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A Magyar Nyelv Éve is 2009 
 

 
 

Széphalom-Kazinczy Ferenc emlékcsarnok 
 

Kedves Olvasóink! 
 

Mint már korábban említettük, a 2009-es év is sok minden éve. Mivel a 2009-es év a Magyar 
Nyelv éve is, mi a Pásztor házaspár ellátogattunk a Sátoraljaújhely város melletti 
Széphalomra, hogy ott megtekintsük a 19. századi nagy magyar nyelvújító Kazinczy Ferenc 
(1759-1831) panteonját. A terület korábbi neve Kisbányácska, majd Bányácska volt. Mai 
nevét Kazinczy Ferenctől kapta. A település első lakosai aranybányászok voltak, akik a 
szomszédos Rudabányácska bányájában dolgoztak. Legnagyobb örömünkre szolgált 
személyesen megismerni a Magyar Nyelv Múzeumát. Ez az intézmény 2008-ban nyitotta meg 
kapuját. A Magyar Nyelv Múzeuma Széphalmon épült meg, az egykori Kazinczy birtokon. 
Az emlékcsarnok Kazinczy Ferenc egykori lakóházának falaira épült Ybl Miklós építész 
tervei alapján, s mellette áll a várszerű épület, melyet rendeltetésének 2008-ban adtak át.  
Nyelvünk nyelvcsaládját és a nyelvrokonainkat egy jelképes fa mutatja be, a múzeumot 
körülvevő téglakerítéssel övezett erdős parkban, közel a Kazinczy család nyugvóhelyéhez, és 
az emlékül emelt szobrokhoz, emlékművekhez. A Kazinczy Emlékcsarnok a Kazinczy Ferenc 
életét bemutató kiállítással várja a látogatókat. A Magyar Nyelv Múzeuma a magyar nyelv, a 
magyar szó fejlődését mutatja; Krisztus előtti 4000. évtől napjainkig, előtérbe helyezve a 
Kazinczy féle nyelvújítás eredményeit. A Múzeum, KAZINCZY FERENC születése 250. 
évfordulója alkalmából több kiállítást is tervez rendezni még ebben az évben. Kazinczy 
Ferenc életéről, továbbá a Múzeumban és az Emlékcsarnokban látottakról később számolunk 
be. 
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Széphalom-A Magyar Nyelv Múzeuma 
 

„...szent hely, szent az öreg miatt, kinek ott van háza és sírhalma. Kötelessége volna minden 
emelkedettebb lelkű magyarnak életében legalább egyszer oda zarándokolni.” 
 

(Petőfi) 
 

                                                                                                                     Pásztor Lászlóné 
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Széphalom Kazinczy Ferenc sírja az egykori Kazinczy birtokon, a kúriakertben 
 

Magyar nyelvünk, nyelvi hagyományaink ápolása Tállyán 
 
A magyar nyelv ápolásáról szól következő írásunk is, melyben az északmagyarországi Tállya 
községben működő népdalkör egyesület működéséről olvashatnak kedves olvasóink: 
 

Népdalkörök bemutatkozása Tállyán 
2009. augusztus 16-án 

 
A műsor nagyon szépre sikerült. Csodálatos dalokat hallgattunk, sőt az országos nagy díjas 
kitüntetett Budai Ilonka népdalénekes is dalolt nekünk.  
A találkozón fellépett:a mi egyesületünkön kívül, a: 
Nemzetiségi Népdalkör Füzérről, Hagyományörző Népdalkör Hajdúszovátáról, 
Dalos Kör Prügyről,  
Sivák Barnabás Népdalkör Abaújszántóról, 
Népdalkör Sajóbábonyból és az Asszonykórus Kácsról. 
Közben egy szép előadást is hallottunk Vikár Béla népzenei gyüjtő életéről. 
Utána vacsoráztunk 150-en, egy borosgazda csodálatos, Bagoly vár nevű vendéglőjében. Még 
annyit magunkról a tállyai „Kővirág”Népdalkör Egyesületről, hogy most lehetünk a csúcson. 
Országos minősítésen a csoport Arany díjat kapott, külön Arany Páva magasabb fokozatú 
kitüntetést. Négy szóló énekesünk is megmérette magát. Ők kettő aranyat és egyikük Arany 
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Páva díjat, kettő pedig területi kiválót kapott. Nagyon örülünk. Madarat lehet fogatni a 
társasággal. Készítettünk magunkról CD lemezt is. Az is remekül szól. Jelen pillanatban az 
Ormánságba készülünk egy három napos fellépéssel. Sellye városába, Pécs mellé.  
 
                                                       Most kedvem kerekedik,  

Elmém azon töprenkedik, 
Hogy ím dalra kéne kelni, 

     Ideje volna énekelni. 
 
                                                       (Vikár Béla sírfelirata)   
 
                                                    Kalina Ferencné, a „Kővirág” Népdalkör Egyesület vezetője 
 

Öreg idő, szálló idő… 
 
Öreg idő, szálló idő… 
Belepte a holló hajam dérrel… 
Teleszórta szívem kertjét sárguló levéllel. 
Elvitte a legszebb rózsát, 
Nem hagyott még lombot sem az ágon, 
Elvitte a féltett kincsem, napsugaras, 
Boldog ifjúságom. 
 
Valamikor de sok könnyet, 
Fájó könnyet csókolt fel az ajkam. 
De a hosszú vándorúton egyedül maradtam. 
Nem mulatok hangos szóval, 
Beérem már csendes, halk zenével. 
Öreg idő, szálló idő… 
Belepte a holló hajam dérrel. 

 
(Nótacsokor II., Kiadta a Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesülete 2007-ben/ 
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Joseph Haydn (1732-1809) 
 

 
 

(kép: Wikipedia) 
 
Halálának (1809. május 31) 200. évfordulójáról emlékezünk meg ebben az évben. 
JOSEPJ Haydn /1732-1809/ nagy osztrák zeneszerző volt, a bécsi klasszikus stílus első nagy 
mestere volt. Már hét éves korában bekerült a bécsi Szent István templom énekkarába. Itt 
fejlesztette zenei ismereteit, de valójában rendszeres zenei oktatásban sohasem volt 
része.1761-től 1791-ig az Esterházy hercegek szolgálatában állott karmesterként 
Kismartonban és Fertődön élt. Két nagy sikerű londoni útja után /1790-1792, és 179-1795/ 
ismét Fertődön vezette a zenekart, majd Bécsben telepedett le és ott vonult nyugalomba. Az 
individualizált hangszeres stílus megteremtője és első klasszikusa. Művészete részben 
osztrájk és más népzenére támaszkodott, de sok éves magyarországi tartózkodása során 
magyar zenei ismeretekkel is gazdagodott. 
Legértékesebb művei: szimfóniák, vonósnégyesek.(104 szimfóniája és 77 vonósnégyese van.) 
Több vonós-és zongoratriója, hegedű– és más hangszeres kompoziciók, operák, oratóriumok, 
egyházi zenék, dalok, stb. fűződnek nevéhez. 
Halálának 200. éves évfordulóját szerte a világon megünnepli a zeneértő közönség.  
 
Kiállítás a miskolci „II.Rákóczi Ferenc” Könyvtárban: 

   
/Joseph Haydn halálának (1809. május 31) 200. évfordulóját ünnepli a zenei világ. 

/A képeket és az értesítést küldte Bede Katalin könyvtáros, a miskolci II.RF Könyvtártól/ 
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Az Avasi Református Templom Története 
 

Novotny Gyula 

Az Avasi Templom 
  

       A templom leírása 
                                                                       - folytatás - 
 

A szent hajlék 5 pár pillér által három hajóra tagolt csarnoktemplom.  Külső hossza 
42,50 m, szélessége 19 m. belső hossza 35, szélessége 17 m. Az 1544-i tűzvész fedélszékét 
tornyával együtt megsemmisítette, csak megmaradt falai hirdették a szörnyű ítéletet.  A 
hagyomány szerint tornya „karcsú és ékes” volt, amely a középső hajóra dőlve, azt bezúzta és 
magával rántotta a két oldalhajó boltozatát is.  Égnek meredő falai két évtizeden át hirdették 
az emberi gonoszság hatalmát. 

