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2OO9, estas Jaro de la Hungara Lingvo

Kiel pli frue jam menciita estis, en la 2009a, ni rememoras pri diversaj okazintaĵoj. Ĉar en la
jaro 2009a, ni la geedzoj Pásztor faris viziton en Széphalom, - estante ĝi en tuja apudeco de
urbo Sátoaljaujhely - por rigardi la panteonon de la 19-jarcenta elstara lingvoreformanto
Ferenc Kazinczy (1759-1831). Pli frue la nomo de la vilaĝeto havis la nomon Kisbányácska,
poste Bányácska, sian nunan nomon ricevis de Fetrenc Kazinczy. La unuaj loĝantoj de la
setlejo, orministoj estis, kiuj laboris ĉe la najbara minejo de Rudabányácska. Nian grandan
ĝojon servis la fakto por rigardi propraokule la Muzeon de la Hungara Lingvo. Ĉi tiu instituto
konstruita estis kaj ekfunkciis en 2008, sur la iama terbieno de la noblula familio Kazinczy.
La Memorhalo estis konstruita tuj sur la iama loĝdomo de Ferenc Kazinczy laǔ planoj de la
konstruartisto Miklós Ybl, kaj apude staras la fortikaĵforma konstruaĵo, kion oni inaǔguris en
2008. La lingvofamilion kaj lingvoparencojn de nia lingvo prezentas unu arbosimbolo, kiu
staras en la brikbarile ĉirkaŭzonita arbara parko ĉirkaŭbrakumita la muzeon, proksime al la
tomboj kaj memorstatuoj de la familio Kazinczy. La Memorĉambro atendas la vizitantojn per
la memorekspozicio montranta la vivon de Ferenc Kazinczy. La Muzeo de la Hungara Lingvo
prezentas la progreson de la hungara lingvo, de la hungaraj vortoj, de la 4000-a jaro antaǔ
Kristo, ĝis la hodiaǔaj tagoj, kaj ĝi unualoke akcentas la rezulton de la lingvoreformado de
Kazinczy.La Muzeo planas aranĝi pli da ekspozicioj ĉijare, okaze de la 250. jara datreveno de
la naskiĝo de Ferenc Kazinczy. Pri lia vivo, kaj pri la vidindaĵoj de la Muzeo kaj de la
Memorhalo, ni skribos poste.
„…sankta loko estas ĉi, sankta estas pro la maljunulo, kies domo kaj tombo estas tie. Sankta
devo estus por ĉiuj noblan animon havanta hungaro, por pilgrimi tien almenaŭ unufojon en
sia vivo.” /Petőfi/
Adri Pásztor
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Flegoj de nia hungara lingvo, lingvaj tradicioj en Tállya
Ankaǔ nia sekva raporto temas pri la flego de la hungara lingvo, el kiu la kara leganto povas
informiĝi pri la funkciado de la popolkanto societo de la nordhungaria vilaĝo Tállya.

Sinprezentoj de Popolkanto-rondoj
en Tállya, la 16an de aǔgusto 2009a
La programo sukcesis tre bela. Ni aǔdis admirindajn kantojn, eĉ ankaǔ s-ino Ilonka Budai
kantis al ni, kiu estas honorigita per la Granda Landa Distingo. Dum la Renkontiĝo krom nia
grupo (la „Kővirág” Popolkanto Societo) rolis la:
Naciminoritata Popolkanto-Rondo el Füzér,
Tradiciogardanta Popolkantorondo el Hajdúszováta,
Kanto-rondo el Prógy,
Popolkantorondo „Sivák Barnabás” el Abaújszántó kaj la Virinkoruso el Kács.
Dume ni aǔdis belan prelegon pri vivo de la popolkantokolektanto Béla Vikár. Post la
programo ni: 150 homoj vespermanĝis en la admirinda restoracio „Bagolyvár” de iu
vinmastrumanto. Ankoraǔ tiom pri la „Ŝtonfloro” Popolkantorondo Societo de Tállya, ke
eble nun ni povis atingi la pinton. Dum la Landa konkurso nia grupo ricevis Orpremion kaj
krom tio ankaǔ la pli grandgradan distingon „Orpavo.” Ankaǔ niaj kvar solkantistoj
konkursis. Ili akiris du orajn premiojn, du ricevis regionan elstaran klasifikigon, kaj unu
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ricevis krome la distingon „Ora Pavo”. Ni tre tre ĝojas. Ni farigis CD pri nia kantado, kiu
bonege aǔdiĝas. Momente, ni prepariĝas al tri taga debuto en urbon Sellye, apud la urbo Pécs.
Nun mia em’ ekiras,
Mia menso pripensadas,
Belan kanton havante mi
Estus jam tempo por kantadi.
(Epitafo de Béla Vikár)
(Raporton de estrino de la Societo Popolkantorondo Kővirág”: Ferencné Kalina, esperantigis
Adri Pásztor)

Joseph Haydn (1732-1809)

(Wikipedia)
Ni rememoras nun pri la 200. jara datreveno de la forpaso (31.05.1809) de Joseph Haydn. Li
estis granda komponisto de Aŭstrio, la unua granda majstro de la „viena muzika klasikstilo”.
Jam sepaĝe li iĝis membro de la kantoĥoro de Katedralo Sankta Stefano en Vieno. Tie li
evoluigis siajn muzikajn konojn sed verdire li neniam partoprenis sisteman muzikan
instruadon. Inter 1761 kaj 1790 li ekservis la princojn Esterházy, kiel kapelestro. Li vivis en
Kismarton kaj en Fertőd. Post liaj grandsukcesaj du vojaĝoj en Londono (1790-1792 kaj
1794-1795) li denove– en Fertőd – direktis la orkestron, poste ekloĝis en Vieno kaj tie li
emeritiĝis. Li estis kreanto de la individumita muzikinstrumenta muziko kaj ĝia unua
klasikulo. Lia arto apogiĝis parte sur la aŭstria – kaj aliaj popolaj muzikoj, sed dum lia
multjara hungarlanda restado, li riĉiĝis ankaŭ per hungaraj muzik-konoj. Liaj plej valoraj
verkoj estas: la simfonioj kaj arĉkvartetoj.(Li havas 104 simfoniojn kaj 77 arĉkvartetojn.)
Li havas kelkajn arĉ-kaj piano-triojn, sonatojn pri violono kaj piano. Baritonverkoj
, kaj multaj aliaj muzikinstrumentaj komponaĵoj ligiĝas al lia nomo, krom la operoj, oratorioj,
eklezimuzikoj, kantoj k.s. La 200-jara datreveno de lia morto estas rememorata dise en la
mondo, pere de la muzikon-komprenanta publiko.
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Adri Pásztor
Ekspozicio Haydn en la Miŝkolca Biblioteko „Rákóczi Ferenc la IIa”.
La bildojn sendis bibliotekistino de la menciita Biblioteko: Katarina Bede
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- daǔrigo PRISKRIBO

D E LA P R E Ĝ E J O

La sankta hejmo estas trinava halopreĝejo havante 5 parojn de pilieroj. Ĝia ekstera
longeco estas 42,5 m-a; larĝeco 19 m-a, sed interne: 35 m-jn longa kaj 17 m-jn larĝa. La
1544.- jara brulego neniigis ĝiajn tegmentan ĉarpentaĵon kaj turon. Nur ĝiaj muroj atestis la
teruran kondamnon. Laŭ la tradicio ĝia turo estis svelta kaj ornama, kiu surfalis sur la mezan
navon, tiun rompis, kaj enterigis ankaŭ volbarojn de la du flankonavoj. Nur ĝiaj muroj
memorigis, dum du jardekoj pri potenco de la homa sataneco.
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Dum la dua triono de la 16-a. jarcento okazinta renovigo - pro la malriĉeco - oni
transformigis la konstruaĵon, tiel la interno de la preĝejo perdis ĝian originalan belecon. La
vetero detruis la freskojn de la muroj, la pilieroj malfortiĝis, kaj la konstruaĵo perdis ĝian
arkitekturan ornamaĵon. Pro la malvastaj financaj eblecoj oni ne povis restarigi la originalan
staton. Verŝajne ankaŭ la arta kompetenco mankis. Sufiĉas atenti tion, ke anstataŭ la
malboniĝintaj sveltaj pilieroj oni konstruis sur bazmuron de la antaŭa preĝejo: 5 paroj da
robustaj kvadrataj pilieroj. Ilia konstruisto ne indulgis la - per fajna gusto - kreitan verkon de
la antaŭuloj. Ĉi tiuj pilieroj estis videblaj, post defaligo de la mortero, dum la 1976-81-. jara
renovigo. Oni enkonstruis la sablo-ŝtonpecojn de la malnovaj pilieroj, kompletigante per ili
(materialo de) la malkonstruitajn muropartojn. Sur ĉi tiujn pilierojn oni faris duonrond-arkajn
arkadojn, sur kiujn oni metis, en 12 metra alteco: kasonan plafonon /per kvadrata
lignotabulete dividita, kasona plafono./
La nordan kaj sudan murojn, samkiel la sanktejon - kontraŭ la pilieroj – dividas al
partoj:. la apogoŝtonojn tenantaj murpilieroj.
La sanktejo de la preĝejo, rigardas al oriento, per duon-dekgrada fermiĝo. Restaĵoj de
la turo videblas en la subtegmento kaj estas konataj kiel „stumpa-turo”. La teretaĝa parto de la
turo konkretiĝas per larĝa masonaĵo de antaŭhalo de la ĉefenirejo.
Speciale belaj estas la gotikaj tri parte renovigitaj fenestroj, per diversaj ornamitaj
ŝtonkradoj. Tiujn oni faris variaj vitrumite per koloraj sesangulaj plumbovitroj. El la dektri
fenestroj – norde kaj okcidente – estas rozofenestroj.
La internan terenon de la konstruaĵo – laŭ László Kárpáti – lumigas dektri ornamitaj
fenestroj. La ŝton-kradoj de ĉiuj fenestroj de la sanktejo kaj de suda kaj okcidenta muroj, estas
memstaraj kompozicioj, kie nur kelkaj elementoj ripetiĝas. La fenestrojn ĉiukaze du sveltaj
modluroj dividas al tri partoj. La ĉi tiel estiĝantaj triaj arkadoj estas gotikformaj, respektive
azendorso-formaj [t.e. kilformaj], ĉe iu fenestro la arkoj estas dusegmentaj. La gotikarkoj de
la fenestroj estas faritaj kun preciza laboro, el folditaj modluroj. Oftaj estas la: el kirliĝantaj
vezikaj rozofenestroj, aŭ koro,-veziko,-rombo,-triangulo forme formigitaj ŝton-kradoj.
Kelkfoje ripetiĝas la trie dividitaj arkadoj, aŭ la kompozicio formiĝas el plilongigo de
modluroj. La vezikaj rozofenestroj havas fermitan spokan strukturon. La kvarsegmentaj
fenestroj meze estas malfermitaj.
La preĝejo havas puritanan simplecon kaj el la pasinto hereditan malriĉecon. Dum la
pieca silento, la vizitantoj povas priatenti sonoreflektigon de la lignoskulptita predikseĝo. La
filojn - per sango de sia korpo - nutriganta pelikano, kronas la barokstilan baldakenon. Ĉi tiu
estas ŝatata simbolo de la praaj reformataj preĝejoj esprimanta, biblian penson. Ni parolis jam
pri, el ŝtono farita predikseĝo de Dőry. Ĉi tie ni mencias, ke per blazono ornamita ŝton-tabulo
de familio Dőry estas videbla sub la baldakeno de la predikseĝo sur la malantaŭa piliero.
La nunan predikseĝon planis Bálint Szeghalmy, surkonstruite la 13.- jarcentan kronon.
En la suda navo estas la Mozeo-seĝo/ kovrila benko/, kiu estas sidloko por la Di-servon
celebrontaj pastroj. En la norda navo, proksime de la ciborio, benkoj gardas 18. jarcentajn
kolorajn flor-motivojn. Ankaŭ en la suda navo, ni trovas du samajn flor-motivajn benkojn.
La orgengalerio, respektive la stumpaturo-suba ĉefenireja ĉambrego, dividas al du
partoj la okcidentan flankon de la preĝejo. Ambaŭ partojn de la interna tereno apartigas
ankoraŭ la originalaj okangulaj fostoj. En la norda parto de la preĝejo estas la pasinton
gardantaj, skulptitaj ŝton-restaĵoj kaj kvar ĉerkoformaj sarkofagoj el la 17.-18-aj. jarcentoj. En
la suda parto, estas la suprenirejo de la ĥorejo. Super la suprenirejo, sur iu lignotrabo, estas
dato de ĝia farado/verŝajne/: la” 24-a de Aprilo 1781”. Ni devas paroli pri la; pordegoj
malfermiĝantaj el norda enir-ĉambrego kaj el suda katafalko de la preĝejo. La riĉa beleco de
la, el 1679 devena forĝit-fera-pordego, havante interplektiĝantan ornamaĵon; estas tute alia, ol
la senornamaj kadroŝtonoj de eta pordego de la ĉefenirejo.
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Laŭ pli juna Adalberto Horváth, ĉi tiuj pordeg-kadroj, kiuj certigis la enirejon el la
flanko-konstruaĵoj, estas ornamaj, ŝtonkadraj dikaj pordegokadroj, kiuj estas samaj al
azendorseca arko…La piro kaj bastonet-partojn, oni plurfoje misformis per kalkado, sed spite
de tio, eblis rekonstrui la riĉan arkitekturon de la grandvaloraj pordegoj. /pli juna
A.Horváth,1964.21./
Ĉi tiujn pordegojn, László Kárpáti karakterizas sekvamaniere: „Gotikajn kadrojn de la
nordaj kaj sudaj pordegoj, la ŝton-skulptisto formis el unu la alian krucantaj bastonetoj, kiuj
kliniĝis same al azendorseca arko. Ĉi tiuj karakterizaj, malfru(aj)gotikaj ŝtonskulptistaj
manovroj, karakterizas la iamajn plurajn partojn de la konstruaĵo: el flankoj de la okangulaj
pilieroj elformitajn modlurojn, la en norda flankomuro estantan pastoforion /niĉo kaj en ĝi Dibildo /, kiuj estas produktaĵoj de la ŝtono-skulptistejo,. havanta grandajn tradiciojn.
Unu el la plej bela parto de la preĝejo estas, la antaŭ kvin jarcentojn farita el larik,- kaj
kverkoarbo;, krada tegmento-strukturo, kiu laŭ la fakuloj estas vera ĉarpentista laboraĵo. La
tegmenta ĉarpentaĵo okupas elstaran lokon inter la samaj mez-eŭropaj konstruaĵoj.
Elstarajn murojn de la preĝejo dividas la 15 apog-pilieroj laŭ regulaj distancoj, kiuj
determinas karakteron kaj specialan belecon de la tuta kreaĵo.
MEMORTABULOJ

DE

LA

PREĜEJO

Sur orienta flanko de la: piliero, apud la predikseĝa suprenirejo, blanka marmortabulo gardas la memoron de la unua reformata pastro de la preĝejo: „Matiaso Dévai Biró,
franciskana monaĥo, kiu malliberiĝadis en Posonjo, en Vieno, en Buda. Post lia plurfoja
eksterlanda vojaĝo; unue laŭ reformacio de Luther, pli malfrue laŭ reformacio de Kalvin
anoncis vorton de Dio, en la 1543-a jaro de Sinjoro. Liaj samtempuloj nomis lin al: hungara
Luther, kaj la pli malfruaj posteuloj, estimis lin kiel: la unua hungara kalvinista predikisto. Lia
memoro estu benita!”
En suda navo de la preĝejo, oni starigis blankan marmor-tabulon pri 3 miŝkolcaj
reformataj persekutitoj de la kontraŭreformacio:
1.Stefano Harsányi Móricz - suferis galer-punon
2.Blazio Köpeczi Haller „
„
3.Stefano Kapossy
- suferis malliberigadon en Posonjo.
Al ĉi tiuj miŝkolcaj pastroj oni starigis memoron, per la marmor-tabuloj. Ilia fideleco estu
lumanta torĉo!”
Kadre de intima festo, oni inaŭguris en 1864 grizan marmor-tabulon al László
Palóczy, farita de Antono Gerenday.
„Al László Palóczy, reprezenta dojeno de la 1848 kaj 1861. jaraj Parlamentoj, kiu meritis la
dankemon de Patrujo laŭ rezolucio de la reprezentejo, kiu estis datite la 19-an de Aprilo
1861. Liaj reprezentant-kunuloj. Li naskiĝis en Miskolc, la 14-an de oktobro 1783, kaj mortis
en Peŝto, la 27-an de aprilo 1861.
GARDITAJ

