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RÉSZLETEK ARGENTINAI ÚTINAPLÓMBÓL

lrta IGNACZ ROZSA

Argeneínában, Latín-Amerikának ebben a száznál több nemzetiségből keve
redett hatalmas országában huszonhárom millió ember él. Statísztíkájuk szerím
ebből 72% római katohkus. Kreomak vagy ahogyan ök mondják kriollónak
(ejtsd: kasztezsanó-spanyolosan kríozsonak) ma. már nemcsak a XV ll. századi elő

kelő spanyol betelepedettek leszármazottjai t tartják. De nem is csak az argentin
parnpák szegénylegényeínek, a gauchoknak ivadékast. A "gauchol' az indián qui
chua szóból ered. Egy egész egykor itt élt india-törzs neve volt valaha. Ar
gentin etnológusok szerínt jelent a szó árvát is. Az első gauchok a XVI. századi
Európából ide behatolt conquístadoroknak, spanyol felfedező társaságok hajole
génységének, a megerőszakolt, Ioglyul ejtett, olykor balkézi élettársul is fogadott
indio asszonyokkal nemzett ivadékai. Argentin krónikák szerínt a conquístadorok
legénysége csak kis számban maradt itt a Rio de la Plata mentí nagy pampán.
'I'öbbségük meggazdagodva, magának kincseket rabolva. vagy az írtdiókkal folyta
tott csatározásokba belerokkanva, betegen hazatért Spanyolországba, A pampán az
apátlan, csak anyát ismerő gauche ivadékok maradtak. És a végtelen legelőkre be
telepített andalú7JÍai lovak, melyek a bőven tápláló, alfalfás síkságokon pompás
félvadállatokká váltak, óriási mértékben elszaporodtak,

Argentínába a XVI. század derekán, rníkorra ott a spanyol alkirályság meg
dőlt és a szabadságharcok során az ország függetlenné vált, újabb spanyolok özön
löttek. Majd olaszok, írek, baszkqk, angolok, welshek, franciák, lengyelek, galí
ciaíak, orosz zsidók, görögök, németek, líbanoniak, arabok, - sorolni sok, - se
rege özönlött ide. Argentínaí nemzetiségi kimutatások ma itt élő magyarokról is
megemlékeznek és számukat míntegy ötvenezerre becsülik.

Argentin legenda szerint néger rabszolgákat Las Casas nevű Missiones tartomány
beli jezsuita atya tanácsára hoztak volna be az országba a XVIII. század folyamán,
"hogy a kipusztult indián munkaerőt velük pótolják és a megmaradottak nyomorán
ezáltal enyhítsenek". Hoztak négereket Mozambiquetől Algíríg számos afrikai or
szágból.

Mint az argentin történelemkönyvek önérzetesen hirdetik, ők a négereket már
1830-ban felSlzabadították, évtizedekkel megelőzve ebben az észak-amerikaiakat.
Argentína ma nagyjában - fehér. Statísztákájuk szerint a lakosság 97,%-a eurázsiai
származék. A 3% egyéb mesztízáíódott indio, vagy morenónak nevezett mulattnál
fakóbbá fehéredett néger eredetet is sejtető. "A fékezhetetlen, a vad pampa-indiáno
kat, - tanítja az 1968!69-es történelemkönyvüle - még 1879-ben is szervezett had
járattal kellett irtani". Mivel azok "nem álltak a perui inkák civilizációs szint
jén: nem hódoltak meg és cívrlizálhatatlanoknak bizonyultak."