A XVI. század második harmadában történt helyreállítás során az építményen a 
szegénység miatt oly nagyfokú szerkezeti átalakítást hajtottak végre, amely a templom 
belsejét teljesen megváltoztatta, eredeti szépségét elvette.  Az időjárás a falak freskóit 
nagyrészt tönkretette, a pillérek tartóerejét megrontotta, az egész alkotást építészeti 
ékességétől megfosztotta. A szűkös anyagi állapotok miatt az eredeti konstrukció 
visszaállításáról szó sem lehetett.  Valószínűleg hiányzott a művészeti szakértelem is.  Elég 
utalni a használhatatlanná vált karcsú pillérek helyett, talán azok helyén, az előző templom 
alapfalára épített 5 pár robusztus négyzet alaprajzú pillérre.  „ Építőjük nem kímélte építő 
elődjének finom ízléssel megalkotott művét.” Amint az 1976-81-es felújításnál a vakolat 
leverése után ez láthatóvá vált, ezekbe építették be a régi pillérek mérműves homokkő 
darabjait, kiegészítve a lebontott falrészek anyagával.  Ezekre félköríves árkádokat emeltek, 
amelyre 12 m magasságban lapos, könnyű, négyzetes léchálózattal beosztott kazettás 
mennyezetet helyeztek. 

Az északi és déli falakat, nemkülönben a szentélyt, a pillérekkel szemben, 
gyámköveket tartó falpillérek mezőkre tagolják.  

A templom szentélye kelet felé néz féltízszögű záródással. A torony maradványai a 
tetőtérben láthatók és a csonkatorony néven ismeretesek.  A torony földszinti részét 
érzékelteti a főbejárat előcsarnokának széles falazata. 
 

Sajátosan szépek a templom minden részében felújított csúcsíves záródásában 
egymástól eltérő kőráccsal díszített, hármas osztású, kőkeretes, gótikus ablakai, amelyeknek 
színes üvegezését régen hatszögletű ólomkeretek tették változatossá.  A 13 ablak közül kettő, 
északon és nyugaton egy-egy rózsaablak. 
  „Az épület belső terét – Kárpáti László megfogalmazásában –l3 változatos mérművel 
díszített ablak világítja meg.  A szentély és a déli, valamint a nyugati fal valamennyi 
ablakának kőrácsa önálló kompozíció, mindössze néhány elem ismétlődik. . Az ablakokat 
minden esetben két, kétszer hornyolt, /kívül-belül/ karcsú borda osztja 3 mezőre.  Az így 
létrejövő trifóriumok csúcs,- illetve szamárhátíves záródásúak, egy esetben az ívzáradék két 
karélyos. Az ablakok csúcsíves záradékát, egymást átható hornyolt bordákból komponált 
pontos szerkesztésű mérművek töltik ki. Gyakoriak az örvénylő három hólyagos rozettákból, 
szív, csepp, hólyag, rombusz és háromszög formákból alakított kőrácsok.  Előfordul, hogy a 
mérmű a trifóriumot ismétli, máskor a trifórium bordáinak egyszerű túlfuttatásából és a 
bordák áthatásából áll a mérmű kompozíciója. 
A hólyagos rozetták zárt küllős szerkezetűek, míg a négy karélyosak középen nyitottak.” 
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A templom puritán egyszerűségét és talán a múltból őrzött szegénységét is árasztó 
áhitatos csöndben a látogató figyelmét feltétlen magára hívja a szószék áttört famunkájú 
hangvetője.  A fiait testének vérével tápláló pelikán a barokk stílű baldachint koronázza. Ősi 
református templomok kedvelt bibliai gondolatot kifejező szimbóluma ez. Az előző 1662-ből 
származó Dőry Ferenc-féle „kő praedikáló székről” már szólottunk.  Itt említjük meg, hogy az 
adományozó Dőry-család címerével ékesített kőtáblája a szószék mögötti pilléren, a baldachin 
alatti részen látható.  

A jelenlegi szószéket a régi, XVIII. századi korona ráépítésével Szeghalmy Bálint 
tervezte.  

A déli hajóban a szószék mögötti fedelespad, Mózes-székként, a szolgálatot végző 
lelkészek ülőhelye. Az északi hajóban a szentségtartó közelében lévő, fal melletti mellvédes 
padok XVIII. századi színes virágmotívumokat őriznek.  Hasonló két virágmotívumokkal 
ékesített mellvédes pad látható még a déli hajóban is.  

Az orgonakarzat, illetőleg a csonkatorony alatti főbejárati, kisméretű terem a templom 
nyugati oldalát két részre tagolja.  Mind a kettőt még az eredeti nyolcszögletű oszlopok 
határolják a belső tértől.  Az északi részben foglalnak helyet a templom múltját őrző 
faragottkő-maradványok és 4 db koporsó alakú szarkofág a XVII-XVIII. századból. 
 

A déli rész pedig az orgonakarzat feljárójának ad helyet, melynek lépcsőzettartó 
fagerendáinak egyikén, valószínűleg a készítés időpontja: „ANO DO 1781 DIE 24 áp.”  
olvasható. 
     

Szólanunk kell a templom északi cinterméből és déli ravatalozójából a belső térbe 
nyíló kapuzatokról, amelyeknek gazdag béllete és 1679-ből származó kovácsoltvas ajtajának 
szinte egymásba olvadó díszítése éles ellentétben áll a főbejárat kisméretű kapujának ékesítés 
nélküli keretköveivel.  

Ifj. Horváth Béla   megfogalmazásában ezek az oldalépítményből bejáratot biztosító 
kapukeretek így szólalnak meg: „Az északi és déli bejáratok szamárhátíves, egymást átható 
tagozatokkal ékes, kőkeretes, mélybélletű kapuk….A körte és pálcatagozatok jelentős részét a 
többszöri meszeléssel torzították, mégis rekonstruálni lehetett a nagy értékű kapuk gazdag 
architektúráját.”/ Ifj. Horváth B. 1964.21./ 

Kárpáti László pedig így írja le a kapuzatokat: „Az északi és déli ajtók gótikus kereteit 
a kőfaragó gyémántmetszésű oszlopszékből indított szamárhátívben hajló, a záradékban 
egymást keresztezve átható és továbbfutó pálcákból, ill. pálcakötegekből alakította ki. .  Ezek 
a jellegzetes késő gótikus kőfaragó manírok jellemzik az épület egykori többi tagozatát is:  a 
körtetagból, a nyolcszög oldalaiból alakított bordaindításokat, az északi oldalfalban lévő 
pasztofóriumot, melyek töredékes voltukban is egy igen egységes, nagy tradíciókkal 
rendelkező kőfaragóműhely tevékenységének beszédes tanúi.” 

A templom egyik legszebb része az 5 évszázaddal dacoló vörösfenyő és tölgyfából 
készült rácsos tetőszerkezet, amelyet a szakértői szem igazi „ácsremeknek” tart.  A fedélszék 
a közép-európai ily jellegű építmények között igen előkelő helyet foglal el.  

A templom külső falait szabályos távolságokban 15 támpillér tagolja, ami megadja az 
egész alkotás karakterét és meghatározza jellegzetes szépségét. 
 