K U L T- O B J E K T O J

DE

LA

PREĜEJO

Laŭ opinio de la Landa Metiarta Muzeo, respektive de Klerig-afera Ministerio
deklare protektitaj; grandnombraj kult-objektoj; ni prezentas kelkajn, la plej belajn:
/inter 82-83. paĝoj estas bildoj:
1.Di-tabla tablotuko de Anna Kováts:per or,-kaj malhelruĝa turka plata kudrero-1741.
Sube: di-tabla tablotuko de Suzanna Erdélyi -1741.
2. Di-tabla tablotuko, el blanka linatolo. Sinjor-doma brodaĵo per or,-kaj arĝentfadenoj el la
18.jc. Donacaĵo de Suzanna Nagy.
3.Di-tabla tablotuko de Anna Kováts, per or,-kaj malhelruĝaj fadenoj, turka plata kudrero,
8
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1741.
4.Di-tabla tablotuko de Mikelo Barna. Sur blua silka tafto brodite el or,-kaj arĝenta fadenoj, ,
per turkaj plataj kudreroj.
MANLABORAĴOJ
1. Baptotuko.
Ĝi estas kvadratforma blanka tolo.Sur la rando, estas oro-batata punto. Ĝi estas brodite el
flava-blua-arĝenta-verda silkofadenoj, per plektita kudrero, kun stiligitaj floraj kaj geometraj
ornamaĵoj. Ĝi estas turk-devena el la 16.-17-aj. Jarcentoj.
2. Baptotuko.
Ĝi estas el blanka tolo. Sur ĝi estas ruĝa-blua-flava brodaĵo, per ŝaŭmita faden- kudrero kun
stiligita geometra modelo. Ĝi estas turk-devena el la 16.-17-aj. jarcentoj.
3. Di-tabla buŝtuko de s-rino Ferenc Dőri.
Ĝi estas blanka tolo,. havante 4 angulojn, Ĉe ĉiuj anguloj estas unu proporcia radiko per
oroarĝenta, turka platbrodaĵo, (per)el ruĝ-blua-helbruna silkofadenoj;, tulipo kaj diantoradikoj, meze de la flankoj estas hiacint-radikoj. Meze de la buŝtuko estas, brodita en florkrono surskribo: s-rino Ferenc Deőri, Sofia Palugyai, 1659.Ĝiaj randoj estas
borderitaj,Hungara sinjor-doma brodaĵo, 1659.
4. Di-tabla tablotuko.
Ĝi estas kvadratforma kudrita, blanka tolo. per turka platkudrero. En ĝiaj anguloj unu tulipradiko kaj po du anguloj, du rozradikoj estas. Meze de la tablotuko estas or-brodaĵa surskribo:
„Sankta Dio, ĉe kiu estas kara ofero la pentema koro, ĉi tiun modestan donacaĵon metas sur
vian altaron Anna Kováts, edzino de Stefano N. Lovas,, 1716, Miskolc.” Ĉirkaŭ la kvadrato
estas etaj flor-radikoj. Hungara sinjordoma brodaĵo, 1741.
5. Di-tabla tablotuko de Suzana Nagy.
Ĝi estas neĝblanka, nekontinue kudrita, per or,-kaj arĝentfadenoj plat-kudrera brodaĵo. En
kvar anguloj kaj meze de la flankoj, estas samaj modeloj;, el mezo ĝermanta miriboto kaj
granato variate, kaj en ĝia mezo estas granat-floro. Ĉirkaŭe estas or-brodaĵa barok-litera
surskribo: „Suzana Nagy, 18.jarcento. Hungara sinjordoma brodaĵo.
6.Di-tabla buŝtuko de Suzana Erdélyi.
Ĝi estas el blanka tolo. Sur ĝi estas per or,-kaj arĝentfadenoj broditaj, turkaj plat-kudreraj
modeloj. La randaĵoj estas bluaj kaj ruĝaj, variante. En ĝiaj anguloj estas 5 granatoradikoj.
Meze de la buŝtuko, en du or-brodaĵaj rondoj, estas surskribo: „Suzana Erdélyi unue
partoprenis la Sanktan Vesperanĝon por sigeli ŝian kredon pri Jesuo, dankeme donacis al la
Miskolcza Reformata Eklezio tiun, la 4-an de majo.”Kaj meze ankaŭ estas homvizaĝo. Ĝia
randaĵo estas or-batita punto. 1748.
7, Di-tabla tablotuko de Mikelo Barna.
Ĝi estas blua silkotafto. Ĝi estas brodite el ruĝa-blua-or,-kaj arĝentfadenoj per turka platkudrero. La randaĵo estas borderita. Sur la randoj ĉirkaŭe, estas granataj kaj tulipaj ŝosoj, ĉe
kvar anguloj estas nekontinue kudritaj proporciaj tulipfloroj. Sur la mezo de la tablotuko en
ovala medaliono estas flororadiko, 6 steloj kaj brodita surskribo: „Mikelo Barna faris el
entuziasmiĝo pri la gloro de IHŜ al la Miskolcza Reformata Eklezio.” Apud la angulornamaĵoj estas jarnumero: 1771.
Hungara sinjordoma brodaĵo, 1771.
8, Di-tabla tablotuko de Elizabeta Erdélyi. Ĝi estas blua silkotafto kvarangula. Sur ĝia
rando estas batita or-punta bordero, kaj barokstila grimpotigo, meze estas granat,- kaj
tulipfloro kaj tulip-dianto kaj rozradiko brodite el: blua, rozkolora, verda kaj bruna
silkofadenoj kaj per or-fadena platkudrero. Meze de la tablotuko en kvadrata kampo estas
surskribo: „Elizabeta Erdélyi unue partoprenis la Sanktan Vespermanĝon, donacis al Dio ĉi
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tiun modestan donacaĵon en 1751, Ŝia patrino, vidvino de Stefano Erdélyi, n. Elizabeta
Bornemissza instruis sian filinon, kiun instruadon ne forgesu, ĉar la Dio plezurigis sin pro ĉi
tiaj oferoj kaj bonfaro de la patrino restu ĉioeterne. 1751.Hungara sinjordoma brodaĵo.
9, Di-tabla tablotuko.
Ĝi estas blanka, mallarĝa kvadrata, tablotuko, bordurite per ora batita punto. Sur la rando
estas onda sarmento, blua-ruĝa folia kaj tulipa ornamaĵo. En anguloj estas florbukedoj, kiuj
enhavas tri florojn. La brodita surskribo estas: „ al la Miskolcza Eklezio faris Ŝara Pósaházi
en 1741 laŭ ordono de estimata s-ro Mart. Hungara sinjordoma brodaĵo, 1741.
10, Di-tabla tablotuko.
Ĝi estas el blanka tolo. Sur la randoj estas 10,5 cm-a aĵuro kaj 2 cm-a batita pintobordero.
Modelo de la aĵuro estas girlando, kie sur lokoj de la floroj estas granatoj. Sur ruĝa silkobazo
estas pontokudrero kaj ruĝa-bluverda, flava-arĝenta silkokudrero. Sur la randoj estas Emonogramo. Ĝi estas 18-.jarcentdevena kaj hungara.
DI -TABLAJ

UJOJ

1.Ciborio.
Ĝia ses segmenta plando estas fiŝvezika, (per)kun mallarĝ(a)e tru(ad)ita zono. Ĝia longa fusto
estas ŝraŭbita. La korpo havas tri partojn, tri zonojn, sur ili estas fiŝvezikoj. Sub ĝia buŝrando
estas lilia koloreto. Sur la plando kaj buŝrandoj estas gravuritaj surskriboj: „S-ro Gregorio
Miskolczi donacis por servigi estimon de Dio en la preĝejo en 1649.” Sur (ĝia)la supera rando
estas la sekva pli nova surskribo: „Vetustate attritum novitati restituit, Joannes Szepesi de
Négyes, Ann.1740. Ipsa feriapaschatos.” Ĝi estas malfrua gotik-stila, el la 15-a. jarcento.
2.Ciborio por Sankta Manĝo.
En ĝia materialo estas arĝento, kelkloke oro. Sur ĝi estas permane gravurita lambrekinornamaĵo. Havante altan plandon, ĝia formo estas trunkita konuso. La fusto estas cilindra.Sur
la korpo estas ĉirkaŭe surskribo: „Edzino de Farkas Bassó, Anna Bai farigis je estimo de
Sankta Manĝo kaj ĝin donacis al la miŝkolca ĉeestantaro de Di-servo, la 17-an de Aŭgusto
1588.” Ĝi estas sensigna. Hungara. 1588.
3.Telero por Sankta Manĝo.
Ĝi estas el etparte orumita arĝento, kaj. pladoforma. Sur la rando estas gravurita surskribo:
„Anna Bai, edzino de brava Farkas Bassó, farigis estime de la Sankta Manĝo kaj donacis
tiun kaj la ciborion al la Miskolcza Eklezio, la 17-an de aŭgusto 1588. „ En la mezo estas
fandita ŝafido de Dio. Ĝi estas sensigna, hungara, 1588.
4.Plado por dividi panon.
Ĝi estas el arĝento, kelkloke orumita. La ovalforma. arĝent-surfaco estas ŝarko-haŭto simila.
Sur la larĝa rando estas ventumilaj kaj helikaj modeloj. En ĝia profundo estas ovalaj kaj
ventumilaj medalionoj. En la ovala medaliono estas gravurita surskribo: „Je estimo de Dio kaj
entuziasmante pri Miskolca Reformata Eklezio farigis ĉi tiun ujon Johano Négyesi Szepesi
por memorigi sian nomon, kaj alies ekzemplon, en 1753.” Sur la rando estas gravurita
surskribo:”Niaj patroj manĝis kun ni saman animan manĝaĵon. Cor.10.V.3. La animo estas
tiu, kiu ekvivigas, la korpo neniam faras. Jan.VI.V.VI.16.63. ĉu la pano, kiun ni ektranĉas, ne
estas nia unuiĝo kun korpo de Kristo? Cor.10.5.16.ĉiuj homoj elprovu sin, kaj nur poste
manĝu el la pano! Cor.VII.5.28.” Sur ĝia rando estas gravurite: de V. Petro Kecskeméti. 1667.
5.Plado por dividi panon.
Ĝi estas el arĝento. Sur la larĝa rando estas duoble ripetiĝanta flugilaj anĝelkapoj. Sur ĝi
estas 4 fruktarboj. En ronda profundo estas en florkrono, gravurita Döry-blazono kaj
surskribo: Andreas Weöreös. 1663.Estas sensigna. Estas hungara.
6.Telero por dividi Sanktan Manĝon.
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Ĝi estas el orumita arĝento, pladoforma kaj plata. Sur la rando ĉirkaŭe estas surskribo: s-ro
Gregorio Miskolczi donacis al, en miŝkolca preĝejo, okazinta Di-servo, la 13-an de majo
1649.” Ĉi tiu surskribo ĉirkaŭprenas iun familian blazonon. Signoj: MK(. K)kaj koko.
Diametro: 17,5 cm.
7.Kaliko.
Ĝi estas el orumita arĝento. Ĝia plando estas vezika, la tenilo (estas) maldika. Sur ĝi estas
viraj kaj virinaj maskoj. La buŝo kaj tenilo estas ronda kaj malvasta, sur ili estas gravurita
renesanca modelo. Estas sensigna. Ĝia alteco estas 22 cm-a, la diametro estas 6 cm-a.
8.Orumitaarĝenta kaliko.
Ĝi estas planda, tenila kaj kvar segmenta. Ĝi estas riĉe ornamita. Sur la tenilo estas la sekva
surskribo:”La botista gildo farigis ĝin en tempo de ĉef-gildomajstro, Stefano Ács kaj Jozefo
Ágoston gildomajstro, la 1-an de julio 1750.. Sur la plando ĉirkaŭe estas surskribo:
„Renovigite la 17-an de januaro 1871; s-roj Karlo Rácz, Stefano Nagy, ekleziaj sinjoroj.
Alteco: 22,5 cm, diametro: 10 cm.
9.Vin-kruĉo.
Ĝi estas el arĝento, kelkloke orumita, kun surfaco ŝarkita; (t.e. ŝarko-haŭto simila,
malglataĵo). Ĝia korpo estas cilindra;. la plando profila; la tenilo angula, kaj la butono estas
konusforma. Sub ĝia buŝo estas en kvadrato iu surskribo:”Spectabilis. Ac. Grosus Dnus
Johannes Szepessy Négyesy in Gloriam dei et usum eclessiae R. Miskolczien, Fieri. Curavit
ao 1739.” Sur ĝia fundo estas gravurita surskribo: „Ladislaus Szepesi F. 1739.
Miskolc.Verkaĵo de Ladislao Szécsi.
10.Vin-kruĉo.
Ĝi estas el arĝento, kelkloke orumita;. kun ŝarko-haŭt-simila, malglata surfaco; [t.e. ŝarkita].
Ĝia korpo estas cilindra, la fundo kaj supro estas tulip-ornamaĵ-profilaj, kun prenilo, kaj .
barokstila anso. Sur korpo estas en kvadrata orumita kampo iu gravurita surskribo:”Je estimo
de Dio al la miŝkolca eklezio farigis s-ro Stefano Lovas Szabó dum ĉefkuratorado de s-ro
Stefano Négyesy Szepesi, la 22-an de oktobro 1750.”
11.Ŝraŭba-obturila ujo
Ĝi estas fandita stano-ujo. Ĝi estas cilindra kun ŝultroj rondigitaj kaj la supro iomete
konveksa. Sur la obturilo estas movebla ringa tenilo. Ĉirkaŭ la korpo estas linio. Ĝi estas loka
laboraĵo, kiu devenas ĉirkaŭ el 1780-1800. Ĝia alteco ĝis la ŝultroj, estas 24,5 cm-a.
12.Ŝraŭba-obturila botelo
Ĝi estas fandita stano. La formo estas ses flanka prismo,. kun ŝulroj rondigitaj. Ĝia fermoplato
estas plur-parta kaj obturila. Sur la obturilo estas movebla ringa tenilo. Ĝi estas loka laboraĵo
kaj devenas, ĉ. el 1780-1800. Ĝia alteco ĝis la ŝultroj 24 cm, kaj la tuta alteco estas 27,5 cm.
/inter 84.-85.paĝoj estantaj bildoj:
a., fiŝvezika kaliko el la 15.jarcento.
b. kaliko al Sankta Manĝo.
Plado por dividi panon.
c., Plado por pano, el 1667.
d., anĝel-ornamaĵa plado por pano, el 1663./
KÉP: /inter 86.-87. paĝoj estantaj bildoj:
a. kaliko de botista gildo el 1750.
b . kaliko al Sankta Manĝo el stano.
c. Di-tablaj kalikoj kaj Bertalan-kaliko
garnituro por baptado.
d. kalikoj el la 18-a. jarcento.
Anĝelornamaĵa plado el 1663.
Plado por monkolekti.
e. vin-kruĉo el 1750.
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Vin-kruĉo el 1739.
f. el stano faritaj vin-kruĉoj por konservi vinon, el 1780.
El stano farita kaliko al Sankta Manĝo.
LA