A négerek felszabadulásuk után két évtizedig "boldogan éltek" Argentinában.
Belőlük lettek a főváros első patkolókovácsai, szarugyűjtői, kis fazekasgyárosok,
ők szervezték az első zenekarokat, üzletek nem lévén ebben az időben a város"
ban, néger vándorkereskedők hordtak a házakhoz mínden elképzelhető árut, élel
miszertől kezdve ruhaneműig és tej ig. Ilyen minőségükbenRosas, Argentína s majd
hogynem az egész föld eleddig "legnagyobb". díktátora, - az ország egységének
tűzzel-vassal megvalósítója, - a maga politikai kémszervezete tagjaivá szervezte be
a négereket; a minden házba bejáratos vándorkereskedők erre alkalmasnak bizo
nyultak. Rosas bukása után aztán az egykor kémszclgálatra szeritott néger fér
fiakat ezresével végezték ki a Rosast követő ellenpártok diktátorai. A néger nők

kel apácakolostorokat töltöttek meg. Egyedül Rosarióban három néger női zárda
létesült, s ezeknek a fekete apácáknak természetesen nem lehettek utódai. Azok a
négerek, akik a tömeges kivégzések elől el tudtak bújni, menekülni, beolvadtak,
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felszívódtak, Oyakorlatálag ma Argentinában nincsenek. Az argentinek még száza
dunk negyvenes éveiben is büszkén mondták, írták, hogy országuk "a tengerentúli
Európa", hogy Argentína nem indián, Argentína fehér. Ma azt mondiák magukról,
hogy nem európaiak, hanem százféle nemzetiségből jól összeötvözött egységes ar
gentin nemzet. Hogy ki ma a criollo? Lassanként míndenki, aki legalább az első

világháború előtt telepedett oda és akármilyen származású, de már régebben ott
élővel összeházasodott. Ha van az új criollókban némi críollo-vér is, annál jobb és
előkelőbb. A "legigazibb" criollo az, aki egy kis spanyol eredetet tud kimutatni.

.4. V AROSRÚL

Buenos Aires, azaz a "jó szelek" városa az ország derekán, a Rio de la Pla
tavá szélesült Parana folyarn deltájánál. a nagy füves síkság, a pampa felé fél
kört formálva terül el. Az ország összlakosságának egyharmada, több mint hét
mdllíó ember él itt. A város utcáit minden oldalukon százméteres háztömbök oszt
ják fel; ez a quaderrendszerű építkezés a várost óriási sakktáblahoz teszi hason
latossá. Rövidebb utcáí négy, hat. a hosszabbak tíz, tizenkét kilométer hosszúak.

Ha végigmegyek a hat kilométeres Calle Paraguayon, mintha Nyíregyházáról
indultam volna el, hogy tíz perc rnúltán Granadában, tizenőt múlva Párizsban,
közben néhány percre észak-amerikai módon felhúzott üzleti kisvárosban, majd
hirtelen egy törpébb Chicagoban érezzem magamat, hogy végül a San Martin te
recskére jussak. ahol a nagy felszabadítónak, a "vi-lág leghősíbb és legbecsületesebb
tábornokának, San Martinnak" szobra áll. San Martinról utcák, terek, avenidák,
kerületek, város. kőzség; iskolák, egyesületek, színházak vannak elnevezve. Arc
képe minden állami iskola dísztermének falán látható. "San MaxtJn az Andokon
azért kelt át lovas-hadseregével, hogy Chílét, Perut, Bolíviát felszabadítsa; San
Martin nem zsákmánvolta ki a dicsőségét, melyet népe felszabadításával aratott,
visszavonulva. szegényen halt meg" - tanulja mellettem a Julian Alvaréz utcai
lakásom kertjében, a kis kerti asztalkánál, házigazdám leánvkáia, Anarosa.

San Martin tetemeit a katedrális, az a neoklasszikus, oszlopsoros templom őr

zi, melyben, mint nemzeti Paritheonban. mísét leginkább argentin nemzeti ün
nepeken celebrálnak. A katedrális homlokzatán éjjel-napnal tartóba tűzött fáklya
ég San Martinnak, Arzentína "nemzeti szentjériek" emlékezetére és tiszteletére.
A katedrális tőszomszédsázában üres telken: nothalom. kőtörmelék. Ht volt az
érseki nalota. 195;;-ben. bukása előtt kevéssel. Perón, akkori diktátor romboltatta
le azt és a városnak még hét leaszebb. legrégibb barokk temnlomát. A világi épüle
t"1< ld;zii1 fel'!vújtatta a Jockey Club épületét. F.g;yik rombolása helyén sem emel
tek úi épületet. sem templomot.. sem mást azóta sem.