A templom emléktáblái 
       
      

A szószéki feljáró mellett lévő pillér keleti oldalán fehér karrarai márványtábla őrzi a 
templom első református lelkipásztorának emlékét: „DÉVAI BIRÓ MÁTYÁS ferencrendi 
szerzetes, pozsonyi, bécsi, majd budai raboskodás, többszöri külföldi útja után előbb a lutheri, 



NNN ooo rrr ddd hhh uuu nnn ggg aaa rrr iii aaa    III nnn fff ooo rrr mmm ooo 
 

10 

majd a kálvini reformáció apostolaként e szószékről hirdette Isten tiszta igéjét az Úr 1543. 
esztendejében. Emléke legyen áldott! 1982. A templom felújításának évében. – Kortársai 
magyar Luthernek, majd a későbbi utódok az első magyar kálvinista predikátornak tisztelték.” 

A templom déli hajójában állították fel az ellenreformáció 3 miskolci református 
üldözöttjének fehér karrarai márvány emléktábláját: „HARSÁNYI MÓRICZ ISTVÁN és 
KÖPECZI HALLER BALÁZS gályarabságot, KAPOSSY ISTVÁN pozsonyi raboskodást 
szenvedett miskolci lelkipásztorok emlékének.1982. Hűségük világító szövétnek!” 

Bensőséges ünnepség keretében 1864-ben avatták fel Gerenday Antal alkotását:  
Palóczi László szürke márványból készített emléktábláját. 
„PALÓCZY LÁSZLÓ az 1848 és 1861-ki országgyűlés képviselőháza korelnökének emlékül, 
ki a képviselőház 1861. évi április hó 19-én kelt határozata szerint a haza háláját kiérdemelte.  
Képviselőtársai. Szül. Miskolcon 1783.okt.14. Meghalt Pesten 1861 ápril 27.” 
 

A templom védett kegyszerei 
 

Az Országos Iparművészeti Múzeum szakértői véleménye alapján a  Népművelési, 
illetőleg a Művelődésügyi Minisztérium által védetté nyilvánított nagyszámú kegyszerek 
közül néhány legkiválóbbat ismertetünk. 

 
Kézimunkák 

 
1. Keresztelő kendő. Fehér vászon. Négyzet alakú, szélén arany vertcsipke.. Sárga-kék-

ezüst-zöld selyemfonallal fonottas öltéssel hímzett, stilizált virágos mértani 
díszítményekkel. Török. XVI-XVII. század. 

 
2. Keresztelőkendő. Fehér vászon. Színes, vörös-kék-sárga selyem hímzéssel, átcsavart  

szálas öltéssel, stilizált virágos mértani mustrával. Török. XVI-XVII. század. 
 

3. Dőri Ferencné úrasztalkendője. Fehér vászon. Négy sarkában egy-egy azonos     
részarányos virágtővel, arany és ezüst törökös lapos hímzéssel, piros kék és drapp 
selyemfonállal, tulipánt és szegfűt hajtó virágtő az oldalak közepén  egy-egy 
jácintos virágtő. Közepén koszorúban hímzett felirat: Deőri Ferenczné, Palugyai Sophia, 
1659. Szélén szegett. Magyar úri hímzés. 1659. 

   4.   Úrasztali terítő. Fehér vászon, arany és bordó szakaszosan leöltött, törökös, lapos  
         öltéssel varrott. Négyzetes alakú, sarkában 4 tulipánt és 2 rózsát hajtó virágtő, 
         az oldalak közepén egy tulipánt és egy rózsát hajtó virágtő. A kendő közepén négy 
          szögletes mezőben arany hímzésű felirat: „ Szt Isten kinél kedves áldozat a 
          töredelmes sziv, e tsekély ajándékot tesz a Te oltárodra Kováts Anna N.Lovas István 
          uram hites társa MDCCXLI Ezt. Miskoltzon.” A négyzet körül kis forgó virágtövek.   
          Arany fonalból vert csipkeszegély. Magyar úri hímzés.1741. 

  5   Nagy Zsuzsanna úrasztalterítője. Fehér patyolat. Szakaszosan leöltött arany és ezüst 
  lapos öltésű hímzéssel. Négyszögletes. Négy sarkában és az oldalak közepén azonos 
  minta, szívből kihajló miribóta, gránátalma váltakozva, közepén gránátvirág. 
  Körülötte körben aranyhímzésű barokk betűs felirat: Nagy Susanna, XVIII. század. 
  Magyar úri hímzés. 

6. Erdélyi Susanna úrasztalkendője. Fehér vászon, piros-kék-arany és ezüst fonállal    
himzett, törökös, lapos öltésű minta. Körül húzódó szegélye tulipános és szívvirágos, 
A szirmok váltakozva kékek és pirosak. Sarkaiban 5 gránátalmát hajtó virágtő. 
A kendő közepén két aranyhímzésű körben felirat: „Erdélyi Susanna Jezusaban betett 
hitinek megpetsételésére először járulván az úri vatsorához hálaadó szivvel ajánlotta 
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Mis.R.Sz.Ekk. feltámat tinektek kik az én neveemet felitek az igazság napja. 
Máj.4.”Középen emberarc. Arany vert csipkeszegély..1748. Magyar úri hímzés. 
 

7. Barna Mihály úrasztalterítője. Kék selyemtaft, arany és ezüstszállal hímezve, törökös 
lapos öltéssel. Széle szegett. Köröskörül gránátalmás és tulipános inda, négy 
sarkában szakaszosan leöltött 3 tulipánt hajtó részarányos virágok. A terítő közepén 
ovál medaillonban virágtő 6 csillaggal és hímzett felirattal: „Barna Mihály 
IHS Ditsőség iránt vő kegyes buzgóságából készítette a Mis. Ref.Sz.ekl.K.”  
A sarokdíszítmények felett évszám:1771.Magyar úrihímzés.1771. 

     8.   Erdélyi Erzsébet úrasztalterítője. Kék selyemtaft. Négyszögletes. Szélén vert arany 
           Csipke szegély. A terítő szélén barokk inda. Gránátvirággal és tulipánnal, közepén 
            tulipános tő, szegfű és rozetta, kék-rózsaszín, zöld és barnás selyemel, valamint  
            arany fonallal lapos öltéssel hímezve. A terítő közepén négyszögletes mezőben 
             hímzett felirat: „Erdélyi Erzsébet a Mis.Sz.ekl.ban először járulván az úrasztalához  
             Ez kisded ajándékkal tisztelé az urat 1751.Édes anyja Erdélyi István uram özvegye, 
             n. Bornemissza Erzsébet asszony kegyes oktatásából munkás szeretetiből jóságtok 
            az úrral való közléséről el ne felejtkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik               

 az Isten. Szabad akaratbúl áldozzál, mert a jó kedvű adakozót szereti az Isten és az ő 
  jótéteménye megmarad mindörökké.” 1751. Magyar úri hímzés. 

9.  Úrasztalterítő. Fehér száda. Négyzetes, arany vert csipkével szegve. Szélén 
  hullámos inda, kék és piros fogazott levél és tulipán díszítés. Sarkaiban három virágot 
  hajtó virágcsokor. Hímzett felirata: „A  Misk.Sz. Ecl. számára készítette tisz.Tsai                    
. Mart. 
  Úr. hit. paran. Pósaházi Sára Annó 1741.”Magyar úri hímzés. 1741.    

10.    Úrasztalterítő. Fehér vászon. Szélén 10,5 cm rece.  Szélén 2 cm vert csipkeszegély. 
11..  A rece mintája virágfűzér, amelyen a virágok helyét váltakozó állású stilizált  

     gránátalmák foglalják el. Punto a rammendó öltés borvörös selyemalap, borvörös- 
     kékzöld-sárgás és ezüst selyemöltés. A széleken E. monogram. XVIII.szd, magyar. 
 