EN

PREĜEJO

SERVANTAJ

PASTOROJ

Kvankam en la 16-a. jarcento la urbo havis du preĝejojn: la Avas-montan ĉefpreĝejon
kaj la novurban „Ĉieliro de Maria”- preĝejon. La pli lasta senpopoliĝis pro disvastiĝo de la
reformacio kaj pro manko de prizorgado, ĝi pereiĝis. Ĉi tiel post apero de la reformacio, dum
unu jarcento la urbo havis unu parokestron, al kiu vicparokestroj helpis, pli frue iliaj
kunlaborantoj estos la „altar-respondeculoj.” Pastoron de la urbo, ĝis fondiĝo de la
Konsistorio, en 1735, elektis la ĉefjuĝisto de la urbo, respektive la ok membra urba
konsilantaro, laŭ la, privilegio de reĝo Sigmundo, ricevita favorsinjora rajto en 141. En 1586
oni rekvalifikis la vicparokestrecon al help-predikisteco, ties plenumanto okaze de
pastorŝanĝo, estis la vicpastoro. La unua helppredikisto estis Paŭlo Gönczi en 1611. Pli
malfrue la vicparokestro-titulo tute ĉesis. Ĉi tiun titolon, ni vidas nur unufoje en jaro 1640.
La helppredikistoj ofte ŝanĝadis. Pro tio oni fiksis laŭskribe, en jarlibro de la urbo nur
ties nomojn, kiuj daŭre laboris kaj daŭre estis elektite por predikado.
De la jaro 1783, ege pligrandiĝis la nombro de la reformataj kreduloj,- en ĉi tiu jaro
estis 8817 personoj -, ke la Avas-monta grandpreĝejo ne povis enteni la kredulojn dum Diservo. Tempe de konstruo de la nova preĝejo, jam kvar pastoroj agadis dum la Di-servoj. Post
konstruiĝo de la nova preĝejo, oni certigis tri parokestrajn oficojn, kaj tiujn postenojn oni
okupas. Tiuj restas ĝis jaro 1948.
En la preĝejo, ankoraŭ en 1534, la ceremonia lingvo estis la latina, kiam Stefano
„presbitero” estis elektite kiel parokestro de la preĝejo, vane protestis Nikolao Oláh, episkopo
de Eger. Sed tiu ne evidentis, kiam estis la lasta meso, nur tio estis evidenta, ke en 1543,
Matiaso Dévai Biró: unue laŭ lingvo de Luther, pli malfrue hungare parolis al la kreduloj./Lia
marmor-memortabulo estas videbla kaj legebla, sur la piliera muro ĉe suprenirejo de
predikseĝo. Verŝajne, de tiam funkcias protestantaj pastoroj. Ĉi tiun pruvas, ke s-ro Sigmundo
Balassa, mastro kaj posedanto de fortikaĵo de Diósgyőr kaj latifundio, ĝis ŝia morto en1563,- persekutis, insultis la protestantajn pastorojn de la preĝejo kaj malpermesis haki arbojn de la
latifundio, kiam post la brulego, estis bazonata la konstru(ad)a lignomaterialo. La plendoleteron la Landa Arkivo gardas./M.K.L.R.E.E.I.m./
Post ĉi tiuj, ni komunikas la nomliston de 4la 3en 5preĝejo 2servantaj 1pastoroj, 6ekde
la jaro 1543, sen pretendo de (la tuteco)kompleta listo.
1.1543-1544. Matiaso Dévai Biró:
reforma ciulo, poste pastoro de Debrecen. Li
mortis en 1545. Lia marmor-tabulo estas ĉe suprenirejo de baldakeno.
2.1544.

?

3.1557-

Gregorio presbitero/pastoro/

4.1566-1588. Mikelo Hewessí: eklezia distrikt-estro, Fülöp Melanchton kanonizis lin al
pastro en Wittenberg, en 1555. Li subskribis, en nomo de la borŝodanoj en la 1567.- jara
Debrecen-a konstitucia sinodo, la tie redaktitan kred-simbolon. En 1589 li iris al Szikszó kaj
mortis en 1593.
5.1590-1594:

Mikelo Debreceni: Fülöp Melanchton kanonizis lin al pastoro en 1581.
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6.1595-1610: Andreo Ungvári: eklezio-distrikto-estro, kiun en 1590 Fülöp Melanchton
kanonizis al pastro.
7.1611-

Petro Gönczi, help-predikisto vicpastoro.

8.1612-1616: Stefano Miskolczi Csulyak: Li suferis de la turkoj, pro tio iris al Olaszliszka,
tendar-pastoro de Gabrielo Bethlen, pli malfrue estas eklezia distrikt-estro de departemento
Zemplén, kaj verkisto.
9.1616-1641:

Márton Sámsondi P.: predikisto.

10.1639-1648: Zubor/Zombor/ Márton Maklári: unue help-predikisto, poste eklezia distriktestro./1643-1648/
11.1642-1644: Johano Tolnai Dali: Tendar-pastoro de Sigmundo Rákóczi, poste eklezia
distrikt-estro de departemento Abauj, poste en Sárospatak 2rektoro de kolegio. 1estas.
12.1646-1652:

Mikelo Kőrösi: help-predikisto.

13.1653-1658:

Blatio/Kassai/ Szentlászlai: eklezia distrikt-estro./1656-1658/

14.1660-1661:
Stefano/Móricz/ Harsányi: help-predikisto, eklezia distrikt-estro, poste
pastoro de Rimaszombat, galero-punulo.
15.1666-1678:

Andreo Ternyei: predikisto.

16.1666-1678:

Johano Beregi M.: help-predikisto.

17.1678-1681:

Stefano Kapossy: pli malfrue vicepiskopo, malliberulo en Poŝonjo.

18.1679-1683:
Blazio Köpeczi Haller: unue predikisto en Szkáros, galero-punulo, eklezia
distrikt-estro.En 1682 li estas turka ostaĝo. Li mortis:18 januaro 1683.
19.1681-1682:

Stefano Némethi: help-predikisto.

20.1683-1683:
Kassa.

Ferenc Ottrokocsi Foris: Galero-punulo. Li estis nur elektita Li foriris al

21.1683-

Gregorio Szikszai: predikisto de la 7-a de marto 1683.

22.1689-

Johano Szondi: help-predikisto.

23.1690-

Stefano Kereszturi: predikisto.

24.1691-1692:
Johano Lenthi: de Kecskemét venis ĉi tien kiel eklezia distrikt-estro,
poste iris al Debrecen.
25.1693-1695:

Stefano Szombathy:: help-predikisto, estis elektite la 4-an de marto 1693./
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26.1696-1708:

Johano Óvári:viceklezia distrikt-estro /1715-1708/

27.1695-1708:

Mikelo Buzinkai: help-predikisto.

28.1705-1717:
Tállya/Felsővály?/

Mikelo Rimaszombati:eklezia distrikt-estro/1710-1717/, li venis el

29.1710-1718:

Paŭlo Sárkány: venis li de Pelsőc:18 marto 1710.

30.1712-1717:

Matiaso Bereti: help-predikisto.

31.1717-1718:

Lőrincz Zsérczi: help-predikisto.

32.1718-1724:

Samuel Tarczali: Unue pastoro de Mezőcsát.

33.1728-1770:

Márton Csáji/Csay/: unue predikisto de Aszalo, de 1745 episkopo.

34.1731-1735:

Márton Tokai: help-predikisto.

35.1735-1749:

Georgo Jánosi: help-predikisto.

36.1741-1761:

Georgo Gáti Tokaji, help-predikisto, unue pastoro de Poroszló.

37.1761-1792:

Samuel Szalai: unue rektoro, poste predikisto kaj de 1770 episkopo.

38.1771.

Stefano Liptai: help-predikisto.

39.1771-1772:

Samuel Gacsályi: help-predikisto.

40.1781-1785:
pastoro de Kassa.

Johano Maklári: help-predikisto kaj eklezia distrikt-vicestro, poste

41.1772-1783:

Sigmundo Baksay: help-predikisto.

42.1783-1785:

Johano Szentpéteri: help_predikisto.

43.1785-1817:

Andreo Szepesi Toót: predikisto, pli malfrue eklezia distrikt-estro
/1810-1817/

44.1785-1802:

Stefano Héczei: predikisto.

45.1790-1848:
D-ro Jozefo Szathmári Paksy: unue pastoro de Szikszó poste eklezia
distrikt-estro /1816-1819/
46.1793-1829:

Samuel Igaz: pli malfrue/1820-1829/ eklezia distrikt-estro.

47.1803-1824:

Johano Végh: predikisto.

48.1817-1840:

Stefano Nyusztai: predikisto.
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49.1825-1826:

Tomaso Szeghő: help-predikisto.

5o.1826-1827:

Samuel Boros: vicpastoro.

51.1827-1860:
episkopo.

Paŭlo Apostol: unue pastoro en Berzéte, poste en János. De 1848 estis

52.1830-1856:

Stefano Fekete: eklezia distrikt-estro/1843-1856/

53.1842-1850:

Jozefo Korponai.

54.1848-1848:
Kelemér kaj Hanva.

Mikelo Tompa: /nur oni elektis lin!/ Tendara pastro, poste pastoro de

55.1850-1910:

Bartolomeo Kun: unue pastoro de Gagybátor, de 1866 episkopo.

56.1857-1875:

Karlo Misley: pastoro.

57.1861-1866:
1860 episkopo.

Ludoviko Zsarnay: unue en Sárospatak estas instruisto pri teologio, de

58.1867-1874:

Samu Nyilas: pastoro.

59.1875-1883:

Karlo Kiss: pastoro.

60:1876-1880:

Samuel Gyöngyössy: Pastoro de Nagykálló kaj Tiszanána.

61.1880-1903:

Daniel Tóth: pastoro, poste eklezia distrikt-estro/1894-1903/

62.1884-1909.

Ignacio Nagy: pastoro, poste eklezia distrikt-estro/19o3-19o9/

63.1905-1918.

D-ro Stefano Tüdős: unue en Sárospatak estas instruisto pri teologio,
eklezia distrikt-estro /1910-1914/,de 1914 episkopo.

64.1911-1923.

Adalberto Tóth: pastoro, poste eklezia distrikt-estro /1917-1922/

65.1912-1941.

Stefano Farkas: unue pastoro de Ládháza, poste eklezia disatrikt-estro
/1923-1931/, de 1932 estas episkopo.

66.1920-1931

D-ro Kolomano Révész: unue en Pápa instruisto (de)pri teologio,
poste pastoro de Kassa, eklezia distrikt-estro/1918-1931/, episkopo.

67.1924-1956

D-ro Andor Enyedi: unue pastoro de Sátoraljaujhely, de 1942
episkopo.

68.1933-1942:

Petro Pósa: unue pastoro de Cserépfalu, poste eklezia distrikt-estro.

69.1942-1944:

D-ro Aladár Komjáthy: unue pastoro de Ózd.

70.1944-1959:

Jozefo Nagy: unue pastoro de Poroszló.
15
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71.1950-1955.

D-ro Johano Tussay: pli malfrue pastoro de Balmazujváros.

72.1960-1968:

Stefano Dabóczy: unue pastoro de Hejőcsaba.

73.1969-

Julio Novotny: unue pastoro de Hernádnémeti.

Estas konstatebla el la biografioj, ke granda parto de la en preĝejo servantaj pastroj, –finis eksterlandajn universitatojn.Ili estis ege saĝaj viroj, kiuj estis bonegaj klerigantoj ankaŭ
pri teologia literaturo. Ĉi tiel estas komprenebla, ke ili havis gravajn rolojn en kultura kaj
spirita vivo de la urbo.
Inter la famaj personoj, ni trovas dek episkopojn, kiuj servis en la preĝejo. Viciĝas unu
post la alia:multe da teologiaj instruistoj, ekleziaj distrikt-estroj, eklezi- organizantoj kaj
rektoroj. Ĉi tiel, por servi „ĉe la sur monto konstruita sankta eklezio, signifis ankaŭ
kvalifikadon..
Nepre ni devas mencii, ankaŭ emfazante nomojn de: Stefano Móricz Harsányi kaj
Blazio Köpeczi Haller, galero-punuloj; kaj Stefano Kapossy, kiu pro lia maljunaĝo, ne estis,
galerpunita, sed en la poŝonja fortikaĵ-karcero suferis fortikaĵ-malliberecon. Iliaj memortabuloj estas videblaj sur muro de suda navo de la preĝejo.
ESTU BENITA ILIA MEMORO!
-

ni daǔrigos

-

Fotoalbumoj por geamikoj
www.fotoalbum.eu/espero100
Rigardu "Arkones 2009" kaj aliaj aranĝoj sur mia reta fotoalbumo.
Andreo Sochacki.
www.fotoalbum.eu/espero100
Informu geamikojn pri www pagxaro.

www.fotoalbum.eu/espero100

KOLOMANO KALOCSAY
VERSOJN ONI NE AĈETAS

Ĉu libera vers' aǔ stanco,
Blanka vers' aǔ rimokulto,
Pura rim' aǔ asonanco:
Sama estas la rezulto.
ĉiu ĉie ĝin ripetas:
Versojn oni ne aĉetas.
Versojn oni ne aĉetas.
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Jen la Nepra, jen la Vero:
Versojn oni ne aĉetas.
ĉirpas jam eĉ la pasero.
Vane la poet' poetas.
Versojn oni ne aĉetas.
Do, ne fantaziu vante
Pri l' potenc' de via arto,
Presu tekston Esperante
Por bildflanko de poŝtkarto,
Ĉiujn vendos vi, mi vetas.
Versojn oni ne aĉetas.
Pri la verda stel' ne odu,
Tio estas vanaj klukoj,
Ĝin surpentru aǔ surbrodu
En angulon de poŝtukoj.
Bonan gajnon mi profetas.
Versojn oni ne aĉetas.
Versoj estas kvazaǔ fumo.
Oni havas ja rimedon
Havi fumon per monsumo:
Esperantan cigaredon:
Oni en la buŝon metas:
Versojn oni ne aĉetas.
***
La poeziaĵon de Kolomano Kalocsay [ka-lo-ĉa-i], mi citis surbaze de volumo redaktita Ada
CSISZÁR [ĉisa:r], kun eseoj de Ada CSISZÁR kaj Giorgio SILFER, eldonita en Vieno, fare
de la eldonejo Pro Esperanto, en la jaro 1992, en Serio Originala Literaturo Klasika.
Kolomano Kalocsay naskiĝis antaǔ 118 jaroj, la 6an de Oktobro 1891
Nun oni povas legi liajn poemojn kelkfoje ankaǔ senpage.
Blazio VAHA
/esp-en-hung- babiladlisto de hungaraj esperantistoj, la 7an de oktobro 2009a/