fl SZENT MARK

A mí utcánkhoz, a Julian Alvarézhez közel, a Guadelope téren épségben áll
Szent Márk kéttcmyos, szép, neoklasszikus stílusú temploma. A mí barríónk csen
des külváros ; egykor a város szíve; Ibolyalíla. tölcséres virágot nyitó, hatalmas
vácaranda-fák árnyékolták kétoldalon. A Szent Márkban mínden délben szól a ha
rang: hozzánk hallatszik. Egész nap nyitva van. Látogatója alig. Még a vasárnap
délelőtti misén is csak huszonhat embert számoltam meg a hatalmas, kongó
templom oszlopsorai között.

EGY ÖREG FERENCES

Hosszú ideig lakjék az ember Buenosban és sokat járja az utakat, hogy a to
ronyházak közé benyomott. eltörpülő templomokat, kápolnákat, melyek a rombo
lás dühe csillapodtaval mégis csak megmaradtak, megtalálja. Nem messze a Plaza
Mayotól, ettő! a történelmi nevezetességét, a májusi forradalmat a nevében őrző

térről, ahol, mint am kísérőm, az öreg porteno (azaz régi bennszülött buenosi pol-
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gár) mondja: "minden nevezetes történni szoko1Jt" - két késő barokk stílusú temp
lom is van. A ferenceseké és a domíníkánusoké, 1720-ban épült a régebbi, a fe
renceseké. Kísérőm azt suttogja a fülembe, hogy: "behatoltak ám ebbe is a temp
lomrombolás hetében a gyújtogatók, de egy éppen mísézní készülö, akkor hetven
éves pap (még ma is (él, a nevét ne kérdje a senora) , felragadta azt a hatalmas,

. quebrachóból (argentínai faféle) faragott feszületet és azzal sújtott a gyújtogatní
'szándékozók felé, mire azok eliszkoltak." - A portenók szeretnek meg nem írt
történeteket suttogni idegen. új ismerőseiknek városuk életéről. De azt, hogy a
leatöbb tüntetés, lövöldözés,' utcai sztráikgyűlés, a közelmúltban lezajlott rendszer
változások közöttí zavargásole többnyire a kis Plaza Mayori "szoktak" zajlani, nem
is suttogva, egészen nyíltan magyarázza. Th önérzetesen hozzáteszi: - De ezek
nek a kis forrongásoknak nyilvánvaló, számontartott balottiuk, akik például ezen
a téren estek el. izazán kevés. Még a Perón bukása idején történt zavargásnak
is csak húsz utcai halottja volt.

CRISTUS REDENTOR ARNyIfKABAN

Noha a "fékezhetetlen vad pampa-indiánokat, akik nem állottak a civilizáció
magas fokán", még Argentína legnagyobb kultúr-államférfíjának, az író, iskola
alapító, vasútépítő, nagy Sarmientónak is "irtatnia kellett" a XIX. század utol
só harmadában, a nem pampa-indiánok, hanem az Andok nyúlványain élt, egy
kor guárani indiók áldásos kultúrája folytatásának köszöni [ólétét, gazdagságát
egy egész tartomány, Mendoza. Az Andok ezer színben pompázó, kopár kórenge
tegének, a "chilei határon őrt álló szíklahadseregnek" tövében a szelídebb hegy
hajlatokon sivatagi volna az élet (amint kietlen, sivatagi is odább, San Luis vi
dékén) - ha nem lett volna itt valaha Guayrnallen new bölcs indián kacika, a
fejedelem, s nem teremtette volna meg a maga saiátos öntözőrendszerét. Ma is az
általa bevezetett csatornarendszer segítségével öntözik az egész Mendoza terüle
tét. 1ft minden fa, minden bokor a rendszeres öntözés szülötte. És a szőlók!