Úrasztali edények 
 

1. Kehely. Hatkarélyos talpa halhólyagos. Keskeny, áttört övvel. Hosszú szára 
csavartan bordázott.  Teste két plasztikus virágos övvel három részre osztott, 
Nagy halhólyagos. Szájpereme alatt áttört liliomos pártácska. Talp és szájperemén 
vésett felirat Talpának alsó karimáján: Miskolczi Gergely uram ajándékozta a 
Miskolczi templomban Isten tiszteletének kiszolgáltatására in annó 1649. 
Felső karimáján pedig a következő újabb felirat: „Vetustate attritum novitati restituit, 
Joannes Szepesi de Négyes. Ann.1740.Ipsa feria paschatos.” Késő gótikus,XV.század. 

 
     2.  Úrvacsoraserleg. Ezüst, helyenként aranyozott. Kézzel felhúzott, vésett lambrequin 
           dísszel. Profilált magas talp, baluszteres szár, csonkakúp alakú kupa. Testén körül 
           felirat: Az Vitéz Basso Farkas házastársa Bai Anna asszony czináltatta az úr Jézus  
           Krisztustól zeresztetett zent vatzorának tiszteletire és ajándékozta meg a Miskolczi 
           Anyaszentegyháznak gyülekezetit ez pohárral. An.do.1588.aug.17. 
           Jelzés nélkül. Magyar.1588. 

  3.  Úrvacsoratányér. Részben aranyozott ezüst. Paténa formájú.  Peremén vésett felirat: 
„Az Vitézlő Basso Farkas házastársa Bai Anna  azzony zináltatta az úr Jézus 
Krisztustól  zeresztetett  szent vacsorának tiszteletére és ajándékozta meg az miskolczi 
anyaszentegyháznak gyülekezetit ez pohárral.. An.1588.aug.17.” Középen öntött 
Agnus dei. 
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Jelzés nélkül. Magyar. 1588. 
    4. Kenyérosztó tál. Ezüst, trébelt, helyenként aranyozott. Az ezüst felület cápázott. 

           Ovális. Széles peremén legyezős és csigás díszes minták. Öblében ovális és 
legyezős medaillonok. Az ovális medaillonban vésett felirat: Sz Isten ditsőségéhez a 
Miskolczi kerestyén reformata eclesiához való nagy indulatú buzgóságbúl maga 
költzegevel czináltatta e szent edényt idvezitő Cristusa szent tisztességére nemzetes 
Négyesy Szepes János boldog emlékezete fennmaradására és mások kegyes példájára. 
Anno 1753. 
A peremen vésett felirat: „ A mi atyáink mindnyájan egy lelki eledelt öttek 
mivelünk.Cor.10.V.3. A lélek az, amely megelevenít, a test nem használ 
semmit.Jan.VI.V.VI.16.63. A kenyér, amelyet megszegünk, vajjon nem Krisztus 
testével való közösülésünk? Cor.10.5.16. Megpróbálja minden ember magát, s úgy 
egyék a kenyérből. Cor.VII.5.28.”Peremén beütve Kecskeméti V.Péter 
ötvösjegye.1667. 

        5.   Kenyérosztó tál. Ezüst, trébelt. Nyolcszögletű. Széles peremén kétszer ismétlődő 
              szárnyas angyalfejek. Négyszer gyümölcsköteg.  Kerek öblében vésett Dőry- 
               címer koszorúban és Andreas Weöreös 1663. Felirat. Jelzés nélkül.1663.Magyar. 

6,  Úrvacsoraosztó tányér. Aranyozott ezüst. Patena idomú. Sima. Szélén körben 
Felirat:”Miskolczi Gergely uram ajándékozta a miskolci templomban  
Isteni tiszteletnek ki solgaltatasára in anno 649 die 13 Maly.”E felirat családi 

                címert vesz körül. Jelzések MK és kakas. Átm.:17,5 cm. 
          7.   Serleg. Kókusz, aranyozott ezüst foglalatban. Hólyagos talp, vékony szár.                                

       A kókuszt befoglaló pántok végein és a fenékfoglalaton különböző férfi és 
       Női maszkok.  Kerek, szűk száján és nyakán vésett, reneszánsz mintás sáv. 
       Jelzés nélkül. M:22, szá:6, tá:9 cm. 
  8.  Serleg. Aranyozott ezüst. Talpas, száras, négy gerezdes testű.  Gazdag  

díszítményekkel trébelt. Nyakán a következő felirat: „Az N: Csizmadia Céh 
csináltatta Anno 750 Die I July Fő Céh Me Ács István Kiss Céh Mester Ágoston 
Jósef Uraméknak idejekbe.” Talpán körül felirat: Ujittatott a Ns Cz által 1871 év 
január 17-én FőCt mester Rátz Károly, Nagy István egyházfi urak. M:22,5, szá:10, 
tá: 10 cm. 

     9.   Boroskanna. Ezüst, helyenként aranyozott. Formája hengeres. Felülete cápázott. 
           Talpa profilált. Füle szögletes. Gombja toboz alakú. Kiöntője alatt négyzetes                               
            mezőben felirat: Spectabilis Ac. Grosus Dnus Johannes Szepessy Négyesy 
            In Glóriam dei et usum ecclesiae R. Miskolczien, Fieri.curavit ao 1739. 
            Fenekén vésett felirat: Ladislaus Szepesi F. 1739. Miskolc, Szécsi László műve. 
11.        Boroskanna. Ezüst, helyenként aranyozott. Felülete cápázott. Teste hengeres, 
            Talpa, fedele profilált, trébelt tulipán fogóval.Tört vonalú barokk fül. A testen 
             elöl négyszögletes aranyozott kartusban bevésett felirat: „ Az Isten dicsőségére a     

                   Miskolczi R. eklesiának hasznára ugyanazon eklesiának ezüstébül Lovas Szabó  
                   István Úr költségére készítetett TNV Négyesy Szepesi István úr főkurátorságában. 
                   Anno 175o die 22. X. Briss.” 

12.         Csavaros-kupakos edény, ón, öntött. Henger alakú, sima lekerekített vállal. 
               Fedőlapja enyhén domborodik. A kupakon csuklóra járó mozgatható 
               lapított gyűrűfogó. A köpeny kb. alsó harmadán körbefutó vonal. 
               V.sz. helyi munka 1780-1800 k.M: vállig 24,5 cm. 
13.          Csavaros-kupakos palack, ón, öntött. Hat oldalú hasáb alakú, lekerekített 
                vállal, tagolt fedőlappal és kupakkal. A kupakon csuklóra járó, mozgatható 
                gyűrű alakú fogó. Vsz. helyi munka, 1780-1800 k. M:vállig 24 cm,teljes m: 
                27,5 cm. 
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A templomban szolgáló lelkipásztorok 
 

A XVI.században két temploma volt ugyan a városnak: az avasi főtemplom és az 
újvárosi „Nagyboldogasszony” templom, amely azonban a város lakosságának a református 
vallásra való áttérése után nemcsak elnéptelenedett, hanem gondozás híján el is pusztult. Így 
a reformáció megjelenése után egy jó évszázadon át a városnak egy paróchus lelkésze volt, 
akinek káplánok segítettek, előbb pedig „oltárnokok” voltak munkatársaik.  A város 
lelkészét a Consistórium 1735. évben történt megalakulásáig a város főbírája, illetőleg a 8 
tagból álló városi tanács választotta a Zsigmond királytól 1411-ben kapott privilégium, 
kegyúri jog alapján. A káplánságot 1586-ban másodprédikátorságra átminősítették, 
amelynek betöltője lelkészváltozás esetén a helyettes lelkészséget látta el. Az első 
másodprédikátor Gönczi Pál volt 1611-ben.  Később a káplán címzés teljesen elmarad. Ilyen 
bejegyzéssel 1640-től csak egy esetben találkozunk. 