SCIENCO
Renato Corsetti
Psiĥo kaj menso estas la sama afero, sed ne diru tion al la parolantoj de la eŭropa
dialekto de Esperanto.
Pro peto de la redaktantoj de ĉi tiu revuo mi skribas kelkajn vortojn pri mia universitata
instru-fako kaj pri la universitato, en kiu mi laboris ĝis la lasta jaro.
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Mi instruis "psiĥolingvistikon". Temas pri fako kun kelkaj nomoj, ekzemple "psiĥologio de la
lingvoj". La nomoj, ĉefe tiuj kun grekaj elementoj, utilas ĉefe por montri al la nefakuloj, pri
kiaj malfacilaj kaj misteraj aferoj oni okupiĝas.
Esence temas pri tio, kiel funkcias la lingvo en la menso de homoj, kiel ni akiras lingvon,
kiam ni estas beboj, kiel ni akiras duan fremdan lingvon en lernejoj, kiel ni daŭre ĝis la morto
akiras nian nacian lingvon (novaj aĵoj, novaj konceptoj, ktp.), kaj ĉefe kiel funkcias nia
mensa vortaro (ni pensu nur pri la gepatra lingvo por faciligi la aferon). Kiel povas esti, ke se
mi aŭdas la vorton "majo", mi ne nur komprenas ke temas pri monato, pri la 5-a monato de la
jaro, sed tuj venas al mia menso la majaj floroj, kaj mi eĉ flaras la parfumon de la rozoj, kiujn
mi kutime renkontas en majo. Evidente mi havas potencan lingvan maŝinon en la kapo, kiu
ne nur diras ĉion lingvan pri la vorto mem, sed aldonas ankaŭ kolorojn, odorojn, ktp.
Pri ĉio ĉi okupiĝas la menso-lingvistiko, pri la metodoj uzi lingvojn, formi frazojn. Kio
okazas ekzemple, kiam mi vidas mian malsimpatian najbaron, kiu baldaŭ batos mian
aŭtomobilon per sia aŭtomobilo? Verŝajne unue mi havas en la menso fortan penson ankoraŭ
senvortan haltigi tiun barbaron. Poste mi elektos la ŝlosilan temon de mia frazo (Li devas
halti tuj!) poste mi aldonos ĉiujn gramatikajn finaĵojn kaj la ĝustan vortordon, kaj mi
produktos la frazon: Vi, kreteno, haltu nun!
Unu el miaj preferataj studtemoj estis la akirado de lingvo fare de beboj, inkluzive de la
denaska akirado de Espernato. Mi diras al vi sekrete, sed bonvolu ne rediri laŭte en
Esperanto-kunvenoj: beboj havas tre pli grandan logikan senton kaj tre pli profundan konon
de la kaŝitaj reguloj de Esperanto ol ĉiuj Esperanto-esploristoj (ili nomas sin
"esperantologoj") kune. En la artikoleto, kiun mi sendas al via revuo, vi trovas studon pri la
efiko de dom-besto al la parolado de bebo. Se la infano havas dom-beston, li emas paroli pli
frue ol aliaj infanoj sen dombesto. Fakte li aŭ ŝi havas iun, kun kiu li aŭ ŝi povas paroli
(kvankam la besto ne respondas). Pro tiu pli granda parol-ebleco li-ŝi ekzerciĝas pli multe kaj
parolas pli frue.
Oni petis min diri ankaŭ kelkajn vortojn pri mia universitato. La Universitato "La Sapienza"
en Romo estas la unua, historia universitato de Romo. Ĝi estis fondita de la papo Bonifaĉjo la
8-a en la jaro 1303-a kaj nun kun 145.000 studentoj estas la plej granda universitato en
Eŭropo. La fakto, ke ĝi estas tiom granda, ŝuldiĝas nur al la manko de kreado de pliaj
universitatoj publikaj en Romo en la dua duono de la pasinta jarcento. En la lastaj jardekoj,
tamen, oni komenci krei aliajn universitatojn en Romo kaj nun fakte ekzistas aliaj du, Romo
2 kaj Romo 3 kaj eble aliaj devas esti kreataj. Aliaj procedoj de malcentrigo ankaŭ estas
okazantaj.
Mi pensas, ke mi ne devas ankoraǔ diri ion alian. Ĝuu la artikolon.
--------------------------------------------------------
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“MI NOMBRAS KAJ VI KAŜAS VIN”: INTERPAROLADO INTER INFANOJ KAJ BESTOJ KIEL
1
FAKTORO DE LINGVO-EVOLUO .
Renato Corsetti 2, Gianluca Panella 3
Resumo
Ĉi tiu artikolo prezentas la informojn kolektitajn en specimeno de infanoj, kiuj hejme posedas
dom-beston, kun kiu ili inter-rilatas, ludas kaj “parolas”. La celo de la esploro, el kiu devenas
ĉi tiu artikolo, estis ekzameni ĉu la ĉeesto de dom-bestoj influas la lingvan evoluon de ĉi tiuj
infanoj. La kontrol-grupo konsistas el infanoj, ĉe kiuj ĉiuj varieblaj faktoroj estas samaj je
tiuj de la eksperimenta grupo escepte de la ĉeesto de dom-bestoj. La rezultoj konfirmas, ke la
ĉeesto de dom-bestoj influas la evoluon de la parol-kapablo en pozitiva direkto kaj ke ĝi
havas pli grandan influon ĉe la plej malgrandaj infanoj, tiuj kies aĝo varias inter 2 jaroj kaj 6
monatoj kaj 3 jaroj (meznombre 2 jaroj kaj 10 monatoj) en nia specimeno.
Ŝlosilaj vortoj: parol-evoluo, psikolingvistiko, kuracado per dorlot-bestoj.
1. ENKONDUKO
Ĉi tiu artikolo alfrontas kampon ankoraŭ malmulte esploritan en la studoj pri la lingvoakirado en infaneco: la kontribuo de la dom-bestoj je la parol-kapablo de infanoj.
Estas konataj la rilatoj de intimeco kaj de granda am-sento, kiuj ekestas inter infanoj kaj
bestoj, jam en aĝo antaŭa je la produktado de la unuaj vortoj. La kuracadoj (terapioj) helpe de
dom-bestoj (AAT – laŭ la anglalingva mallongigo), kiuj estas konataj sub la anglalingva ŝildo
Pet Therapy 4 (eble en la internacia lignvo: Kuracado per dorlot-bestoj), nuntempe celas al
plena sanigo en individuoj kun malsamspecaj malsanoj (aŭtismo, multobla handikapo, etvidantoj kaj ne-vidantoj, malsanuloj laŭ la dovna sindromo, epilepsiuloj, homoj kun
problemoj de angoro kaj de streĉo, kormalsanuloj, malsanuloj pro la malsanoj de Parkinson
kaj Alzheimer, ktp.). Aliflanke nuntempe ne ekzistas kurac-proceduro celanta nur la reakiron
1

Ĉi tiu artikolo, jam aperigita aliforme en Scienco kaj Kulturo, baziĝas sur esploro farita por
studfina disertacio diskutita en la Fakultato Psikologio 1, Universitato de Romo “La Sapienza”, en
julio 2004-a, kies referanto estis profesorino Traute Taeschner. La frazo “Mi nombras kaj vi kaŝas vin”
(en la itala originalo “Io conto e te ti nascondi!”) estas unu el la frazoj surbendigitasj dum la esploro.
Ĝi estis dirita de infano al sia dom-bersto. Ĝi rilatas al difinita maniero ludi kaŝludon en Italujo.
2

Renato Corsetti, profesoro en la Fakultato Psikologio 1, Universitato de Romo“La Sapienza”,
zorgis pri la projekto de la esplor-laboro kaj, parte, pri la redaktado de ci tiu artikolo.
3

Gianluca Panella finis siajn studojn pri psikologio de evoluo kaj de edukado en la Fakultato
Psikologio 1, Universitato de Romo “La Sapienza”, en julio 2004-a. Li zorgis pri la projektado de la
esploro, pri la kolektado de la datumoj kaj pri la posta analizado..
4

Ne ekzistas en la itala esprimo samsignifa sufiĉe staila por Pet Therapy. Pluraj proponoj
aperis dum la lastaj jaroj: terapia dolce con gli animali, terapia con gli animali domestici,
cuccioloterapia, ktp. Vidu ern Giovanardi e Gualdo (2003: 228). En Esperanto Kuracado per dorlotbestoj estas plena redono de la senco.
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de parol-kapablo ĉe la pacientoj de ĉi tiuj kuracadoj. Ĉar la kuracado pere de bestoj donas
avantaĝojn al difinita speco de malsanularo, ni demandis nin ĉu la ĉeesto de instiga faktoro,
kia estas la besto en la vivo de sanaj infanoj, ne povus faciligi ilian evoluon en la kampo de
lingvaj kapabloj.
Ni volis, do, esplori, kiom la ĉeesto de ĉi tiu “interparolanto” ŝatata de infanoj instigas ilin
voli komuniki pli multe kaj sekve kia estas la fina rezulto de ĉi tiu pli granda komunikado
rilate al la evoluo de la parol-kapablo.
La kolektitaj informoj, rilatantaj ĉefe al la speco de frazoj elparolataj de la infanoj, montras
pozitivan efikon je la direkto de la evoluo de la kapablo produkti frazojn laŭgrade pli
komplikajn, kiel ni vidos pli detale poste.
2. MALLONGAJ RIMARKOJ PRI LA LINGVA EVOLUO DE INFANOJ.
Dum la lastaj jardekoj ni vidis la ŝanĝiĝon de la ĉefaj idear-kernoj kaj sekve de la teorioj pri
la lingvo-akirado fare de infanoj. Ni opinias, ke la nuna aliro estas difinebla kiel “kunmeta”.
Ĝi estas la aliro, kiu konsideras kaj la kapablojn specifajn de la homaro, kaj la
antaŭkondiĉojn de la evoluo de la korpaj organoj kaj de la ĝeneralaj kon-kapabloj kaj la
esencan kontribuon de la medio, kaj ankaŭ la same esencan kontribuon de la lernanta infano,
kaj ĝi povas kontribui antaŭenigi la studojn en ĉi tiu sektoro pli ol povis la antaŭaj teorioj,
kiuj emis emfazi la gravecon de nur unu faktoro (komparu Corsetti, 2003).
La lingvo-akirado ĉe infanoj aperas kiel la sinsekvado de serio de fazoj, kiuj sekvas unu la
alian en difinita ordo, sama por multaj infanoj. Samtempe ĉi tiu procedo prezentas
multenombrajn individuajn variaĵojn, kiuj rilatas ne nur al la tempoj sed ankaŭ al la manieroj
kaj al la strategioj de lernado. Ĉio ĉi tio estas bone konata kaj ne postulas pliajn observojn en
ĉi tiu artikolo. Ni nur diru, ke la studantoj de ĉi tiu kampo eltrovis serion de fazoj aŭ etapoj
tiel nomataj “universalaj” de lingvo-akirado, kiuj ŝajnas troveblaj en ĉiuj infanoj, sendepende
de la lingvo, kiun ili aŭdas kaj kiun ili estas lernantaj. Aliflanke ni ne povas ne aludi je la
komparaj studoj pri la akirado de malsamaj lingvoj (crosslinguistic en la angla) , kiuj lau’ la
aŭtoroj de ĉi tiu artikolo produktis multajn rezultojn. La unuaj studoj en ĉi tiu kampo estis
tiuj de Slobin (1985). Ĉi tiuj studoj montras la malsamecojn inter la serio de akirad-fazoj
depende de la funkciad-ecoj de la koncerna lingvo. Esence la lingvaĵoj pli oftaj kaj pli regulaj
estas lernataj unue, sed ili ne estas la samaj en malsamaj lingvoj.
Ĉirkaŭ la aĝo de 24 monatoj (senkonsidere de individuaj malsamecoj) ĝenerale infanoj
ekkunmetas vortojn en frazojn. Ĉi tio estas, laŭ la opinio de la studantoj de infana lingvoevoluo, fundamenta fakto. Tamen la kapablo kombini simbolojn estas tre mallarĝe kunligita
al la kvanto da vortoj jam posedataj: cent vortoj ŝajnas esti “minimuma sojlo” por transiri al
frazoj. Sed, pro la individuaj malsamecoj, ne ekzistas tute fiksita minimuma nombro da
vortoj por difini la kombin-kapablon de infanoj kaj krome gravas substreki la akirad-stilon de
la unuopa infano, kiu povas esti tuteca aŭ analiza5.
5

La tutecaj infanoj per vorto-kvanto foje malalta povas produkti parol-unuojn de pluraj vortoj,
kiuj tamen ĝenerale konsistas el “kliŝaj frazoj” , (ekzemple. Va via, Ecco mamma), kiuj ŝajnas
reproduktaĵoj de frazoj komplete parkerigitaj pli ol frazoj analizitaj en la konsistigaj partoj. Male
infanoj, kiujn oni difinas analizaj, komencas kunemti frazojn, kiam ilia vort-provizo tendence estas
nombre pli granda. La frazoj estas malpli rigidaj, pli produktopovaj, kaj konsistantaj el vortoj jam
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Ĉirkaŭ la aĝo de tri jaroj infanoj konstruas ĝuste simplajn kaj asertajn frazojn, kaj en ĉi tiu
sama periodo infanoj ekuzas en la itala la pronomojn io, tu, egli. Ili, do, eniras rilaton kun la
interparolanto (Francescato, 1970).
Parisi (1977) asertas, ke frazaj strukturoj estas akirataj de infanoj je la sama aĝo sendepende
de la soci-kultura medio, en kiu ili kreskas. Ĝenerale la meznombra longeco de la frazoj
produktataj de infano estas konsiderata unu el la plej gravaj kaj fidindaj indikiloj de lia aŭ ŝia
lingva evoluo. Praktike Ĉirakŭ la aĝo de tri-kvar jaroj multaj infanoj posedas la strukturojn
subestantajn ĉiujn frazojn de difinita lingvo kaj la malsameco rilate al plenkreskuloj
eventuale videblas en la uzo-ofteco de ĉi tiuj strukturoj.
3. LA ESPLORO
La esploro estis farata sur specimeno de 36 infanoj, sanaj, ĉiuj ununuraj infanoj, loĝantaj en
la provinco Romo, elektitaj surbaze de la faktoroj: sekso, aĝo kaj soci-kultura nivelo.
La eksperimenta grupo konsistas el 18 infanoj, kiuj posedas dom-bestojn (hundoj, katoj,
hamstroj, kunikloj, anseroj, kokinoj, birdoj, ktp.) kaj la kontrol-grupo el 18 infanoj sen bestoj
en la domo.
La eksperimenta grupo estis dividita en 3 subgrupojn: la unua enhavas 6 infanojn, el kiuj 3
estas viraj kaj 3 inaj en aĝo varianta inter 2 jaroj kaj 6 monatoj kaj 3 jaroj (meznombra aĝo: 2
jaroj kaj 10 monatoj), la dua grupo enhavas 6 infanojn, el kiuj 3 estas viraj kaj 3 inaj en aĝo
varianta inter 3 jaroj kaj 4 jaroj (meznombra aĝo: 3 jaroj kaj 5 monatoj), kaj la tria grupo
enhavas 6 infanojn, el kiuj 3 estas viraj kaj 3 inaj en aĝo varianta inter 4 jaroj kaj 4 jaroj kaj 6
jaroj (meznombra aĝo: 4 jaroj kaj 2 monatoj). Krome ĉiu eksperimenta grupo estas dividita
en 2 infanoj (1 vira kaj 1 ina) de soci-ekonomia nivelo malalta (B), 2 de meza nivelo (M) kaj
du de alta nivelo (A).
La kontrol-grupo estis kunmetita kun precize la samaj ecoj de la eksperimenta grupo.
En la sekvantaj tabeloj oni havas la ecojn de la 18 infanoj de la eksperimenta grupo (sekso,
aĝo kaj soci-ekonomia nivelo: alta, meza, malalta) por ĉiu sub-grupo.
En la 1-a tabelo estas la ecoj de la 6 infanoj de la 1-a grupo.
Tabelo 1.
Infanoj
1
2
3
4
5
6

Sekso
V
V
V
I
I
I

Aĝo
2;11,28
2;8,12
2;7,1
2;4,13
2;11,20
2;10,5

Soci-kultura nivelo
A
M
B
A
M
B

antaŭe analizitaj kiel “unuopaj” vortoj kun tiu komunika kaj informa riĉeco antaŭe priskribita kiel
kapablo rilatigi partojn de la realo (Caselli, Casadio, 1995: 27).
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En la 2-a tabelo estas la ecoj de la 6 infanoj de la 2-a grupo.
Tabelo 2.
Infanoj
7
8
9
10
11
12

Sekso
V
V
V
I
I
I

Aĝo
3;7,23
3;4,6
3;5,26
3;6,2
3;4,15
3;5,22

Soci-kultura nivelo
A
M
B
A
M
B

En la 3-a tabelo estas la ecoj de la 6 infanoj de la 3-a grupo.
Tabelo 3.
Infanoj
13
14
15
16
17
18

Sekso
V
V
V
I
I
I

Aĝo
4;2,23
4;0,4
4;0,20
4;1,8
4;1,25
4;3,10

Soci-kultura nivelo
A
M
B
A
M
B

La kolektado de la informoj estis farata en la ĉi-sekva maniero: oni renkontis la infanoj
unuope dum po 45 minutoj. Dum tiu periodo estis farita surbendigo de la spontana parolado
de la infano produktita en interago kun la esploristo kaj la dom-besto (ĉi tiu ĉeestis,
kompreneble, nur en la kazo de la eksperimenta grupo).
Poste estis transskribitaj la surbendigojn kaj oni enklasigis la parol-unuojn (ĝenerale laŭ la
kategorioj de Taeschner, Volterra, 1986, kun kelkaj adaptoj. Vidu ankaŭ Corsetti, 2004). Nia
klasigo antaŭvidas la jenajn unuojn: unuopaj vortoj (PS), sintagmoj (SIN), unukernaj frazoj
kompletaj kaj nekompletaj (FNC; FNI), vastigitaj frazoj kun modifilo aŭ adverbo aŭ
nekompletaj (FACA; FACM; FAI), kompleksaj frazoj kun enmetitaj elementoj implicaj kaj
malimplicaj, kun relativaj esprimoj kaj nekompletaj (FCII; FCIE; FCR; FCI), dukrenaj
frazoj subordigitaj, kunordigitaj kaj nekompletaj (FBS; FBC; FBI).
Por ĉiu infano estis redaktata analiz-slipo kun la oftecoj kaj la grafikaĵoj rilatanta al la frazdistribuo, la meznombra ofteco de ĉiu grupo kaj fine la komparo inter la meznombraj oftecoj
inter la unuopaj infanoj, kio permesis veni al la konkludoj, kiuj konfirmis la komencan
hipotezon, tio estas ke la ĉeesto de dom-besto influas pozitive la lingvan evoluon (mezuritan
pere de la fraz-strukturo) de la infanoj en la unuopaj aĝ-grupoj.
Sekvas nun la tabeloj, kiuj resumas la komparojn inter la meznombraj oftecoj en ĉiu grupo
eksperimenta (GS) kaj kontrola (GC).
Tabelo 4.
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Gr/Tf