Mendoza franciák telepítette szőlőkultúráia Argentínát a világ negyedik legjobb
bortermelő országává tette. Kitűnőek, olcsók a míért, miért nem, csupa francia
márkát viselő .mendozaí borok. A tartomány lakosságának hetven százaléka sző

lősgazda,

A tartomány ugyancsak Mendoza new fővárosaa maga öntözött, ápolt parkjaival Ar
gentína legkellemesebb vidékének tetszik az idezen látogató előtt, aki, ha szeren
esés, napfelkeltekor haitatní be a városba, a szőlőhegyek fölött, a Iílán, tűzpirosan.

zölden, szürkén, hófehéren, az Andok megannyi színben szlkráző sziklaerdeiének
látványától káprázó szemmel pillanthatja meg a chilei határon a megváltó Krísz
tus Crlstus Redentor szoborórtását. A Krisztus alak kezében feltartott hatalmas
kereszt. A Chilével kötött örökbéke jegyében emelték. A szelíd Mendoza a szőlőskertek

kel ékes, a biblia minden gyümölcsével megáldott szuneroázísok világa. A Cris
tus Rederrtor tövéből odafehérlik az Andoknak, az egész kontinensnek fenségessé
gében is legzordabb hezvglgásza. az Aconcazua-csúcs. Van andista. aki a hezven
álló szebornál is nazyobb masaslatokra kúszik és azt állítja, hogy onnan Chiléig
látva át, megpillanthatja a Csendes-óceánt.

LUJAN

Mekkora lehet a Iujaní Dóm-tér? Nehéz lehet felmérni. A katedrális előtti

nagy négyzeten nem járhat autó. Messzlre parkoltunk a város terén. Buenosból
másfél óra alatt értünk ki ide autóval. Míg a Dóm-téren gyalogosan a kéttornyú
templom elé érkezünk, tizenöt perc is eltelik.

Tizenhat fokú, széles, vakítóan fehér márványlépcső vezet a neogótikus stí
lusú épület !őbejáratához. A múlt század végén, (1887) kezdték építeni, 1932-re
fejezték be. A gótikus stílus, a két torony, az hogy nagy síkság közepén mered
az ég felé, a külső díszítő elemek alkalmazása, mind utánozni látszanak a Chartres-i
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katedrálist. Még a külső falon elhelyezett szoborcsoportok is. A luianín nin
csen kétezer belőlük, mint a Chartres-in, de a homlokzat fölötti falperemen a tizen
két apostol háromszoros embernagyságú szobra annál jobban érvényesül.

Maga Lujan búcsújáró hely, már a XVII. század közepe óta. A legenda ezerint
1630-ban útra kelt Peruból két szentet ábrázoló szobor, hogy egy ottani nevenincs férfiú
ajándékaképpen Buenosba kerüljön. Az egyik volt az alig negyven centiméteres, Szűz
Máriát ábrázoló terrakotta. A szobrokat feldíszített szekéren egy pár ökör vontatta
a konvojban utazó szekerek között, éJ; történt, hogy mikor a szobrokat vivő sze
kér Lujanba érkezett, az ökrök megállottak, mintha odacövekelték volna őket és
nem volt emberi erő, mely meg tudta volna őket indítani. Ekkor ~gy fekete rab
szolgának, egy bizonyos Mánuel nevű négernek látomása támadt. A szebor nem
akar tovább menni, azért vált olyan súlyossá, hogy a szekér nem mozdul. Manuel
mécsest gyújtott a szobor előtt, letérdelt, imádkozott, aztán remegő kézzelleemelte
a szekérről a pehelykönnyű szebrocskát. A másik szoborral könnyedén tovább
baktattak az ökrök. De a Mária ott maradt Lujanban, hogy ennek a helynek vé
dője legyen. Mánuel, gazdája engedelmével, szalmatetős kis fülkét épített a szo
bornak. Előtte éjjel nappal faggyúmécses égett. Az olvadt faggyút Manuel a szo
borhoz zarándokoló betegek fájó tagjaira kente és azok abban a pillanatban meg
gyógyultak. A zarándoklat a csoda hírére nyomban megindult. Ezrével jöttek Lu
janba. Még egy nagybeteg pap is. Meg is gyógyult nyomban, hálából ő lett a
Iulani Mária szalmatetás viskócskájának első káplánja. Majd kis fatemplomot épí
tettek a szobornak, a zarándokok adakozásából. 1887-ben, mikor luianí Márla tiszte
letére ezt a' hatalmas bazilikát építeni kezdték, a szebrot XIII. Leó pápa nevében
a luianí érsek megkoronázta, Akkorra már régen érsekség lett Lujanból,