A másodprédikátorok gyakorta változtak. Ezért a város annalesében csak azoknak a 
nevét rögzítették, akik hosszabb időt töltöttek falai között, vagy rendes prédikátorságra 
választattak 

Az 1783-as évtől a reformátusok lélekszáma annyira emelkedett - ebben az évben már 
8817 a reformátusok száma, - hogy az avasi nagytemplom nem tudja befogadni egy-egy 
istentiszteletre a híveket. Az új templom megépítése idején már 4 lelkész tevékenykedett 
Az istentiszteletek ellátásában.  Az új templom felépítése után pedig 3 rendes /Paróchus / 
lelkészi állást szerveznek és töltenek be, amely 1948-ig meg is marad.  

Arról tudunk, hogy a templomban 1534-ben még latin nyelvű szertartás folyt, amikor 
egy István nevű „Presbiter” választatott a városi tanács által a templom plébánosaként, Oláh 
Miklós egri püspök, majd esztergomi érsek tiltakozása ellenére.  Az azonban, hogy mikor 
volt az utolsó mise, nem állapítható meg. Annyi bizonyos, hogy 1543-ban Dévai Biró 
Mátyás előbb a lutheri, majd a helvét irány apostolaként magyarul szólott a hívekhez.  / 
Márvány emléktáblája a szószék feljáratnál levő pillér falán olvasható. /Ettől kezdve 
valószínűsíti a protestáns papok jelenlétét az a tény, hogy a diósgyőri vár ura és az uradalom 
gazdája, Balassa Zsigmondné 1563-ban bekövetkezett haláláig üldözte és zaklatta a 
templom protestáns lelkészeit és a nagy tűzvész után szükségessé vált építési anyagnak az 
uradalom erdeiből való kitermelését éppen azért megtagadta. Az ezzel kapcsolatos 
panaszlevelet aaz Országos Levéltár őrzi./ M.K.L.R.E.É.I.m./ 

Az alábbiakban adjuk a templomban szolgáló lelkészek névsorát 1543-tól a teljesség 
igénye nélkül. 
1.1543-1544.Dévai Biró Mátyás reformátor, majd debreceni lelkész.Meghalt 1545-ben. 
2.1544.               ? 
3.1557-         Gergely presbiter /pap/ 
4.1566-1588.Hewessi Mihál senior /esperes/ Wittenbergben, 1555-ben Melanchton Fülöp  
                      avatta pappá és ő írta alá az 1567-i debreceni alkotmányozó zsinaton a borsodi 
                      tractus nevében az ott szerkesztett hitvallást, Szikszóra ment 1589, 
                      meghalt 1593-ban.  
5.1590-1594.Debreceni Mihály, 1581-ben Melanchton Fülöp avatta pappá. 
6.1595-1610.Ungvári András esperes, 1590-ben Melanchton Fülöp avatta pappá. 
7.1611-         Gönczi Péter másodprédikátor, majd helyettes, pap. 
8.1612-1616.Miskolczi Csulyak István. A töröktől nagyon sokat szenvedett, emiatt 
                      Olaszliszkára ment, Bethlen Gábor tábori lelkésze, később zempléni  
                      esperes, író. 
9.1616-1641.Sámsondi P. Márton prédikátor.  
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10.1639-1648.Maklári Zubor/Zombor/ Márton előbb másodprédikátor, esperes/1643-1648/ 
11.1642-1644.Tolnai Dali János, később Rákóczi Zsigmond tábori papja, majd abaúji  
                        esperes, s ezután sárospataki kollégiumi rektor. 
12.1646-1652.Kőrösi Mihály másodprédikátor.  
13.1653-1658.Szentlászlai /Kassai/ Balázs esperes./1655-1658/ 
14.1660-1661.Harsányi /Móricz/ István másodprédikátor, esperes, majd rimaszombati  
                        lelkész, gályarab. 
15.1666-1678.Ternyei András prédikátor. 
16.1666-1678.Beregi M. János másodprédikátor. 
17.1678-1681.Kapossy István később püspök helyettes, pozsonyi rab. 
18.1679-1683.Köpeczi Haller Balázs előbb szkárosi prédikátor, gályarab, esperes. 
                        1682-ben török túsz, meghalt 1683.I.18. 
19.1681-1682.Némethi István másodprédikátor. 
20.1683-1683.Ottrokocsi Foris Ferenc gályarab, csak megválasztott! Kassára ment. 
21.1683-         Szikszai Gergely prédikátor, 1683. III.7-től. 
22.1689-         Szondi János másodprédikátor 
23.1690-         Keresztúri István prédikátor. 
24.1691-1692.Lenthi János Kecskemétről jött, mint ottani esperes, majd Debrecenbe ment. 
25.1693-1695.Szombathy István másodprédikátor /1693. III.4-én választva/! 
26.1696-1708.Óvári János substitutus /helyettes senior /1705-1708/ 
27.1695-1708. Buzinkai Mihály másodprédikátor. 
28.1705-1717.Rima-Szombati Mihály esperes/1710-1717/, Tállyáról /Felsővály?/ jött. 
29.1710-1718.Sárkány Pál Pelsőcről jött, 1710.III.18. 
30.1712-1717.Bereti Mátyás előbb másodprédikátor. 
31.1717-1718.Zsérczi Lőrinc másodprédikátor. 
32.1718-1724.Tarczali Sámuel előbb mezőcsáti lelkész.  
33.1728-1770.Csáji /Csay/ Márton előbb aszalói prédikátor, 1745-től püspök. 
34.1731-1735.Tokai Márton másodprédikátor.  
35.1735-1749.Jánosi György előbb másodprédikátor. 
36.1741-1761.Gáti Tokaji György másodprédikátor, előbb poroszló lelkész. 
37.1761-1792.Szalai Sámuel előbb rektor, majd prédikátor és 1770-től püspök.  
38.1771.          Liptai István másodprédikátor. 
39.1771-1772.Gacsályi Sámuel másodprédikátor. 
40.1781-1785.Maklári János másodprédikátor és h.lelkész, majd kassai lelkész. 
41.1772-1783.Baksay Zsigmond másodprédikátor. 
42.1783-1785.Szenpéteri János másodprédikátor. 
43.1785-1817.Szepsi Toót András prédikátor, később esperes /1810-1817/ 
44.1785-1802.Héczei István prédikátor. 
45.1790-1848.Dr.Szathmáry Paksy József előbb szikszói lelkész, esperes(1816-1819) majd 
                       1820-tól püspök.       
46.1793-1829.Igaz Sámuel, később /1820-1829/ esperes. 
47.1803-1824.Végh János prédikátor. 
48.1817-1840.Nyusztai István prédikátor. 
49.1825-1826.Szeghő Tamás másodprédikátor. 
50.1826-1827.Boros Sámuel helyettes lelkész. 
51.1827-1860.Apostol Pál előbb berzétei, majd jánosi lelkész, 1848-tól püspök. 
52.1830-1856.Fekete István esperes /1843-1856/ 
53.1841-1850.Korponai József. 
54.1848-1848.Tompa Mihály /csak megválasztották!/ Tábori pap, majd keleméri majd  
                        hanvai lelkész. 
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55.1850-1910.Kun Bertalan előbb gagybátori lelkész, 1866-tól püspök.  
56.1857-1875.Misley Károly lelkész.  
57.1861-1866.Zsarnay Lajos előbb sárospataki teol.tanár,1860-tól püspök. 
58.1867-1874.Nyilas Samu lelkész. 
59.1875-1883.Kiss Károly lelkész.  
60.1876-1880.Gyöngyössy Sámuel előbb nagykállói, majd tiszanánai lelkész. 
61.1880-1903.Tóth Dániel lelkész, majd esperes./1894-1903./ 
62.1884-1909.Nagy Ignác lelkész, majd esperes / 1903-1909/ 
63.1905-1918.Dr.Tüdős István előbb sárospataki teol. tanár, esperes /1910-1914/, 
                        1914-től püspök.  
64.1911-1923.Tóth Béla lelkész, majd esperes /1917-1922/ 
65.1912-1941.Farkas István előbb ládházai lelkész, majd esperes 1923-1931-ig, 
                        Püspök 1932-től. 
66.1920-1931.Dr.Révész Kálmán előbb pápai teol.tanár,majd kassai lelkész, esperes, 
                        1918-1931-ig püspök.  
67.1924-1956.Dr.Enyedi Andor előbb sátoraljaújhelyi lelkész, 1942-től püspök. 
68.1933-1942.Pósa Péter előbb cserépfalui lelkész, majd esperes. 
69.1942-1944.Dr.Komjáthy Aladár előbb ózdi lelkész. 
7o.1944-1959.Nagy József előbb poroszlói lelkész. 
71.1950-1955.Dr.Tussay János utóbb balmazújvárosi lelkész. 
72.1960-1968.Dabóczy István előbb hejőcsabai lelkész. 
73.1969-         Novotny Gyula előbb hernádnémeti lelkész. 
 