Ps Sin Fni Fnc Fai Faca Facm Fci

G1S

9

12

10

26

9

4

4

G1C

18

23

19

16

8

3

3

Gr = Grupoj

Fcii

Fcie

Fcr Fbi Fbc Fbs

12

4

4

4

13

11

10

6

3

3

2

5

4

4

Fcii

Fcie

Tf = Speco de la frazoj

Tabelo 5.
Gr/Tf

Ps Sin Fni Fnc Fai Faca Facm Fci

G2S

13

17

16

23

19

4

7

16

5

5

4

17

11

7

G2C

18

20

13

17

18

5

4

13

4

3

3

11

5

5

Fcii

Fcie

Gr = Grupoj

Fcr Fbi Fbc Fbs

Tf = Speco de la frazoj

Tabelo 6.
Gr/Tf

Ps Sin Fni Fnc Fai Faca Facm Fci

G3S

12

10

8

21

10

6

7

10

6

5

6

11

14

12

G3C

19

15

15

15

10

4

4

9

5

3

5

9

8

8

Gr = Grupoj

Fcr Fbi Fbc Fbs

Tf = Speco de la frazoj

Observinte, ke la ĉeesto de dom-bestoj ifnluas pozitive la lingvo-evoluon en ĉiuj tri grupoj,
ni volis vidi en kiu el la grupoj ĉi tiu ĉeesto havas plej grandan efikon.
La faritaj komparoj evidentigas malsamecon inter la grupoj:
la unua eksperimenta grupo (meznombra aĝo: 2 jaroj kaj 10 monatoj) montras malsamecon
de la meznombraj oftecoj rilate al la kontrolgurpo pli grandan rilate al la dua kaj tria grupo.
La dua eksperimenta grupo (meznombra aĝo 3 jaroj kaj 5 monatoj) montras malsamecon
inter la mezonombra oftecoj rilate al la kontrol-grupo similan al tiu montrita de la tria grupo
(mezonombra aĝo: 4 jaroj kaj 2 monatoj).
La ĉeesto de la dom-besto, do, influas plej multe la lingvan evoluon ĉe la infanoj de la unua
eksperimenta grupo, la plej junaj. Sekvas nun la resuma tabelo de la malsamecoj inter la
meznombraj oftecoj de la grupoj eksperimenta kaj kontrola.
Tabelo 7.
Dg/Tf
G1S -

Ps

Sin

Fni

Fnc

Fai

Faca

Facm

Fci

Fcii

Fcie

Fcr

Fbi

Fbc

Fbs

-9

-11

-9

10

1

1

1

6

1

1

2

8

7

6

-5

-3

3

6

1

-1

3

3

1

2

1

4

6

2

-7

-5

-7

6

0

2

3

1

1

2

1

2

6

4

G1C
G2S G2C
G3S G3C
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Dg = Malsamecoj inter la grupoj

Tf = Fraz-tipoj

4. DISKUTO PRI LA REZULTOJ KAJ KONKLUDOJ
surbaze de la farita analizo de la fraz-strukturo de la grupoj eksperimenta kaj kontrola
evidentiĝas, ke la eksperimenta grupo (kun ĉeesto de dom-besto) en ĉiuj aĝ-grupoj
konsideritaj produktis pli grandan nombron da frazoj pli komplete formulitaj (kompletaj
unukernaj frazoj, kompleksaj kaj dukernaj frazoj) rilate al la kontrol-grupo (malĉeesto de
dom-besto).
La ĉeesto de la dom-besto influis pozitive je la strukturigo de la frazoj produktitaj dum la
son-surbendigado. La kontrol-grupo prezentas pli grandajn valorojn de meznombraj oftecoj
rilate al la unuopaj vortoj, la sintagmoj kaj la nekompletaj unukernaj frazoj en la 1-a grupo
(meznombra aĝo: 2 jaroj kaj 10 monatoj), la unuopaj vortoj, la sintagmoj kaj la vastigitaj
frazoj kun adverboj en la 2-a grupo (meznombra aĝo: 3 jaroj kaj 5 monatoj) kaj unuopaj
vortoj, sintagmoj kaj nekompletaj unukernaj frazoj en la 3-a grupo (meznombra aĝo: 4 jaroj
kaj 2 monatoj). Esence, do, la kontrol-grupo produktas pli da unuopaj vortoj aŭ da sintagmoj
kaj malpli da pli komplikaj fraz-strukturoj.
Krome la faritaj komparoj evidentigas malsaman konduton inter la grupoj: la unua
eksperimenta grupo (meznombra aĝo: 2 jaroj kaj 10 monatoj) evidentigas malsamecon inter
la meznombraj oftecoj rilate al la kontrol-grupo pli grandan ol la diferencoj prezentataj de la
dua kaj tria grupoj. La dua grupo (meznombra aĝo: 3 jaroj kaj 5 monatoj) montras
malsamecon inter la meznombraj oftecoj rilate al la kontrolgrupo similan je tiu de la tria
grupo (meznombra aĝo: 4 aroj kaj 2 monatoj).
Do, la ĉeesto de la dom-besto ŝajnas influi plej multe la lingvan evoluon de la plej
malgrandaj infanoj, kiuj havas aĝon inter 2 jaroj kaj 6 monatoj kaj 3 jaroj (meznombra aĝo: 2
jaroj kaj 10 monatoj), verŝajne pro pli granda intenseco de la rilato kaj de la komunikado kun
la besto rilate al la interagado kun aliaj membroj de la familio aŭ kun eksteruloj.
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Pripensinda…
Du malsanuloj lamadas al du diversaj hungaraj kuracistaj konsultejoj kaj oni konstatas, ke
ambaǔ du malsanuloj devas havi koksoprotezon pere de operacio.
Oni esploras la unuan malsanulon, dum la sekva horo faras rentgenfoton, analizas la foton kaj
signas tempon de la operacio, kiu estos sekvetage.
La dua malsanulo atendas ĝis atingas distriktan kuraciston, kiu sendas tiun al iu specialisto.
La dua malsanulo atendas la specialiston dum ok semajnoj, kiu sendas al rentgenfoto. La
foton oni faras kaj analizas dum unu monato kaj konstatas, ke la operacio estas bezonata. Oni
antaǔnotas la operacion kaj post naǔ monatoj faras la operacion.
Kio estas la diferenco inter la du malsanuloj?
La unua estas iu hundo, la dua estas iu homo.
/Sendinto: s-rino Ilona Böde/

Anoncoj pri la ĉisomeraj esperantistaj aranĝaĵoj
La ĉijaran somerumadon de esperantistaro povis determini ankaǔ la diversaj en-kaj
eksterlandaj esperantistaj aranĝaĵoj, kaj inter ili la plej grava evento: la 94a UK, aranĝita en la
pollanda Bjalistoko.Ankaǔ enlande ni faris diversajn renkontiĝojn, fakajn kaj turistajn
aranĝaĵojn, amikajn renkontojn, kongresojn. El inter ili mi povas mencii unuloke la
41.Landan Amikan Renkontiĝon de la Fervojistaj Esperantistoj, en urbo Nyíregyháza
„Dum la kunveno konigita estis la funkcihistorio de la gastiganto VERDA STELO esperanto
grupo, okazis tre bonhumura kantado de popolkantoj kun gvido de la esperantlingvon bone
konanta hungara kantistino Marika Újvári, libroekspozicio, librovendado kaj promenado en la
belega parko ĉirkaǔ la lago de Nyíregyháza-Sóstó. Tiuj neforgeseblaj programoj donis la
refreŝiĝon al la en-kaj eksterlandaj esperantistoj, el la 37 C grada taga varmego.
/S-ino Enikó Zengő-Sereghy”/

Iom pri la IRIS Festivalo enTata
Éva Faragó estis la ĉeforganizantino de la programo de 3-a IRIS, dum kiu estis 6+6 kilometra
piedirado. Honorinda estas la de sinjorino Ködmön farita organizada komuna laboro. Ĉ. 35-45
geĉeestantoj partoprenis la prelegojn.
Ni aǔskultis prelegon de d-ro profesoro Andreo Dudich antaǔtagmeze pri la akvo. /”La akvo
estas la vivo.”/ Poste Emerigo Szabó – prezidanto de la Hungaria Esperanto-Asocio - parolis
pri la lingvoekzameno de strato Rigó kaj Esperanto-fako de ELTE/Sciencuniversitato/ ĝis oni
ne povis funkciigi la komputilion. La komputilo tamen ne funkciis. Mi rimarkas, ke kadre de
ELTE jam ne estas Esperanto-fako, ĉar bedaǔrinde ĉesis!
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Post tagmanĝo vizitado de banejo Fényes kaj la Geologia Subĉiela Muzeo sekviĝis, kie la
informigan tekston d-ro Andreo Dudich tradukis, poste li prelegis pri la temo. Tiuj prelegoj
estis valoraj, saĝaj, konvinkaj, kiuj ne estis enuigaj. Tiujn karakterizis gajeco, ideoriĉeco kaj
imensa precizeco.
Ĉ.10 nederlandanoj, 3 francanoj, du hispanaj gastoj ĉeestis. La tagmanĝo okazis en tendaro
Esély/Ŝanco/: gulaŝsupo kaj kazeaj nudeoj.
Dume okazas en urbo Tata la „Festivalo de akvo”, poste la urbestro de Tata akceptis la
grupon de la geesperantistoj
Ĝi estis laciga, ĉar ni piediris al la tendaro, nome ankaǔ la Fremdultrafika Oficejo ne sciis: kie
estas strato Fáklya/Torĉo/.
S-ino Ilona Böde

„ Hejmbirdo – Fiŝo Festivalo” en Balsa
La 18an de julio 2009a, nova departamenta renkontiĝo de la esperantistoj okazis en la
Szabolcs-Szatmár –Bereg” departamenta vilaĝo Balŝa, sur bordo de la rivero Tibisko
(Tiso).Dum tio ni starigis niajn tendojn per esperanto lingvaj libroj, informiloj, eĉ por kelkaj
homoj okazis ankaǔ mallonga informado pri la gramatiko de la internacia lingvo.Ni, - la
membroj de la Verda Stelo Esperanto Asocio – ĉiuj partoprenis kaj ĝoje konstatis, ke niajn
librojn multaj homoj trafoliumis per scivolema interesiĝo. Post la elĉerpo de la abunda
aprogulaŝo /kio tamen apartenas nek al la hejmaj birdoj, kaj nek al la fiŝoj – ni konstatis,
meritis la lacecon la kunveno. Ni fartis bonege parolante inter ni kaj kun la ankaǔ
frwemdlabndaj esperantistaj gastoj. Ni espewras, ke el inter la interesantoj de la esperantistaj
libroj, estos en la estonto novaj lernantoj de nia bela lingvo Esperanto.
S-rino Enikő Zengő-Sereghy

Renkontiĝo de esperantistoj, en la romantikpejzaĝa monto Börzsöny
(Borĵonj)
en Kemence, la 15-16an de aǔgusto 2009a
En la menciita loko kaj tempo, tie okaztis la renkontiĝo de esperantistaj geamikoj, organizite
de la Hungaria Esperanto-Asocio, Asocio de la Pest-departamenta esperantistaro, kaj
ankoraǔ la pluraj lokaj organizacioj.. La lokon de la renkontiĝo, donis la „Kőrózsa Pensiono”,
fama pri sia kuirarto. La programo plurajn eblecojn donis por ĝui ankaǔ la naturbelecojn krom
la agrabl-akvaj kelkaj banbasenoj de la banloko. Pliaj grandaj grupoj alvenis tien. Ekzemple el
Debrecen, Nyíregyháza, Kelebia kaj la pentrista grupo el Tata, kies pentraĵekspozicio inde
gajnis plaĉon de ĉiuj partoprenantoj.La vojaĝo pere de la arbara et-trajno, la bonegaj nutraĵoj
kaj aldone nia bonhumuro metis la renkontiĝon tre agrabla.
/s-rino Adri Pásztor, laǔ raporto de Imre Szabó/
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Memorkunsido: Omaĝe al d-ro profesoro Stefano Szerdahelyi
En Budapeŝto, en la Domo de la Nacioj, la 30an de aǔgusto 2009a estis aranĝita la
Memorkunveno: Omaĝo al d-ro profesoro István Szerdahelyi. La memorkunsidon aranĝis
Imre Szabó de la Hungaria Esperanto-Asocio, je memoro de la 85a naskiĝtago de Szerdahelyi
profesoro de „ELTE” Scienca Universitato de Budapeŝto. Imre Szabó: prezidanto de la HEA,
salutis la kunsidantojn.S-inon d-rinon Ilona Koutny: la estintan studentinon de Stefano
Szerdahelyi, sinjoro d-ro Endre Dudich / honora prezidanto de la Hungaria Esperanto-Asocio
/ salutis per rozbukedo, nome de la HEA. La memorkunsidon gvidis la iama studentino de
ELTE, la hungara doktorino Ilona Koutny - akademiano, gvidanto de la Interlingvistikaj
Studoj en Universitato Adam Mickiewicz en Poznan, Pollando. Ŝi prezentis la vivon,
universitatprofesoran karieron kaj la esperantistan vivovojon, verkararon de sia estinta
lingvisto-instruisto. Ŝi prezentis sian libron "Abunda fonto", verkitan pri la gramatiko-libron
verkita sinjoro profesoro, sed unu filo de la profesoro same rakontis pri ideoj kaj agoj de sia
patro. La konvenon partoprenis la tuta familio de la altestimata Stefano Szerdahelyi kaj multaj
gravaj en- kaj eksterlandaj esperantistoj. El inter la eksterlandanoj mi mencias: s-rojn Zlatko
Tiŝljar kaj István Ertl. Dum la festa programo parolis d-ro Balázs Wacha:- lingvisto de la
Hungara Scienca Akademio, - pri la meritoj de d-ro Szerdahelyi, S-ino Anna Bartek (Anjo
Amika) kantis belajn kantojn esperantlingve, kaj s-ino Zsófia Kóródi prezentis surfilman
parolon de s-ro Szerdahelyi, kiun ŝi uzas por instrui la ĝustan parolmanieron dum sia
lingvoinstruado en lernejo de Herczberg am Harz en Germanio.
/Adri Pásztor/

Ekskurso en Tauti-Magarus
Komence de septembro, mi partoprenis ruman-esperantistan kunvenon en urbeto: TautiMagarus (t.e. MISZTÓTFALU) apud Nagybánya, en distrikto Maramures. La programo
entenis, vizitadon de la "Memor-domo Misztothfalusi Kis Miklós" kaj la refomitan preĝejon.
La viditaj eksponaĵoj, kaj la prelegoj prezentitaj de la pastro,(rumane) kaj s-ro Jozefo E.Nagy
esperante, estis ege interesaj. La dum-taga ekskurso en la montara regiono estis agrabla
travivaĵo.
Attila.Makay, Oradea, Rumanio

ŜERCOJ
La pruvo
Du suĉinfanoj paroladas en la klaso de la novnaskitoj:
-Ĉu vi estas knabino, aǔ knabo?
-Knabo.
-Kiel vi scias?
-Se foriras la flegistineto, mi montros al vi.
Post kelkaj minutoj la flegistineto foriris kaj la knabeto suprentiras sian kovrilon:
-Vidu, miaj ŝtrumpetoj estas bluaj!
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La kunvivo
-Mia filino! Francisketo svatis de mi vian manon kaj mi donis vin al li! – informas tion la
felića patro.
-Sed mia paĉjo! Mi ne povas forlasi mian panjon! Mi volas vivi kune kun ŝi!
-Tio ne estas problemo. Forportu kun vi mem ankaǔ vian panjon!
La saĝa edzo
La geedzoj kvereladas:
-Scipovu, kiuj amindumis al mi antaŭ vi, estis pli saĝaj, ol vi!
La edzo respondas:
-Vi pravas! Ja mi edzinigis vin!
Esperantigis László Pásztor

Wroclaw- La preĝejo Sankta Elizabeta
(Fotis: d-ro Andreo Dudich)