Most a szobor a templombeiárattal szemközt a főoltár tetején áll, nem míndíg
látható. Mikor zarándokokkal telik meg a hatalmas templom, naponta kétszer, egy
kis Ioraószerkezet a rejtett fülkéből előforzatja. ~kkövekkel kirakott palástkádából
csak két virágszirom keze emelkedik ki.. Nagyon magas az oltár, abból a magas
ságból inkább csak sejteni. hol'!Y a szobor i~azáböl mtlven is. Leginkább a kegy
szerárusok sátraiban vásárolható képeslevelezőlapokrólIehet megtudni, hogy a szo
bor mélvkék szemű, középen választott éj fekete hajú, spanyol női szépséget áb
rázol. Lábacskái elvesznek a széles palást alatt, amit egy aranyból való félhold
ölel át.

A bazilika altemplomában tizenkét barlangot építettek. Minden egyes a Vir
gen utazásának és csodatevéseinek egy-egy jelenetét ábrázolja. Ott van a faggyú
mécsest gyújtó Iné~er rabszolga szobra is.

Fönt. a nagytemplomban. a sajátosat kereső idegen látogatót az lepi meg, hogy
a falakon nemcsak kének, hanem feltyverek is sorakoznak. Száz meg száz lovas
sági kard. a XIX. századi függetlenséJ;(i harc résztvevőinek. azok leszármazottainak
lovagi felajánlásai a hazát. a helyet patronáló Szűzmek. Ott fiigg az ezvik oldal
kápolna falán Belgranónak, a fültgelllenséJ;(i harc tábornokának díszkardja is. A
temnlom látogatói ezúttal inkább bámészkodó, lábujjhegyen tipegő turisták, mint
zarándokok. (NŐk akár nadrágban, vagy ujjatlan ruhában is látogathatfák a temp
lomot.) Egyetlen fiatal asszonyt látok. aki hosszú szürke ruhában, fején haját be
borítá ezüstcsipke fátvolban térden erőlködött fel a tizenhat márványlépcsőn. és
rnost imádkozva térden kúszík előre a főoltár elé.

Kint a templom előtt, a márványlépesős feljárat két oldalán kirakodó asztal
kirakodó asztal mellett sorakozik. Mindegyiken kegytárgyak, szobormásolatok, szerit
képek serege. Turisták és zarándokok, noha a Iulani Mária kegyhelyén vannak, ke
.vésbé vásárolják a Szűzet ábrázoló tárgyakat. Ceferinót szokás ma Argentína
szerte és még éppen Lujarnban is venni.

CEFERINO

Ceferino Manuele Namuricura (talán a legutolsó) színtiszta indio-gyerek volt.
Allítólag leszármezottja az utolsó indián kacikának, Kufulkárának, aki a XIX. szá-
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zadban, még egyszer utoljára Argentínában, indián császárság alapításával kí
sérletezett. Ceferlno Argentinában született, ott jár középiskolába, tizennyolc éve
sen Rómába került, ahol kispap lett és rövidesen veszes tüdőbajban meghalt. Ar
geritímában évek óta egyre növekvő igyekezete egy sereg fiatalnak, különösen ti
zennégy-tizennyolc éves fiúknak, hogy Ceferinót szentté avassák. Egyesületeket,
kiscserkészek rajait nevezik el nevéről; van Ceferino iskola is. 1968-ban boldoggá
avatásra sinesen hivatalosan fel,terjesztve a kis indio. A kegyszerárusok márís dön
töttek ügyében. Bőséggel árulják a róla készített szobrocskákat és képeket.

Vajon honnan s miért indul el a vágy a fiatalokban, ki kezdi, ki propagálja,
miért kapják fel, hogyan válik szenvedélyes divattá a kis índío Ceferino szentté
avatásáért küzdeni?