Az életrajzokból megállapítható, hogy a templomban szolgáló lelkészek nagy többsége 
külföldi egyetemeket járt nagy tudású férfiú volt, akik egyben a teológiai irodalom kiváló 
művelői is voltak. Így érthetően a város kulturális és szellemi életében jelentős szerepet 
játszottak.  

A nagy személyiségek között találjuk a templomban szolgált 10 püspök nevét. Számos 
teológiai tanár, esperes, egyházszervező és rektor neve sorakozik egymás után.  Így „a 
hegyen épített szentegyházban” való szolgálat bizonyos tekintetben minősítést is jelentett. 
Szükségét érezzük a névsorból külön kiemelni Harsányi Móricz István és Köpeczi Haller 
Balázs gályarabok nevét, valamint Kapossy István személyét, aki idős korára tekintettel 
nem gályarabságra vitetett, hanem a pozsonyi börtönben szenvedett várfogságot.                        
Emlékezetük legyen áldott!  
/Emléktáblájuk a templom déli hajója falán látható./ 
 

-folytatjuk – 
 
 

 
 
                                                              

Bármikorra! Hogy kedved legyen. 
 

A 
csúszómászók sohasem esnek hasra. 

 
A gazdaság a szakadék szélén áll, de jövőre egy nagy 

lépést teszünk előre. 
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A 
feleségem a legdrágább és legtürelmesebb és a legszebb nő a 

világon. Fizetett politikai hirdetést hallottak. 
 
 

Isten bizony ateista vagyok! 
 

Éhes makkal az ember disznókat álmodik. 
 
 

A mosoly olyan görbe, ami mindent kiegyenesít. 
 

Az öregségnek 2 tünete van: az egyik a memóriazavar, a 
másikra nem emlékszem. 

 
Ó hogy simulna ki az EKG-d! 

 
"Jegyeket, bérleteket! - Anyád tudja, hogy kéregetsz? 

 
Rómában a papi nőtlenség apáról fiúra szállt. 

 
Meg van zavarodva, mint Ádám anyák napján. 

 
Tanácstalan vagyok, mint egy kisközség. 

 
Még nem vagyok 50, csak 30 + ÁFA. 

 
Tábornok úr, baj van! Az ellenség körülvett minket. 
Nagyszerű! Akkor bármilyen irányba támadhatunk. 

 
A kenderkötéllel való akasztás függőséget okoz. 

 
Milyen színű a valószínű? 

 
A halak versenyeznek. A tonhal ér be elsőnek, a remény hal meg utoljára. 

 
A pénz az egyetlen, amiből nem árt a sok. 

 
Az öregedés jele, hogy a reggeli merevedést a derekadban érzed. 

 
Még jó hogy ilyen lassan haladunk, mert lehet, hogy rossz 

irányba megyünk. 
 

Neked mint kívülállónak mi a véleményed az intelligenciáról? 
 

Két kéz és csak egy száj. Ez a probléma az ivással! 
 

Összehozza, mint lottóötös a rokonságot. 
 

Lennék én szerény, de nincs mire. 
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Egy nap 24 óra. Egy ládában 24 üveg sör fér el. 

Ez nem lehet véletlen! 
Ne egyél sokat, az az ivás rovására megy! 

 
Az alkoholmentes sör az első lépés a guminő felé! 

 
Annyi pénzem sincs, hogy egy nagyobb levegőt vegyek. 

 
Egyik feleségemmel se volt szerencsém. Az 1. elhagyott, a 2. nem. 

 
                                                                                                    /Küldő: Böde Józsefné/ 

 
Tudomány 

 
A "Scienca kaj Teknika Esperanto Biblioteko", STEB egy virtuális internetes könyvtár, 
amelyben az eszperantó nyelvű tudományos és műszaki cikkeket, weboldalakat és 
elektronikus könyveket gyűjtjük. 
A STEB-et társadalmi munkában Szilvási László és Mészáros István működtetik a Budapesti 
Eszperantó Ház/Központ égisze alatt - ezt külföldön EVENTOJ eszperantó központnak 
ismerik. 
Az eszperantó műszaki könyvtár a http://www.eventoj.hu/steb/ címen található. 
Megköszönjük, ha weboldalon/blogban egy link elhelyezésével segítik a könyvtár 
megismertetését. 
 

                                                                                                                    Szilvási László 
 
 
 

Elgondolkodtató… 
 

Két beteg sántít be két különböző magyar 
orvosi rendelőbe és mindkettőnél megállapítják, 
hogy csipő protézis operációra van szüksége. 
Az első beteget egy órán belül megvizsgálják, azonnal elvégzik a 
röntgen felvételt, kiértékelik és másnapra kitűzik az operáció 
idejét. 
A második beteg egy hétig vár míg a körzeti orvoshoz be tud 
jutni, aki egy specialistához küldi.  
A specialistára nyolc hétig vár, aki kiírja röntgenre,  
amit egy hónapon belül elvégeznek és kiértékelnek, 
megállapítják az operáció szükségességét.  
A kórházban előjegyzik és 9 hónap múlva már meg is operálják. 
Mi a különbség a két beteg közt? 

Az első egy kutya, a második egy ember. 

 
                                                                                                               Küldő: Böde Józsefné 
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Eszperantista összejövetelek, találkozók, kongresszusok 
- Az IRIS Fesztiválról - 

 
A 6+6 km gyaloglással egybekötött programnak (3. IRIS.) Faragó Éva volt a főszervezője. 
Minden elismerés a Ködmönné által vezetett szervezői csapatmunkának. Kb.35-45 résztvevő 
volt az előadásokon. 
Dr. Dudich Endre előadását a vízről (La akvo estas la vivo) hallgattuk délelőtt, majd Szabó 
Imre a Rigó utcai nyelvizsgáról és az ELTE eszp.szakról beszélt addig, mig nem tudták a 
számítógépet beüzemelni. Aztán mégsem sikerült.  Megjegyzem, hogy már nincs az ELTE-n 
eszperantó szak, mert sajnos megszűnt! 
 Ebéd után a Fényes fürdő és Geológiai Szabadtéri Múzeum megtekintésekövetkezett 
úgyszintén Dr.Dudich Endre úr közreműködésével az ismertető-szöveg fordításval, majd 
előadásában. Értékes, okos, meggyőző előadások voltak, melyet egy percig sem lehetett 
figyelmen kivűl hagyni, unni. Vidámság ötletgazdagság és a mérhetetlen alaposság 
jellemezte. Kb: 10 holland, 3 francia, 2 spanyol külföldi vendég volt. Ebéd az Esély táborban: 
gulyás és túróstészta. 
A tatai "Viz, Zene Fesztivál" után a polgármester fogadta a csapatot, csak mi eljöttünk. 
Fárasztó volt, mivel gyalog mentünk ki a táborhoz, mert még az Idegenforgalmi Hivatal sem 
tudta, hogy hol van a Fáklya utca. 
                                                                                                                           Böde Józsefné   
 