"Fido, espero kaj amo, tiuj tri" 'Kor.13,13)
La nuna Ekumena Esperanto Kongreso estis jam la 19-a, kiun organizis kune IKUE
(katolikoj) kaj KELI (protestantoj). Partoprenis 222 geesperantistoj el 20 eǔropaj landoj.
Prezentita estis ankaŭ TOLE (ortodoksuloj). Inter la 19 hungariaj kongresanoj estis ankaǔ
Prof-o d-ro Endre Dudich. Li eĉ dufoje prelegis: „Tero kaj Espero-geologio kaj teologio”, kaj
„Ami kaj agi fidante: Albert Schweitzer kaj patrino Tereza”. S-ron Dudich intervjuis kune
kun aliaj tri kongresanoj la urba Televido de Wroclaw. En lia parto de la intervjuo li emfazis
ke „ne la ĉielo bezonas la teron, sed la tero bezonas la ĉielon — ne Dio bezonas nin, sed ni
bezonas Lin.”
(s-rino Adri Pásztor)

Landa Fremdlingva Biblioteko en Budapeŝto /OIK/
La 25an de septembro 2009a
Ni devas raporti ankaǔ pri la esperanto-temaj prelegoj de la 2009. jara Malfermita Tago de la
nialanda Fremdlingva Biblioteko, apud la mencio de la graveco de konferenco de ILEI en la
hungaria Kondoros kaj la memorkunsido omaĝe al d-ro profesoro István Szerdahelyi: estro de
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la Esperanto fakultato de la ELTE.En la Fremdlingva Biblioteko la titolo de la unua programo
estis: „ La realiĝinta sonĝo”, reprezento de la Esperanto lingvolibro-familio en kadro de la
„Springboard-programo”.
Preleganto estis: d-ro Lajos Molnár,
Loko kaj tempo de la prelego: en la lingvostudio estis samtage je la 13a horo.
La dua prelego temis pri la nova Esperanto Revuo-Bibliografio de d-ro Árpád Máthé,
prezentit dum la 94a UK en Bjalistoko.
Preleganto: D-ro Árpád Máthé estis
Loko kaj tempo de la prelego estis en la sama loko, je la 13,30a horo.
La prelegoj estis kolorlingvaj, valoraj. Ni gratulas kaj la organizantojn, kaj la prelegantojn.
Dum la esperanto-temaj prelegoj faritaj bildoj rigardeblaj estas sur la malsupraj linkoj. La
bildojn faris fotisto de la Landa Fremdlingva Biblioteko, ilin disponis al ni s-rino Anna
bibliotekistino de la biblioteko, prizorgantino de Kolektaĵo-Fajszi.
http://hu.fotoalbum.eu/Wilder/a354536
http://hu.fotoalbum.eu/Wilder/a354532
http://hu.fotoalbum.eu/Wilder/a354531
http://hu.fotoalbum.eu/Wilder/a354565

Anoncoj longe
Respondo de la brazila ŝtatestro al la letero de Dasgupta
En junio la prezidanto de UEA, Probal Dasgupta sendis leteron al la brazila, ĉina kaj rusa
ŝtatestroj kaj al la barata ĉefministro, kiuj kunvenis kelkajn tagojn pli frue por diskuti pri la
monda ekonomia krizo kaj pri pli intensa kunlaboro inter siaj landoj ĝenerale. La gvidantoj de
la kvar 'promesaj landoj por la estonteco', laǔ la karakterizo de Dasgupta, diskutis interalie pri
kreo de nova valuta sistemo. En sia letero la prezidanto de UEA atentigis ilin ankaǔ pri la
bezono de nova lingva sistemo, kiu ne privilegius kelkajn landojn, kaj pri Esperanto, kiel la
lingvo, kiu ebligus ĝin.
Intertempe prof. Dasgupta ricevis la ĉi-suban respondon komisiitan de la brazila prezidanto
Luiz Inácio Lula da Silva:
"Al Probal Dasgupta,
Prezidanto de Universala Esperanto-Asocio
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Prezidanto Luiz Inácio Lula da Silva taskis min respondi vian leteron de la 20-a de junio 2009
adresitan al li, por danki pro via zorgo pri la egaleco en internaciaj rilatoj, kaj en la financaj
kaj en la lingvaj aspektoj.
Ni ŝatus montri al vi nian admiron pro la klopodo, kiun esperantistoj de la tuta mondo
entreprenas cele al la ĉiam pli granda disvastigo de Esperanto, lingvo kreita de doktoro Lazaro
Zamenhof kiel kontribuaĵo por la interkompreno kaj komprenemo inter la homoj.
Ni scias, ke en la historio de la homaro, estis lingvoj, kiuj entrudiĝis kiel sekvo de la politika
hegemonio, kiel latino, aǔ certagrade la franca kaj poste la angla. Ni deziregas, ke fakte iun
tagon Esperanto povu esti akceptita de plejparto de la nacioj kiel lingvo adoptita por faciligi la
komunikadon sen lingvaj privilegioj.
Ni certas, ke Universala Esperanto-Asocio daǔrigos siajn demarŝojn ĉe Unuiĝintaj Nacioj por
laǔgrade pligravigi la rolon de Esperanto kiel internacia lingvo. Sekve ni ne vidas necesa
pridiskuti la aferon, ĉar ni konsentas pri la valoro de la lingvo disvastigata de via asocio.
Sincere,
Cláudio Soares Rocha
Direktoro pri Historia Dokumentado"
[Gazetaraj komunikoj de UEA, n-ro 337, 2009-08-13/oficejo@eventoj.hu]

Esperantistaj Infangastoj en la Elementa Lernejo de
Miskolc-Komlós-Tető
Ĝoje ni informas, ke en la Elementa Lernejo de Miskolc-Komlós-Tető – kie ekde 20 jaroj
daŭras la istruo de la esperanto – gajnis konkurson de EŬROPA UNIO, pere de instruo de la
lingvo Esperanto. La konkurso okazis pere de tri lernejoj: angla, germana kaj la menciita
miŝkolca. Ĉijare en aprilo la inastruistino s-rino Helena Fedor akompanis la ĉi-tieajn infanojn
en Anglion, nun oktobre la miŝkolcanoj estos la gastigantoj, do ili akceptos la germanajn,
anglajn infanojn kune kun ties gepatroj kaj instruistoj. Je la 17a horo dimanĉe la 18an de
oktobro 2009a, ili aranĝos festan programon, kiun rigardi ili invitis ankaŭ la niaurban
urbestraron. Ĉiuj tri nacianoj prezentos sian popolan heroon esperantlingve, krom siaj
popoldancoj kaj popolkantoj. La eventon ĉeestos ankaŭ la loka tagĵurnalo kaj la televido. Ĉi
evento estos denova bona okazo por montri, Esperanto ĉeestas niajn ĉiutagojn.
s-rino Adri Pásztor

Laborkunveno de Yumeiho (jumeiho) en Miskolc
Je la 24a de oktobro 2009a, la Yumeiho organizaĵo – okupiĝanta pri la malsanoj de la
vertebraro kaj pri la kuracmasagxo – aranĝos sian migrantan laborkunvenon en urbo Miskolc.
La lokon por la evento donas la miŝkolca "Király Lajos" Esperanto-Amika Rondo, en sia
sidejo. La organizanto de la kunveno estas: doktorino Katalin Faragó el Hódmezővásárhely.
La laborlingvo de la kunveno estos Eperanto. Inter la partoprenantoj ĉeestos – antaŭvideble –
unu eksterlandano, sinjoro Maciej Dluski, el Rzesow, Pollando. Post la kunsido la
partoprenantoj planas babiladi kun la miŝkolcaj geesperantistoj, pri ilia urba esperanto-kultura
vivo.
sinjorino Adri Pásztor
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Datreveno
160 jaroj pasis ekde la debato de la hungara revolucio kaj liberecbatalo 1848-1849a. La 6an
de oktobro de la jaro 1849a, apud la urbo Arad estis ekzekuztitaj la 13 estroj de la hungara
liberecbatalo.
Ni ne forgesas ilin. En nia regiono la 6an de oktobro ĉie okazis rememoroj pri ili kaj
florkronadoj de iliaj monumentoj.
sinjorino Adri Pásztor
S-rino Adri Pásztor

Libro por legi
Mia serba amiko antaǔ nelonge surprizis min per tre interesa legaĵo. Sonĝo Pri Amo kaj
Morto - libro de la fama serba ĵurnalist-verkisto Filip David, gvidas nin legantojn en
interesan mondon. Ni profunde tuŝite povas legi pri la mistera mondo de la aǔtistoj.
Nuntempe ni ofte aǔdas pri la nun vivantaj autistoj, sed ne scias pri la esenco de ilia
malsano. La libro estas esperantigita el la serba, de Agnesa Eremija. La verko helpas
kompreni tiujn malsanulojn, kiuj ofte havis superhomajn talentojn kaj tamen estis danĝeraj
ne nur pri si mem, sed ankaǔ pri la ilin ĉirkaǔantaj homoj. Ambaǔ etaj romanoj donas
specialajn sciojn, kiujn devas koni ĉiu homo. La libroaspekto estas eleganta, ĝi estas
verkita en bona Esperanto. Bedaŭrinde mankas la esperantlingvaj klarigoj de la jude
skribitaj festoj por tiuj, kiuj ne konas la judajn festojn, kutimojn. Tamen la libro meritas la
legon. Pro ĝiaj mezuroj, ĝi povas servi al vi, kiel meritplena porvojaĝa legindaĵo. Ĝi aperis
en Beograd, 1988 kaj aĉeteblas ĉe Libroservo de UEA.
www.uea.org

INFORMOJ PRI la UK 94-a
D-ro Imre Ferenczy
Medicinistoj konferencis en Bjalistoko
En Palaco de Branicki aranĝis sian sciencan konferencon la Universala Medicina EsperantoAsocio lunde la 27-an de julio. Ĉeestis kvindek personoj el 12 landoj. Unue profesoro d-ro
Zenon Dionizy Mariak, la prorektoro de la Medicina Akademio salutis la partoprenantojn.
Cetere li disponigis la belan salonon Aula Magna por UMEA. D-ro José Antonio Vergara,
estrarano de UEA prelegis pri la nun aktuala danĝera epidemio H1N1. Li koncize konigis pri
historio de tiuspecaj epidemioj kaj donis valorajn konsilojn pri la terapio kaj prevento.
El la prelegoj oni devas mencii la sciancajn esplorojn de la rusaj gekolegoj pri la stato
de kontraŭ-helikobakteria terapio. D-ro Wlodzimierz Opoka, ĉeforganizanto de la konferenco
parolis pri la rolo de zinko en la terapio de la stomaka ulcero. Pri la atingitaj sukcesoj raportis
la hungara Katarina Faragó helpe de la Yumeiho masaĝterapio. Profesoro d-ro Rüdiger Sachs
pere de lumbildoj rakontis pri sia sesjara veterinara deĵorlaboro en Afriko.
Por la konferenco aperis belaspekta konferenca libro. La 84-paĝa kolora eldonaĵo
konigas en tri lingvoj (esperanta, angla kaj pola) la historion de la Bjalistoka Medicina
Universitato, plurajn fakajn referaĵojn, la koncizan historion de la japana medicino. Fine oni
infromis pri la pulmo trejnisto, ĝi estas inhalilo enhavanta maran, elminitan kaj Salvus salojn
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kontraŭ spirorganaj problemoj. Ĝi estas hungara patentigita produkto, sanstaton, farton
pliboniga preparaĵo.
Fervojista kunveno dum la 94-a UK en Bjalistoko
Kadre de la 94-a Universala Kongreso, organizata por honorigi la 150-jaran datrevenon de
naskiĝo de L.L. Zamenhof en la tagoj 25-an de julio ĝis 1-an de aŭgusto 2009 en lia
naskiĝurbo Bjalistoko, Pollando, dimanĉe la 26-an de julio okazis la tradicia fervojista
kontaktkunveno. En la salono de Ada Fighiera–Sikorska kunvenis 48 partoprenantoj el 14
landoj.
La kunvenon gvidis István Gulyás (Hungario), vicprezidanto de Internacia Fervojista
Esperanto-Federacio (IFEF) kaj komitatano “A” de IFEF ĉe UEA. Unue li konigis la
centjaran historion de la Federacio, fondita dum la 5-a Universala Kongreso de Esperanto,
okazinta en 1909 en Barcelono, Hispanio. Tie ĉi fondiĝis Internacia Asocio de la Esperantistaj
Fervojistoj (IAEF), kaj ekde tiam komenciĝis la vere internacia fervojista Esperanto-movado.
Li menciis la rezultojn kaj la malfacilaĵojn ĉefe en la periodoj de la unua kaj dua mondmilitoj.
Li akcentis, ke la nuna Federacio (IFEF) refondiĝis en Amsterdamo en la jaro 1948 komence
kun 250 registritaj membroj, kaj en la sama jaro oni sukcesis denove regule aperigi sian
revuon. IFEF estas faka kaj kultura organizaĵo, neŭtrala rilate al nacieco, raso, sekso, religio,
politiko kaj sociaj problemoj kun escepto de la lingva problemo en internaciaj rilatoj. La celo
de IFEF estas disvastigi kaj apliki Esperanton en la fervojaj administracioj kaj en la fervojistaj
medioj kaj rondoj. La preleganto parolis pri la IFEF-kongresoj, en postmilita periodo ekde la
jaro 1949 (Aarhus, Danlando) ĉiujare regule aranĝataj laŭ la invito de iu landa asocio aprobite
de la Komitato. Plue li parolis pri la faka kaj terminara agadoj, eĉ pri la kunlaboro inter la
fakaj asocioj, kaj pri la estonto de la fervojista Esperanto-movado.
Poste s-ino Edvige Tantin Ackermann, prezidanto de la Triesta Esperanto-Asocio raportis pri
la ĉijare okazinta 61-a IFEF-kongreso (jubilea pro centjariĝo de IFEF), en la tagoj inter 23-a
kaj 29-a de majo en la itala urbo Triesto. La kongreson partoprenis 210 kongresanoj el 20
landoj (krom eŭropanoj 2 delegitoj de Ĉinio). Ŝi parolis pri la fakaj, kulturaj kaj ekskursaj
programoj, kaj konstatis, ke la kongreso sukcesis tre bone, kaj estis inda festo de la centjara
fervojista Esperanto-movado.
Fine s-ino Wiesław Libner, prezidanto de la Pola Esperantista Fervojista Asocio parolis pri la
sialanda movado, kaj pri la trafikanta „Zamenhof trajno“ inter Bjalistoko kaj Bielsko-Biała. Li
prezentis la ĉeestantan direktoron de Bjalistoka Filio de Regionaj Trafikoj (Przewczy
Regionalne) Elżbieta Załuska, kiu parolis pri trajno “Zamenhof”, kiu fakte ekestis dank´ al ŝi
kaj urbestro de Bjalistoko. Ŝi povis laŭdi ankaŭ la dulingvan horaron – en Esperanto kaj nacia
lingvo – pri la trajntrafiko por la nuna horarperiodo, kaj okazintajn laŭtigitajn komunikojn en
kajoj de la stacio en Bjalistoko ankaŭ en Esperanto. La direktoro invitis la fervojistajn
esperantistojn por viziti la stacidomon en Bjalistoko.
La ĉeestantoj de la kunveno alparolis pri kelkaj aktualaj temoj. En la ĉeĥa urbo Svitavy oni
inaŭguris Esperanto-muzeon, kie estas planata fervojista ekspozicio, kiu ankoraŭ bezonas
fervojajn materialojn. Kelkaj kolegoj plendis pro la efiko de la malbona ekonomia situacio kaj
de la privatigo ĉe la fervojo. Oni anoncis, ke la venontjara 62-a IFEF-kongreso okazos de la
8-a ĝis la 15-a de majo 2010 en Sofio, Bulgario, kaj en 2011 la 63-a IFEF-kongreso okazos en
urbo Liberec, Ĉeĥio.
Ĵaŭdon, la 30-an de julio pluraj gekolegoj vizitis la lokan stacidomon. Tie ilin akceptis la
direktoro de la Bjalistoka Filio de Regionaj Trafikoj kaj la kunlaborantoj. La direktoro parolis
pri la evoluo de la regiona fervojo, kaj pri siaj pozitivaj spertoj rilate al Esperanto. Poste ŝi
gastigis la partoprenantojn per kuko, kafo kaj refreŝigaj trinkaĵoj, eĉ ŝi transdonis al ĉiuj
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ĉeestantoj memoraĵojn. La vicprezidanto de IFEF dankis la akcepton, kaj poste sekvis la
rigardo de la fervoja centro de Bjalistoko.
(Jindřich Tomíšek, ĉefkomitatano de IFEF)