- Nemzeti becsületből és elégtételként az Indiánoknak. - nyilatkozta nemré
giben az egyik újságnak egy Melchor Giminéz rievű, tizenöt éves fiú, a Ceferino ne
vét viselő cserkészrej parancsnoka.

VALLAsos NtPVNNEPtLYEK

Népszokássá, folklórrá válik-e errefelé a legtöbb vallásos eredetű ünnepség?
Vagy régi népszokások öltöttek vallásos köntöst? Esetleg ma is meglevő népszo
kás eredetű jelenetek telítődnek vallásos tartalommal?

A "Reyes" ma inkább vallásos tartaimát vesztett népszokásnak látszik. Ez
a háromkirályok napja, a mi Vízkereszt ünnepünk. Ekkor ér itt véget a karácso
nyi ünnepségsorozat, és mert a betlehemi háromkirály egykor ajándékot vitt a
gyermek Jézusnak, ajándékozni ezen a napon szokás, nem szentestén. Reyeskor
az üzletek - és Buenos Aires áruval zsúfolt üzletek ezreinek a tömkelege. 
egész éjjel nyitva vannak. A járdák szélére sátrakat telepítenek, az utcán höm
pölyög a nép, az is aki vesz, az is aki kap, az is aki csak nézi, milyen ajándékot
volna jó kapnia, ha volna kitől. Csupa jól öltözött, jól táplált polgár vásárol. A
villa míseriák rongyos peonjai nem ünneplik a Reyest; a jól öltözött tömegben
legalábbis nem láthatók.

A CONCEPTION IMMACULATA üNNEPE

December 8-án tartják, A hozzá fűzött népszokás babonássága ellenére is
szép, megható ünnepség. Villa Gesellben láthattam a homokdUnés Atlanti-óceán
parti, családias nyaralótelep egyik egyházközségének híveit, ahogyan vitték a hófe
hér kameákból font óriási koszorút a tengerpartra, vidám zsolozsmázás közben. A
menet élén a pap, utáJna a sekrestvés vitte két kézzel a feje fö[é emelve a koszo
rút. Öket egy csapat fehérruhás gyerek követte. Éppen fordult az árapály. Befelé
kezdtek rohanni a hullámok. A pap a parton térdelve imádkozott, megáldotta a
koszorút, m~re a sekrestvés a befelé haladó hullámokra vetette. "Áldozatból" Szűz

Anyának azzal a kéréssel, hogy ezen a szent napon imádkozzék gyerekeiért, hogy
a következő évben senkit se rázadjon el e telep hívei közül a tenger. A hiedelem
szerínt, ha a koszorút messzí viszi a hullám és nem veti vissza a partra: a Szűz

anya elfogadta az áldozatot. A kameák imbolyogtak a hullámtarajokon. A gyere
kek lesték a virágok útját; nem lökődött vissza, eltűnt. Egy nagy hullám messze
vitte. Tapsvihar tört ki. A pap is tapsolt, a sekrestvés is. Ritmikusan verték össze
a tenverüket. Majd csak úgy egyenként, nem ősszefozőzva, táncolni kezdtek a gye_O
rekek a süppedő, nedves homokon. fejük felett csatiogtatva össze a tenyerüket.

A CHACARITA KÖZTEMETÖBEN

Az előkelőek a Recoletába temetkeznek, európai módon kriptákba, mauzóleu
mokba, A Chacarita ma köztemetö. Dombos sírhant alig található benne. Mintha
a város magasépítészetének negatívját akarták volna megcsinálni, földbe ásott tor-

616



nyokban fekszenek a halottak egymás alatt. Van tizenhat emeletes földbe ásott ha
lottak tornya is. Szűken, egymás alá, ketrecekbe rakott lezárt koporsók. .Mellettük
a mélybe levezető keskeny létra vaskorláttal.

Van azonban itt a Chaoaritában is néhány földbe temetettnek kerített sírhelye
is. Nem éppen díszsírhely, de annál különlegesebb. Például a curadera sírja.