 
 

Balsa, Magyarország 
 
Újabb találkozó volt a megyei eszperantistáink számára, amelyről rövid beharangozót már 
írtam. 
2009 . július 18án a Szabolcs Szatmár Bereg megyei Balsa községben, a Tisza-parton volt az 
úgynevezett "Szárnyas - Hal" fesztivál.  Ennek keretében állítottunk fel mi is standot, 
kiraktunk tájékoztatókat, könyveket, tablókat felhívó jelleggel. 
Mivel olyan sátorban kaptunk helyet, ahol kürtős kalács sütés is volt, így sokan jöttek arra, 
plusz még a sok motoros, akik szintén meghívott vendégek voltak a fesztiválra. 
Mi, megyei eszperantisták, a VERDA STELO Eszperantó Társaság több  mint 10-en voltunk 
jelen, s örömünkre akadtak érdeklődők, és olyanok is akik vizsgáztak eszperantóból. 
Zuberrecz M. eszmetársunk még rövid kis "tanfolyamot" is tartott néhány embernek, többen 
lapozgatták a könyveket, prospektusokat. 
Eszperantistáink kivették részüket a kürtős kalács sütéséből is, majd közösen költöttük el a 
nagyon finom vaddisznó pörköltet /bár a vad nem tartozik sem a szárnyasokhoz, sem a 
halakhoz:-)))) /. 
Sátrunk délután 5-ig áltt, s azért azt örömmel konstatáltuk, hogy kíváncsisággal figyeltek oda 
ránk is többen. s hogy mire lesz ez elég??? Nem tudni. De érdemes volt itt összejönnünk 
nekünk megyei eszperantistáknak. Kezdetnek nem volt rossz szerintünk. Kaptunk meghívást 
más fesztiválra is, ami augusztus hónapban lesz. Ha össze tudjuk szedni eszperantistáinkat, 
oda is eljutunk talán. 
 

Sereginé Zengő Enikő 
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Eszperantisták találkozója a vadregényes Börzsöny hegységben, 

Kemencén. 
2009. augusztus 15-16. 

  
Kemence, a turisztikailag felkapott település Pest megye legészakibb csücskében, a Börzsöny 
hegységben található. A hegység egy romantikus völgyében, a Nagyvölgyben van a 
vendégszeretetéről és a kitűnő konyhájáról híres Kőrózsa Panzió, a "Pest megyei Civil Nap" 
rendezvényeinek pontos helyszine, melynek egyik - de számunkra a legfontosabb része az  
eszperantisták MESZ égisze alatt rendezett találkozója, valamint a tatai eszperantista 
festők kiállítása. 
A Pest megyei Civil Nap" keretén belül találkozónkon kívül civil szervezetek bemutatkozása, 
néptánc bemutató, önvédelmi bemutató, főzőverseny, közlekedési vetélkedő, tüzoltó 
bemutató, stb. szerepelt a műsorban.  
Ezen túlmenően a strandolni vágyók gyönyörű természeti környezetben több medencében is 
lubickolhattak, a természetrajongók pedig kijelölt turistautakon tehettek kellemes sétát a 
szinte még érintetlen, vadállományban gazdag természetvédelmi területen. Utazhattak 
műemlék kisvasúton is.  
A Kőrózsa Panzió 2-3-4 ágyas, zuhanyozós, WC-s, kényelmes szobákkal, barátságos 
étteremmel, büfével, borozóval, társalgókkal rendelkezik, jól éreztük magunkat..  
 A kemencei eszperantista baráti találkozó szervezői a Magyarországi Eszperantó Szövetség, 
a Pest megyei Eszperantisták Egyesülete, 
a "Pest megyei Civil Nap" rendezősége: International Police Association Pest megyei 
Szervezete, Lovasi József elnök; Pest megyei Polgári Védelmi Szövetség, Gáspár József 
ügyvezető elnök; Belügyi Nyugdíjasok Pest megyei Egyesülete, Móritz Emil elnök voltak.. 
  
                                                                                                                      Pásztor Lászlóné 
     
 

Vasutas Eszperantisták találkozója Nyíregyházán 
                                   
Nyíregyháza_Sóstón a 41. Vasutas eszperantisták Országos Baráti Találkozója. Már délelőtt folyamán 
érkezett vendég a Sóstói- Lovas klubba, ahol találkoznak a vasutas és nem vasútas eszperantisták:-) 
Kora délután érkezett az első nagyobb csoport, /Kelebia   és környékéről / akiket a vsaútállomáson 
vártunk, majd innen vittük ki őket a találkozó helyére kisvonattal, amelynek az útja  Sóstón is átvezet. 
Igazi magyaros, szabolcsi fogadtatásban részesültek, hiszen eredeti tarpai szilvapálinkával és 
süteménnyel kínáltuk vendégeinket a regisztráció előtt. A regisztrálás ás a szálláshelyek elfoglalása 
után még pihenés, szabad program várta vendégeinket, mivel később is érkeztek még. /  Tata és 
környéke / :-) / Majdnem mindenki megérkezett estére, ahol a közösen elfogyasztott, igen remek 
vacsora után következett az esti program. 
Először a házigazdák nevében köszöntött mindenkit. Sné ZENGŐ ENIKŐ, majd ZUBERECZ . 
MIKL. a nyíregyház i "Verda stelo" Eszperantó társsaság múltját és jelenét mutatta be, mindezekről a 
nagyteremben lévő kiállításról is meggyőződhettek a jelenlévők. Párhuzamosan volt  könyvkiállitás 
/Gajdos Pál_ Debrecen /  és könyvárúsitás is. 
Az esti program főszereplője  ÚJVÁRI  MARIKA  magyar nóta énekesnő volt, aki mellesleg 
rendelkezik középfokú nyelvvizsgával eszperantó nyelvből. 
 
A művésznő megénekeltette a társaságot, megtáncoltatta a vendégeket. Többszöri ráadás után, 
rávettük, hogy eszperantó nyelven is énekeljen el egy magyar nótát, amelyet meg is tett, s közösen 
énekelt Gajdos Pál vendégünkkel. Nagy sikerük volt. 
A nótaest után a vendégcsoportok bemutatkozása következett, és itt már tudtuk köszönteni a 
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Csehországból érkezett vendégeket is.A  hangulatos bemutatkozások után  ACTIVITY játék 
következett, mindazok számára, akik még bírták a fennlétet a hosszú utazás, és a nagy hőség után. Itt 
főként a tataiak vették ki a részüket a játékból. 
Természetesen akik akartak, azok sétálhattak Sóstón a tó körül, amelyet többen is megtettek késő este 
/éjszaka/ a friss levegőn, mert ekkor volt  igen kellemes időnk a nappali hőség után. 
Nagyon őrültünk, hogy Győrtől  Egerig igen sok helyről érkeztek a résztvevők.                                                               
Sné Zengő Enikő 
 
                                                                                             