Novaĵoj de ILEI
Saluton!
Antaǔ ol ni forveturus kun mia filineto al la Renkontiĝo de Esperanto-Familioj (REF), kiu
dauros kvar tagojn, indus resumi la plenumojn de la unuaj du semajnoj de ILEI depost la
konferenco en Krakovo. La hejmpagho che www.ilei.info estas laŭgrade ĝisdatigata. Vizitu
ĝin por rigardi la celojn, kiujn oni akcpetis en la konferenco por 2009-2012 - mandato de la
nova estraro. Ekkonu la membrojn de tiu renovigita estraro, kune kun la taskdivido. Ĝisdatigo
de la biografioj kaj fotoj estas nun okazanta. Legu du konferencajn raportojn kaj simpozian
raporton. Vidu la indikan buĝeton por 2010, kiun akceptis la komitato.
Instruista trejnado estas ŝlosila celo laǔ la nova plano. Ĝuste nun ILEI, kunlabore kun la
universitato UAM en Poznan, Pollando, ofertas ekde septembro unujaran distancinstruadan
kurson, kun du surlokaj konsultiĝoj. Jen unika okazo trejniĝi je universitata nivelo – vidu du
komunikojn pri tio en nia hejmpaĝo – unu freŝe aldonitan. Ni nun laboras kompletigi la
konsiston de la komitato de ILEI, kaj renovigi la komisionojn. La komitato fondis novan
komisionon en Krakovo, por prizorgi la universitatan kaj sciencan laboron. Novaj principoj
establiĝas, por ligi pli firme la komisionojn kun la ligo: ĉiu komisiono ekde nun havos
gvidanton, chiu havos respondeculon en la estraro, ĉiu aperigos celaron kaj anoncos almenaŭ
unu konkretan projekton.Okazis mirindaj evoluoj ĉe universitato en Burundio en julio. Legu
pri tio en la nun-preparata numero 2009/3 de Internacia Pedagogia Revuo, kiu evidente
raportos detale pri nia konferenco kaj la enkonstruita faka simpozio. La tuta materialo pri la
pretigo de la sekva konferenco falis en niajn manojn hieraŭ, do baldaǔ ni anoncos konkretajn
informojn kaj aliĝilon. Laŭ nunaj supozoj, la konferenco okazos en la semajno antau UK, en
aǔ apud la urbo Matanzas, ĉ. 100 km de Havano, kun favoraj ofertoj kaj bonaj ekskursebloj –
kiuj tamen ne konfliktos kun la faka kaj labora flankoj de la konferenco. Ni prenis kontakton
kun UEA por certiĝi ke iliaj flug-ofertoj inkluzivos la eblon flugi al Kubo ĝustatempe por
partopreni la konferencon kaj poste la UK-on. La estraro de ILEI kunsidos en Hago (de 26-a
ĝis 30-a de novembro), por koincidi kun la malferma tago en la CO de UEA. Tie oni akceptos
laŭmonatan taskaron kaj tri-jaran planon por plenumi la jam akceptitajn celojn.Vizitu nian
hejmpaghon por scii plej freshajn evoluojn – enshaltu vin en niaj laboroj!
Kore, Stefan MacGill Prezidanto, ILEI /Eszperantoforum, Komuniko ILEI Aug 7- F.Harnyos/
Sukcesa debuto de la novtipaj-ekzamenoj en Bjalistoko
Dum la 94-a Universala Kongreso en Bjalistoko okazis, unuafoje kadre de UK, Esperantoekzamenoj laŭ la nova ekzamensistemo de UEA, konforma al la Eŭropa Referenckadro. Pli
frue jam kvardeko da esperantistoj ricevis diplomon laŭ tiu sistemo de la Konsilio de Eŭropo,
kies Esperanto-version oficiale UEA sola provizas pere de sia kontrakto kun la
Lingvoekzamena Centro (ITK) de la prestiĝa universitato Eötvös Loránd en Budapeŝto.
En Bjalistoko ekzameniĝis je tri niveloj entute 47 personoj el 20 landoj, inter kiuj elstaris
Francio kun 10, kaj Brazilo kaj Germanio kun po 5 kandidatoj. La plej populara nivelo estis
C1 (supera), kiun trapasis 23 kandidtatoj. La skriba parto de la ekzamenoj okazis en ĵaŭdo (30
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julio). Pri la parolaj ekzamenoj du komisionoj, konsistantaj el 8 membroj, laboris plenenergie
en ĵaŭdo kaj vendredo (30-31 julio). La sukcesintoj ricevos oficialan diplomon, asignitan kaj
registritan en ITK en Budapeŝto.
Paralele okazis ankaŭ trejnado de ekzamenontoj, dum kiu 7 novaj kolegoj kune kun pli frue
trejnitaj ekzamenantoj partoprenis 8-horan kurson kaj observis poste la parolajn sesiojn. Ekde
nun dudeko de ekzamenantoj pretas okazigi sesiojn lige kun grandaj Esperanto-aranĝoj. La
sekvaj ŝancoj por ekzameniĝi laŭ la Referenckadro estos dum ARKONES en Poznano (18-20
septembro) kaj dum la tradiciaj jarfinaj aranĝoj en Germanio. Interesitoj bv. kontakti
Katalin Kováts, katalin@ikso.net
EDUKADO.NET
Aktiva dum la UK
La porinstruista retejo www.edukado.net ankaŭ ĉi-jare okazigis dum la UK Esperantolecionojn je du niveloj. En Bjalistoko okazis entute 16 sesioj, ĉiam kun plenaj salonoj. Tage ĉ.
200 personoj partoprenis la kursojn.
La popularajn kongreserojn de edukado.net kronis la aranĝo Metiejo. Dum ĝia unua sesio la
redaktorino Katalin Kováts raportis pri la planoj rekonstrui la retejon kaj pri la sukcesa
monkolekta kampanjo por realigi ilin. Dum la dua sesio okazis disdono de diplomoj al deko
da sukcesintoj en la printempaj sesioj de la ekzamenoj de UEA laŭ la Eŭropa Referenckadro,
kunreĝisoritaj de edukado.net, kaj honorigo de sponsoroj kaj subtenantoj de la retejo. Ĉe la
standoj la publiko povis renkonti i.a. kunlaborantojn de la retejo, aŭtorojn de lerniloj kaj
reprezentantojn de lernejoj, kursoj, projektoj, Dua Vivo kaj de la Akademio.

Esperanto povos fariĝi laǔelekta mezgrada lernobjekto en Brazilio
…En tiu noto, oni reliefigas la favoran voĉdonon de la raportinta senatano, laǔ kiu Esperanto
"povas signifi instigon al paco inter la landoj"./Sendita de s-ro Claus Winterhof, Germanio, laǔ la
senata novaĵagentejo:

http://www.senado.gov.br/agencia/verNoticia.aspx?codNoticia=95294&codAplicativo=2
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Malferma Tago en CO de UEA pri Ivo Lapenna
La 31-a Malferma Tago de la Centra Oficejo de UEA sabaton, la 28-an de novembro 2009,
estos dediĉita al la 100-a datreveno de la naskiĝo de Ivo Lapenna (1909-1987), la longtempa
gxenerala sekretario kaj prezidanto de UEA. Prof. Carlo Minnaja, prezidanto de Internacia
Scienca Instituto Ivo Lapenna kaj redaktoro de la impona libro "Eseoj memore al Ivo
Lapenna" faros dum la tago du prelegojn pri la vivo kaj verko de la legendeca oratoro kaj
movada gvidanto, pri kiu personajn rememorojn prezentos ankaǔ prof. Duncan Charters.
Krome oni montros filmojn kun fragmentoj el diversaj paroladoj de Lapenna.
Kiel reprezentantoj de la kongreslando de la UK en 2010 vizitos la Malferman Tagon ges-roj
Norberto Díaz Guevara kaj Yoandra Rodríguez Labrada el Kubo. Okazos ankaǔ prezentado
de novaj eldonaĵoj, kiuj, same kiel ĉiuj aliaj varoj en la Libroservo de UEA, estos vendataj
rabate. Kafo kaj teo estos senpagaj kaj en la senpaga loterio ĉiu gajnos ion. La programo
daǔros de la 10-a ĝis la 17-a horo.
Pli frue la datrevenon de Lapenna omaĝis speciala programero en la 94-a UK en Bjalistoko.
Tie estis lancxita ankaǔ nova eldono de "Elektitaj paroladoj kaj prelegoj" de Ivo Lapenna,
kies unua eldono aperis en 1966. La dua eldono, 166-paĝa, estas plivastigita per la
festparoladoj de la aǔtoro en la UK-oj en Helsinko (1969) kaj Vieno (1970). La libro kostas
9,90 eǔrojn (plus afranko kaj, en EU, imposto de 6%); rabato de 1/3 ekde 3 ekzempleroj.
/Laǔ Komuniko de UEA]/ Ret-Info http://www.eventoj.hu /

TV de Bjalistoko
Estimataj!
Jam spekteblas la 34ª programo de TV Esperanto Bialystock, kun raportoj pri la okazinta 94ª
UK. Alklaku:
http://tvbialystok.pl/tvesperanto/programy
Informis: Aloísio Sartorato Rio, Brazil
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Interesa paĝo
Saluton!
Mi opinias, ke tiu paĝo interesos vin: http://ikso.net/kantaro/
Informis Dorota Buchardt el Pollando

Ni funebras
Forpasis S-ro György Csüllög

S-ro György Csüllög vere estis malnova hungara esperantisto. Li laboris, kiel dokisto en
Budapeŝto. Antaŭe li instruis en elementa lernejo ĝis 1956. Poste li devis ŝanĝi la laborejon.
Kiam li emeritiĝis, li vivis solece en naskiĝloko Vésztő (kiel li skribis Vestivo) kaj ofte
veturis al Békéscsaba. En la departementa biblioteko li vizitis nian klubon E-an dum la
naŭdekaj jaroj tiel longe, ĝis kiam funkciis la klubo. Li kunportis videokasedojn (filmojn
Esperantajn) kaj ni povis rigardi tie. Li tre diligente okupiĝis pri blazonoj de hungaraj vilaĝoj,
urboj, departementoj. S-ro Csüllög skribis al vilaĝaj, urbaj konsilioj petante helpon, ke li
ekkonu la priskibon de la lokaj blazonoj. Li ofte veturis al Budapeŝto, kie estas privata muzeo
de la flagoj, blazonoj. Li vizitis aranĝaĵojn: Someran Esperanto- Universitaton/SEU en urbo
Gyula kaj UK -ojn (en Varsovio, Vieno, kaj aliloke) Li estis dumviva membro de UEA. Li
kolektis sonmarialojn pri naciaj himnoj. Li entabeligis ilin laŭ diversaj vidpunktoj. Mi invitis
lin kelkfoje en nian domon, kie li montris al mi bildojn kaj priskribojn de blazonoj. De unu
jaro mi ne renkontiĝis kun li. Ĝenerale li estis enfermiĝema, sed li volonte kaj entuziasme
parolis pri la kolektado. Li faris listojn pri esperantaj objektoj.
Li ripozu pace!
Georgo Flender

Forpasis sinjoro Jorge Mosonyi
La 26-an de aŭgusto je la 22-a horo forpasis pro trafika akcidento en Karakaso la konata
lingvisto, aktivulo por indiĝenaj lingvoj kaj esperantisto Jorge Mosonyi, prezidanto de
Venezuela Esperanto-Asocio.
Jorge Carlos Mosonyi naskiĝis en Hungario la 7-an de februaro en 1947. Li transloĝiĝis al
Venezuelo kiel infaneto.
Esperanton li lernis aŭtodidakte en 1973, kaj de tiam li estis membro de Venezuela EsperantoAsocio. Li partoprenis plurfoje en prelegoj pri Esperanto kaj estis multfoje prezidanto de
VEA.
Li tradukis multajn fabelojn de indiĝenaj venezuelaj popoloj kaj laboris dum multaj jaroj pri
indiĝenaj lingvoj en Venezuelo.
fonto: http://www.liberafolio.org
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Forpasis s-ino Marija Pozder Almada
Malĝojege mi informas vin pri la Forpaso de Marija Pozder Almada, okazinta hodiaǔ
frumatene ( 00,30') en la hospitalo Beneficência Postuguesa, Strato Gomes Cardim, 729, São
Paulo Ŝii estas prizorgata en la kadavroĉambro n-ro 4 de tiu hospitalo ĝis la 15a. Ŝia
entonbigo okazos en la tombejo São Paulo.
Mi petas la komplezon diskonigi pere de listoj tiun malĝojan novaĵon.

Biografieto
Marija Pozder Almada, naskiĝis en Hungario en 1923. En 1962 sxi edziniĝis al Francisco de
Souza Almada , brazila esperantisto loĝanta en Santos-SP.
Ŝi multe helpis Almada en la disvastigado de Esperanto, ĉefe kiam lia edzo fondis Brazilan
Konsilantaron de Esperanto kaj okaze de la 66a Universala Kongreso de Esperanto, okazinta
en Braziljo en 1981.Ŝi estis membro de Esperanto-Asocio de San-Paǔlo ekde 1962. Ŝi okupis
kelkajn postenojn en la estraro de EASP. Nuntempe ŝi estis unu el la tri membroj de la
konsilantaro.de nia asocio.
La 18an de septembro 2009a,
Kore kaj amike: José Martins Coelho
/Sendita de Aloísio Sartorato, Brazilio/
PACO ESTU KUN ĈIUJ MORTINTOJ! ILI MANKOS AL NI!