A CURADERA

Maria Ermina. így hívtálc Javasasszony volt. Nyolcvan esztendős korában szen
derült el, mondják, betegség és fájdalom nélkül múlt ki, jutalmául sok, eredmé
nyes gyógyításának. Nem megszabott árért adta a gyógyfüveket a betegeknek, csak
annyíért, amennyit az Isten nevében adott érte. 'Orvosolt kézrátétellel. Tudott "sze
relmi féltés" ellen a paciensének [elmondatokat tanítani, melyeknek gyakori mon
dogatása elcsitította a gyötrelmes szerelrni kint. Pszichologizált a tenyér vonalai
ból. Díszsírhelyét hívei közadakozásból vásárolták. Fölébe márványoszlopot emel
tek, de ennek csak a "legteteje látszik ki, mivel mind mostanig (1968 december)
naponta hordják a sírjára hívei a nem hervadó művirágot, Tűznek fémből ké
szült, ezüstözött rózsaszálat a sírjára, aggatnak aranyozott lemezkéket az oszlopra,
Ezüst kanálkákat szúrnak le a földbe, a sír tövébe. Csillogó láncot akasztanak az
oszlopfőre. Nevenapján rózsaolajjal locsolják meg a síron a művirágokat, Valaki a
saját fényképét is ráteszi a sírra abbeli babonás elképzelésében, hogy a halott
javasasszonytól a földön túlról is segítséget nyerhet. Mint valami pogány isten
asszonyt, úgy tisztelik az öreg vajákos asszonyságot, Halottak napján olyan tolon
gás van a sírja körül, hogy életveszélyes megközelíteni. Barátnőm, aki ide elkísért,
azt állítja, hogy egy templomi perselyt hamarabb feltörnek és kirabolnak, mint
hogy innen emelnének el valamit is. A sírokra tett ajándékokat az a babonás hi
edelem "őrzl, hogy "aki lopással sértené Maria Ermína emlékezetét, az minden
betegséget megkap, amiből ő hosszú élete folyamán annyi embert kigyógyított".

PATAGÓNIABAN

Patagóniában az Alpoknál fenségesebb zord Andok - a Bariloche üdülőhely

nek a svájci tavaknál pompásabb "vidéke, - a Valdés félsziget egyedülálló fó
karezervációja (kisebb autóbusz méretű fókák), - az oda kereken egyszáz éve te
lepült walesiek kis köztársasága s még oly sok, a patagon mezetára (félszáraz,
fennsíki parnpára) jellegzetes sajátosság megismerésére indultunk el. Egy magyar
származású, félindio feleséges katasztéri mérnök meghívott vendégeiként (Argen
tínában most kezdik felménní, ·telekkönyvezni a szegesdróttal kerített kétszáz
háromszáz hektáros kis, - és a tízezer holdastól két millió holdig terjedő nagy-
birtokokat). . "

A TVZES DON BOSCO

Patagónia védszentjének, Don Bosconak ünnepére érkeztünk oda. A monda
szerint ez a.z egykori férfiú, úr létére heves, "tüzes" pártolója volt a szegények
nek, különösen az indióknak. Ellenségei vízbe fojtották. Temetésén Patagónia ak
kori "főfejese" azt mondotta volna: "Era necasaría tarita agua para apagat
tanto fuego." (Ekkora tüzet ennyi vízzel kellett eloltani.) Terlewben, Rawsonban, Kö
zép-Patagónia tengerparti városalban éppen Don Bosco népünnepélyt tartanak. Se
reg kosztümös kisiskolás vonult fel a templom előtti térre, argentin "népi tánccal"
ünneplik Don Boscót. Meglepő népi tánc. A kilenc és tíz éves fiúk és lányok XIX.
századi tornűrös ruhás senoráknak és frakkos úrficskáknak vannak öltözködve és
páronként általuk népi táncnak nevezett XIX. századi menüettet lejtenek Don
Bosco szobra előtti.
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A CHOBUT FOLYÓ PARTJAN

A Chobut folyó partján: magyar szó, Magyar ének, Buenos Aires-i magyar
cserkészlányok huszonhat főnyi csapata táborozik itt. A száraz patagén meze
tának erre a tájára az ide települt welshek ültették az első fákat. Most azoknak
húsében táboroznak a leányok. Kodály-dalokat énekelnek. A legfiatalabb tizenkét
éves, huszonnégy a rajparancsnokuk. A kis csapatot a Magyarországról ideszárma
zott Erzsébet mater kísérte el erre a táborozásra.

PLATANOSPN

Másfél óra helyérdekű vonattal Buenos Airestól a platánfa Iigetekkel, mester
séges úszömedencékkel, szerény villalakások során túl falusias munkásházakkal
beépftett Platanos nevű helység. Mártabuzgalmú, kertészkedő, konyhát vezető,

magányos agg nőket ápoló, betegeket istápoló telepe van itt a Magyarországról
származcet Angol Kisasszonyoknak.

AKIK "FELVETTtK" DtL KERESZTJÉT

Itt decemberben kezdődik a nyár. A platanosi apácák kertjében kivirultak
már a piros eeíbo bokrok, fürtösek a lila virágú yacaranda fák. Itt decemberben
távolabbiknak tűnnek, apróbbaknak .látszanak éjjelente a csillagok. Göncöl szekere
nem látható. Helyette a Dél Keresztje csillagkép jelzi az égi táj irányait.

A telep kolostorrészlegének tudós máterei végzett tanárnők. Szorgalommal
összegyűjtött, megdolgozott pénzecskéjükön már Argentinában született, magyar
szülőkt151 származó apróságokat tanítanak hitelveik ismeretére, erkölcsre, ember
ségre - magyarul. Kis tanítványaik, kiket fáradságos utánjárással maguk keres
nek fel és gyűjtenek össze, többnyire hat éven aluli, magyar vezetéknew Graci
elák, Fernandók, Feliciák, Rodrlguezek, Míg nem kell az általános iskola spanyol
nyelvIi első osztályába beíratkozniuk, míg a máterek foglalkozhatnak velük, tudo
gatnak is a kicsinyek magyarul. A Bodolay rnáter vezette egyik játék6rájukon a
decemberi argentin nyár hevétől fiitött szebában huszonegy kisgyerekkel énekel
hettük egyszerre: "Jézus ágyán nincsen paplan."

Bodolay máter sugárzó arccal mondia, hogy ők, argentínai magyar apácák,
azok a boldogok, akik "felve1Jték Dél Keresztjét."

A MISSA CRlOLLA

Raminéz spanyol eredetű argentin zeneszerző alkotta a Míssa Críollét, O is
hangszerelte. a zenekart; kórust ő vezényli. Templomi' előadáson nem hallhattam és
ismerőseim között sem akadt, aki istentiszteleten hallhatta volna. De a lemezt.
rnelvrö! a kreol míse szól, a főváros megannyi hanslemezárusító. hanglemezjátszó
üzletében hallottam többször is. Hallgattam argentínai mazvarok, egy ottani an
gol eredetű orvos, a szomszédban lak6 olasz cipész otthonából is zengeni. A turis
ták a hanglemezárusító üzletekben sorban állnak érte, hogy meghallgassák és
megvehessék, A zeneköltő belekomponálta a spanyol-argentin népballada hang
jait; a férfiszó16 wagneri hőstenor erejével zendül. A paraguayi indiók zeneszar
száma, a charenga is megszólal benne. Ez e~ argentínai ősállatnak, a páncélos
örvÖ5 állatkának, a tatunak a páncéljából készült. Kobzos-penaetős hangjai kí
sérik a női kórusnak indián népdal-elemekből szerzett hadleluiáját. Mennvíre érté
kelte volna, ha ismerhette volna ezt a misét Kodály. A Psalmus Hungarícus első

hangjai szólnak ilyen megremegtető erővel, ahogy ez a Míssa indul.
Mintha ez a megrendítően szép zenemű ötvözné magába az annyiféle nemze

tiségből kéveredett argentin ember jobbik lelkiségét,
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