94.UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO

Ĉi tiu Esperanto-kongreso okazis de la 25-a de julio ĝis la 1-a de aǔgusto 2009 en la pollanda
Bjalistoko, naskiĝloko de la kreinto de Esperanto, L.L.Zamenhof. Tiu urbo estas rezidejo de
Vojevodio Podlahia, kaj estas kultura, industria, komerca centro. Ĝi situas de Varsovio al
nordoriento. Ĝi estas atingebla de Varsovio dum 2,5 horoj. Ni mencias unue el inter la
vidindaĵoj de la ĉirkaǔaĵo ĝangalon Bialowicza ankaǔ de ni viditan dum nia ekskurso. Tie la
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jara meztemperaturo estas pli malalta, ol en aliaj teritorioj de Pollando. Tio signifas, ke tie pro
la klimato la vintro estas pli longa, ol alie, do la printempo komenciĝas 21 tagojn pli malfrue.
Dumvintre la tagoj estas forte frostaj. Tiu arbaro estas plej granda arbaro de Mez-Eǔropo kaj
en ĝi ankaǔ bizonoj (eǔropaj) vivas. En ĝia de ni vizitata parto okazas forstkulturo. Ni rigardis
iun naturan muzeon, poste iun teritorion instalitan per megalitoj. Tio signifas, ke oni hakas
arbojn, sed estas teritorioj, kie la arboj plimultiĝas kaj pereas tiel, ke homa mano ne tuŝas ilin.
En la arbaro ni vidis multe da grandiozaj kverkoj, karpenoj, betuloj kaj pinoj. Inter arboj de la
arbaro ni povas vidi – se ni havas bonŝancon – arbarajn sovaĝbestojn: cervojn, aprojn kaj
diversajn arbarajn birdojn. Estis interesa la apud la natura muzeo farita japana ĝardeneto, en
kiu cikonio promenadis kaj ne timis la homojn. Apud la muzeo ni povis admiri la el floroj kaj
ŝtonoj faritan sunhorloĝon kaj tiun etan parkon, kiu prezentas kuracflorojn de Pollando.
Al la vidindaĵoj de la ĉirkaǔaĵo apartenas la etaj, tre malvastaj lagetoj, kiuj apartenas al la
areo de la apudaj domoj kaj sur bordo de la lagetoj vigle kreskadas unujaraj legomoj.
Dum nia ekskurso ni iradis sur la t.n. „Tatara vojo”. Ni demandis, kial oni nomis tiun vojon
tatara vojo. La kunveturantino respondis pollingve, la interpretistino esperantlingve la
sekvajn:
„La polaj reĝoj akceptis en la 12-a kaj 17-18a jarcentoj tatarajn tribojn, kiuj ĉi tie intencis
ekloĝi. Ĉi tiuj triboj ĉi tie loĝis kaj defendis la orientajn limojn de la lando. Tiuj triboj estis tre
ege gravaj en historio de la lando. Pro tio la teritorion oni nomis pri la tataroj. Idoj de la
tataroj ankaǔ nuntempe vivas en Pollando, sed jam ili diras, ke ili estas poloj. Antaŭ longe ili
havis preĝejojn kaj ankaǔ tombejojn. Ankaǔ ilin ni rigardis. Dum la ekskurso ni havis eblecon
ekkoni ankaǔ la ortodoksan ikonmuzeon en iu malnova klostrokonstruaĵo kaj la antaǔ ĝi
konstruitan pli novan preĝejon, kiun la nuna popo prezentis al ni.
Bjalistoko ricevis sian nomon pri la rivereto Biala, kiu fluas tra la urbo. La urbon karakterizas
kaj la ruĝtegmentaj kaj ardeztegmentaj kaj ladtegmentaj domoj. La moderniĝanta urbo fidele
flegas siajn historiajn tradiciojn kaj la malmulte da artobjektaj konstruaĵoj, kiuj restis post la
mondmilito. En la centro de la urbo la ĉefplaco allogas la vizitantojn, kiu estiĝis en la 18a
jarcento. Ĉi tie estas la urbodomo, en kiu estas la Vojevodia Muzeo. Proksime de ĝi videblas
la ortodoksa preĝejo Sankta Nikolao kaj la Hotelo Cristal. Kvankam la murpentraĵoj de la
ortodoksa preĝejo pretiĝis en la 20a jarcento, sed la freskoj montras efikon de la murpentraĵoj
de la Katedralo de Kijevo. Proksime de ĝi staras ankoraǔ la preĝejo Sankta Roko. En la
urbocentro troveblas busto de fama naskito de la urbo, d-ro L.L.Zamenhof kaj la nova
Esperanto-domo. Ĉi tiu zorgeme farita kaj instalita domo prezentas la vivon de la familio
Zamenhof kaj L.L.Zamenhof kaj la verkadon de L.L.Zamenhof. Eĉ, en la domo oni prezentas
la vivon kaj funkciadon de la en la urbo en 1920 fondita Esperanto-Kultura Societo. Fresko
ornamas muron de iu konstruaĵo de la urbo, sur kiu videblas L.L.Zamenhof, eminenta civitano
de la urbo.
Apud la ĉefplaco estas iu barokstila domo kaj apude en la 17a jarcento konstruita hospitalo,
kiu prezentiĝis al ni kiel kinejo.
Elirante de la ĉefplaco ni vidis la paroĥan preĝejon en gotika-renesanca stiloj kaj la meze de
la 19a jarcento konstruitan monaĥejon. Ni rigardis en la paroĥa preĝejo sarkofagojn de la
familio Branickij, plibeliganta-belaranĝanta la urbon. Fine de strato Kilinski staras la 18ajarcenta, eta, baroka palaco, kiu estas la konstruaĵo de la Vojevodia Biblioteko. La vespera
lumigado de la urbo, la fontanoj, la belaj, verdaj parkoj donas tre ege agrablan vidindaĵon kaj
forgesigas tiun fakton, ke la iama domo de L.L.Zamenhof jam ne staras, okupas ĝian lokon
nova loĝdomo, sur kies flanko anoncas marmora memortabulo, ke tie staris la loĝdomo de
L.L.Zamenhof. Nome la domo staris sur la teritorio de la iama getto, kiun oni ĉesigis kaj sur
ĝia teritorio konstruiĝis nova loĝkvartalo.
La kastelon de la grandhetmano /grandprinco/ Branickij oni konstruis inter 1728 kaj 1758
sur la loko de la pli frua, 15a-17a-jarcenta kastelo. Ĝi estas formita grandstile kaj pro tio kaj
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pro ties parko oni nomis ĝin „Pola Versailles.” Ankaǔ nun oni nomas ĝin tiel pro ties riĉeco
kaj la poloj estas inde fieraj pro tio. Ankaǔ ĝin ni povis rigardi kadre de iu programo de la
kongreso. Trans la kastelo estas la 120-hektara iama bestĝardeno, kiu estas publika parko
apartenanta al la urbo, kie estas valoraj arboj kaj maloftaj floroj.
Kiel ĉefkonstruaĵoj de la kongreso servis la Politeknika Universitato de Bjalistoko ekter la
urbo. Tie troviĝas ankaǔ studenthejmoj. En iu studenthejmo estis nia dormejo.
Ekveturante de Miskolc, pro ŝtormo dumvoja ni vojaĝis dum 54,5 horoj /anstataǔ 14,5 horoj/,
ĝis ni atingis Bjalistokon, la lokon de la kongreso. Oni nomis la prelegejojn de la Universitato
pri famaj gesperantistoj. Tiel ni povis scii el la programo, kie estos la de ni elektita prelego.
En la ĉefkonstruaĵo estis iu karto, sur kiu estis indikitaj la prelegejoj. Estis ekz. Zamenhofsalono en iu granda tendo, salonoj Kabe, Ada Sikorska-Fighiera, Grabowski, Käsälä,
Belmont, Brozović, Andreo Cseh, d-ro Ivo Lapenna ktp. Al ni tre ege plaĉis tiu bela ekzemplo
de honorigo. Atinginte nian celon kaj ricevinte la kongresajn dokumentojn, ni klopodis kiel
eble plej baldaŭ partopreni la jam daǔrantajn programojn. Ni sukcesis renkontiĝi kun s-ro
Louis C. Zaleski Zamenhof, nepo de d-o de L.L.Zamenhof. Li tre ege ĝojis pro la de ni
ricevita botelo da tokaja vino. Ni konstatis, ke lia rideto kaj tiu de lia avo estas tre ege samaj.
Ni tre ĝojas, ke ni povis saluti ĉi tiun karan sinjoron nome de nia Esperanto-Amika Rondo.
Feliĉe estas, ke ni povis konatiĝi i.a. kun profesoroj d-ro Humphrey Tonkin kaj d-ro
Renato Corsetti, kun pli fruaj prezidantoj de UEA kaj kun ties nuna prezidanto, s-ro d-ro
Probal Dasgupta, profesoro, kiu aperis en hinduja vestaĵo. Ni tre ĝojis, ke nia ĉefa celo
plenumiĝis, ĉar la persona konateco ĉiam plifortigas la amikecon.
En la standoj antaǔ la ĉefkonstruaĵo prezentiĝis Esperanto-asocioj, eksponante siajn eldonitajn
librojn kaj gazetojn. Ni aǔdis, ke la prezentiĝo bone sukcesis. En la granda tendo sur herbejo ,
en la salono Zamenhof okazis la festa inaǔguro de la kongreso, la arta vespero, projekciado
de la filmo „Pan Tadeusz”/”Sinjoro Tadeo”, teatraj prezentadoj kaj aliaj muzikaj aranĝaĵoj.
Fine en salono Zamenhof okazis ankaǔ la festa fermo. La enurbajn programojn povis
partopreni ne nur la kongresanoj, sed ankaǔ interesiĝantoj el la urbo, ja ne senrajte, ĉar la tuta
urbo, eĉ la tuta Podlaĥia Provinco aktivis por sukceso de nia kongreso. Dum la inaǔguro la
urbestro de Bjalistoko, s-ro Tadeusz Truskolaski – kiu estis ankaǔ la prezidanto de la
Kongresa Organiza Komitato – flue parolis esperantlingve, salutante la gastojn, donis
akcepton kaj havis kontakton dum la kongreso kun la organizantoj. Kiel invititaj gastoj aperis
la subtenanto de la kongreso: s-ro Bronislav Komorowski, marŝalo de la Pola Respubliko kaj
Parlamento.
Inter la esperantlingve salutantoj de la kongreso estis s-ro Andrej Sosna, vicurbestro de
Bjalistoko, d-ro Probal Gasgupta, prezidanto de UEA, d-ro Louis C. Zaleski Zamenhof,
nepo de L.L.Zamenof, eĉ liaj du filinoj, kaj Barbara Pietrczak, sekretariino de UEA, s-ro
Osmo Buller, ĝenerala direktoro de UEA.
Ni emociite aǔskultis kaj ĉizis en nian koron la rememorajn vortojn de s-ro d-ro Louis C.
Zaleski Zamenhof - pri la ideoj de sia avo kaj pri lia homa digno.
En la ĉefkonstruaĵo funkciis poŝta servo, oni vendis bildkartojn kaj poŝtmarkojn. La poŝtaĵojn
balono portis al la ĉefpoŝto de Bjalistoko.
Dum la kongreso ankaǔ mesaĝtablo funkciis, sur kiun la kongresanoj metis siajn mesaĝojn, se
ili volis renkontiĝi kun iu /tie oni devis indiki la nomojn de la serĉanto kaj serĉato, la
kongresnumerojn de ambaŭ kaj lokon de ilia planata renkontiĝo, ja malfacilis trovi iun inter la
du mil kongresanoj. Danke al tio lastatage kaj ĝustatempe, dum la ferma festeno, fine ni
sukcesis trovi la ĉefredaktoron de la revuo ESPERANTO: sinjoron Stano Marĉek, la
verkiston de la fama libro „La Zamenhofa strato”: Roman Dobrzińsky, la japanan
samideaninon Osioka Taeko, kaj la italajn geedzojn Grattapaglia el la esperantista
infanedukejo Bona Espero de Alta Paradizo en Brazilio…ks.
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Same en la ĉefkonstruaĵo en unua etaĝo estis gazetara servo, de tie la ĵurnalistoj povis sendi
hejmen mesaĝojn pri la gravaj okazintaĵoj de la kongreso. Ni ĉiuj tre ege ĝojis ankaǔ pro la
Kongresa Kuriero, ĉar ĝi informis nin pri la okazintaĵoj, prelegoj.
La komuna fotado estis grandioza spektaklo. Sur la antaŭkonstruaĵan herbejon venis nome
fajrobrigada aǔtomobilo, ĝia muntadkorbo kune kun s-ro Andrej Sochacki, fotisto de la UK
leviĝis alten kaj de tie li fotis la ĉeestantojn. Bedaǔrinde ne ĉiuj estas sur la bildo, ĉar dume
daǔris la laŭprogramaj prelegoj. Malfacile estis elekti inter la interesaj prelegoj, ĉar multaj
estis samtempe. Se ni partoprenis iun interesan prelegon, ni ne povis aǔskulti la aliajn.
Dum la kongreso la manĝado okazis en la bufedo de la ĉefkonstruaĵo kaj en iu granda tendo
apud la salono Zamenhof. Oni kuiris polajn naciajn manĝaĵojn kaj ĉiuj estis kontentigaj. Eblis
aĉeti pli multekostajn kaj pli malmultekostajn manĝaĵojn. Trinkaĵojn, kafon eblis aĉeti el
aǔtomatoj. Estis ebleco interparoladi apud unu glaso da biero kun malnovaj kaj novaj amikoj.
Estis interesaj la fakaj prelegoj, prelegoj de la mondvojaĝantoj ilustritaj per bildoj, la prelegoj
pri Esperanto-instruado kaj la ebleco aĉeti pli ol 9000 diverajn librojn. Interesa estis la
prezentado de polaj artistoj. Kaj tio ankoraǔ ne estas ĉio. Krom la popoldanc- kaj popolkantoprezentadoj fascina estis la prezento de la filmo Sinjoro Tadeo laǔ la poemo de Adam
Miczkiewicz. La paroltekston de la filmo laǔ la ideo de Ela Kalczewska esperantigis la
ĵurnalisto-verkisto Roman Dobrzyński, kaj sub la filmokadroj ĝi estis bone legebla. La fama
historia verko donis al ni neforgeseblan travivaĵon, same al la intima malferma kaj ferma
festoj. Ni devis mencii ankaǔ la Di-servon esperantlingvan, kiu donis refreŝiĝon al la lacaj
animoj. La dumkongresaj lingvokurso kaj ekzamenoj pruvis la lingvosciojn de la instruistoj
kaj de la ekzamenitoj.
Dum la ferma festo oni anoncis, ke la 95a UK de Esperanto okazos en 2010 en Havanna kaj
en 2011 la dana Kopenhago atendos la parolantojn de Esperanto, soifantajn la mondkulturon.
Atingi la 94an Universalan Kongreson de Esperanto por ni estis tre ege lacige, sed estis inde
ĉeesti ĝin. Ni spertis bonan ekzemplon de organizado, kiu postulis multe da fortoj, laboroj.
Ĉefaj direktantoj de la helpantoj estis la Bjalistoka Ela Kalczewska kaj la same Bjalistoka
Nina Pietuchowska. Ili estis ĉie, kie necesis solvo de ia problemo. Krom ili esperantistoj el
ĉiuj polaj urboj entreprenis deĵorajn-taskojn en la organizado kun direktado de prezidantino
de PEA, s-ino Halina Komar. Estis iuj, kiuj laboris 12 horojn.
Ni gratulas al ĉiuj partoprenantoj de la organizado, inkluzive la LKK anojn kaj
laborkunulojn de la Centra Oficejo de UEA.
Ni estas feliĉaj, ke ni povis partopreni la 94an Universalan Kongreson de Esperanto en
Bjalistoko, kaj kune kun la ĉeestantaj reprezentantoj de la esperantistoj festi la 150an
naskiĝtagon de d-ro Lazaro Ludoviko Zamenhof.
Geedzoj-Pásztor
.

Tago de Mortintoj
En Hungario, je fino de oktobro ni rememoras pri niaj mortintoj. Ni metas florojn, florkronojn
al iliaj tombmonumentoj, memortabuloj, ni eklumigas kandelon kaj dume ni memoras pri ili.
Ankaǔ pri niaj esperantistaj gekunuloj ni rememoras tiam. Pri ili, kiuj kultivis la lingvon
esperanto kaj ĝian literaturon, aǔ antaǔhelpis ties disvastigon. Ili faris nian vivon pli bela, pli
riĉa pere de ilia individuo, ekzemplo de ilia vivo, laboraĵo.
Nun ni publikas ĉi belan preĝon, je ilia memoro.
Estu ili benataj!.
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s-ro Paulo Roberto De Freitas Carvalho
Preĝo de Sankta Francisko de Asizo
Oh! Sinjoro faru el mi
ilon de via paco.
Kie estas malamo,
zorgu ke mi alportu la Amon.
Kie estas ofendo,
ke mi alportu la Pardonon.
Kie estas malkonsento,
ke mi alportu la unuecon.
Kie estas dubo,
ke mi alportu la fidon.
Kie estas eraroj,
ke mi alportu la Veron.
Kie estas malespero,
ke mi alportu la Esperon.
Kie estas malĝojo,
ke mi alportu la Ĝojon.
Kie estas mallumo,
ke mi alportu la lumon.
Oh! Majstro…
Zorgu, ke mi klopodu tion:
Por esti konsolata,
kiom por konsoli.
Por esti komprenata,
kiom por kompreni.
Por esti amata,
kiom por ami.
Ĉar: - Donante
oni ricevas.
Pardonante,
oni estas pardonata.
Mortante,
oni reviviĝas al la
Eterna Vivo.
41

N
N
m
Nooorrrdddhhhuuunnngggaaarrriiiaaa IIInnnfffooorrrm
mooo

(La bildserion aranĝis: PKverko. Ĝia sendanto estis: s-ro Aloísio Sartorato. La
aperigpermeson donis mem la aǔtoro; s-ro Paulo Roberto De Freitas Carvalho en Brazilio, per
la sekvaj vortoj: „Esperanto kaj ankaŭ ĉi tiu preĝo apartenas al la mondo, do uzu laŭvole.
Paulo Carvalho
„ paulokverko@yahoo.com.br „)

La oktobran numeron de nia revuo lingve kontrolis: sinjoroj József Cziboly, Prof.d-ro Endre
Dudich, József Horváth, Sándor Horváth el Hungario, Attila Makay el Rumanio, kaj Teodor
Andreas el Slovakio.
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NORDHUNGARIA INFORMO
Pásztor László, Pásztor Lászlóné H-3530. Miskolc, Arany János u. 35. 4/2.
Tel.: + 36 70 206 1739
Tel.: + 36 70 570 8895
Tel.: +36 46 738 982
Retpoŝto: pasztorlaszlo.adri@hdsnet.hu
Retpaĝo: http://kiralylajos.extra.hu
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