Dr. Szerdahelyi István emlékülés 
 
Budapesten, a Nemzetek Házában tartotta a Magyarországi Eszperanto Szövetség elnöke 
Szabó Imre szervezésében zajlott le az emlékülés folyó évi augusztus utolsó előtti napján. Az 
emlékülést dr. Koutny Ilona vezette le, az ELTE egykori tanára, aki most a poznani egyetem 
en tanít eszperantót. Dr. Koutny Ilona mint a professzor úr egykori tanítványa bemutatta 
Szerdahelyi professzor úr életéről, pályafutásáról, eszperanto-tanári karierjéről írt könyvét. A 
professzor úr jelenlevő hozzátartozói közül az egyik fia is beszélt édesapja törekvéseiről. Dr. 
Dudich Endre professzor úr, a Magyarországi Eszperanto Szövetség tiszteletbeli elnöke 
virággal köszöntötte dr. Koutny Ilona professzor asszonyt könyvének megjelenése 
alkalmából.. 
Az emlékülésen többek között megemlékezést tartott dr. Wacha Balázs az MTA nyelvésze, 
és Kóródi Zsófia is, aki a szerdahelyi nyelvtan alapján tanít a németországi Herzbergben, az 
„Eszperanto-városban”. Dr. Koutny Ilona, a dr. Szerdahelyi István emlékére írt könyvének 
példányait átadta Szerdahelyi István családtagjainak, de könyvéből a jelenlevők is sokan 
vásároltak. 
Dr. Szerdahelyi professzor úr világos, jól érthető eszperantó-nyelvtankönyve ma is 
használatos a nyelvtanárok belőle tanítják a nemzetközi nyelv iránt érdeklődőket. 
 
                                                                                                                      Pásztor Lászlóné   
.  
 

Ekumenikus Eszperantó Kongresszus 
Wroclaw, Lengyelország 

2009. augusztus 18-22 
                                     
                                „Bizalom, remény és szeretet, az a három” (Kor.13.13) 
 

 
 

Wroclaw-Szent Erzsébet templom 

A már 19. Ekumenikus Eszperantó Kongresszuson melyet a Katolikus Eszperantisták 
Nemzetközi Egyesülete és a Protestáns Eszperantisták Nemzetközi Egyesülete szervezett, 222 
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eszperantista vett részt 20 európai országból. Képviseltek voltak az Ortodoxok is. A 19 
magyar résztvevő kózött volt Dudich Endre professzor úr is. Ő még kétszer is tartott előadást: 
„Föld és Remény-geológia és teológia” és „Szeretni és bizalommal cselekedni: Albert 
Schweitzer és Teréz anya” címmel. Dudich úrat másik három kongresszusi résztvevővel 
együtt meginterjúvolták a wroclavi Városi Televízió számára. Az ő interjú-részében ő 
nyomatékkal hangsúlyozta, hogy „nem az égnek van szüksége a földre, nem Istennek van 
szüksége ránk, hanem nekünk rá.” 

 

A 94. Egyetemes Eszperantó Kongresszus 
 
 
     A  kongresszus 2009. julius 25-től augusztus 1–ig zajlott le a nyelv kigondolója, dr. 
L.L.Zamenhof  szülőhelyén, a lengyelországi Bialystok városában.  
     A város a podlahiai vajdaság székhelye, kulturális, ipari és kereskedelmi központ. Varsótól 
északkeletre fekszik. A lengyel fővárostól vasúton 2,5 óra alatt érhető el. 
     Környékének látnivalói közül elsőként az általunk is, a kirándulásunkon megismert 
Biełowezai (Fehértoronyi)-őserdőt említem meg, melynek az évi középhőmérseklete sokkal 
alacsonyabb, mint Lengyelország más területeié. Ez azt jelenti, hogy a tél keményebb 
és tovább tart,  a tavasz 21 nappal később köszönt be.  Ez  Közép-Európa legnagyobb 
összefüggő erdősége. Élnek benne (európai) bölények is. Az általunk meglátogatott részében 
erdőgazdálkodás folyik. Megtekintettünk egy természeti múzeumot, majd a megalitokkal 
berendezett területet. Itt vágnak ki fákat, de vannak olyan területek is ahol a fák úgy születnek 
és halnak meg, hogy emberi kéz nem érinti őket. Láttunk több nagyméretű tölgyfát, gyertyánt, 
nyírfát és sokféle fenyőt. Az ősi erdő fái között, ha szerencsénk van, láthatjuk az erdei 
vadakat is:s zarvasokat, vaddisznókat és a legkülönfélébb madarakat. Érdekességként, a 
természeti múzeum mellett kialakított kis japánkertben láttunk egy gólyát, mely nem rebbent 
fel a látásunkra. A múzeum mellett megcsodálhattunk egy növényekből és kövekből 
kialakított napórát és a Lengyelország gyógynövényeit bemutató kis parkot. 
Ugyancsak a környék látnivalói a kis, tenyérnyi tavacskák, melyek egy-egy ház területéhez 
tartoznak, és partjukon vígan zöldellnek az egynyári vetemények.  
    Az úgynevezett „Tatár úton” jártunk a mi kirándulásunkon. Kérdésemre, hogy ennek a 
területnek miért ez a neve, a kocsikísérő hölgy lengyelül, a tolmácshölgy eszperantóul a 
következőket mesélte el: 
    A lengyel kírályok a XII. és a XVII.- XVIII.  századokban is fogadtak be letelepülni 
szándékozó tatár törzseket, melyek végül is ezen a területen laktak és az ország keleti határait 
védték. Olyan fontossá váltak, hogy a terület  róluk kapta a nevét. Tatárok leszármazottai ma 
is élnek Lengyelországban, de már lengyeleknek vallják magukat. De régen volt templomuk 
és saját temetőjük is. Ezeket mi is megtekintettük.  
     Volt módunk megismerni az ortodox ikonmúzeumot is egy régi kolostorépületben az előtte 
felépített újabb templommal együtt, melyet a mostani pópa volt szíves bemutatni nekünk. 
          Bialystok, a nevét a rajta keresztülfolyó Bialy (Fehér) patakról (stok = vízfolyás) kapta. 
Egyaránt jellemzők rá a modern városkép piros cserepes, házai és a pala- és bádogtetős házak. 
A modernizálódó város híven ápolja történelmi hagyományait és a világháborús pusztítás után 
megmaradt kevés műemlék épületét.  
      Aváros központjában a XVIII. században kialakult főtér vonzza a látogatókat. Itt van  a 
régi Városháza, mely a Vajdasági Múzeum. . Közelében  látható a ortodox Szent Miklós 
templom és a Cristal-szálloda. Az ortodox templom falfestményei ugyan a XX. században 
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készültek el, de freskói kijevi katedrális falfestményei alapulvételét mutatják. Ennek 
közelében áll a Szent Rókus templom.  
    A városközpontban van a város nagy szülöttének, dr. Zamenhofnak a mellszobra és az új 
Eszperantó Ház. Ez a sok gonddal kialakított berendezésű ház bemutatja a Zamenhof család 
és maga Zamenhof életét és munkásságát, valamint az ebben a városban 192O-ban megalakult 
eszperantó kulturális egyesület életét és működését . A város egyik épületének falát freskó 
díszíti, melyen Zamenhof, a város jeles polgára látható. 
      A főtér folytatásában található egy barokk ház, mellette a XVII. században épült kórház, 
amely filmszínházként mutatkozott be nekünk. A főtérről kiindulva találkozunk a gótikus-
reneszánsz stílusban emelt Plébániatemplommal és a XVIII. századvégi kolostorépülettel. A 
plébániatemplomban megtekintettük a váriosszépítő-városrendező Branickij család 
szarkofágjait.A Kiliński utca végén áll a XVIII. századi kis barokk palota, mely jelenleg a 
Vajdasági Könyvtár épülete. 
      A város esti kivilágítása, a szökőkutak, a sok zöld, a szépen elrendezett parkok igen 
kellemes látványt nyújtanak és feledtetik azt, hogy Zamenhof egykori szülőháza már nem áll. 
A helyét új lakóház foglalja el, amelynek oldalán márvány emléktábla jelzi, hogy helyén állott 
Zamenhof lakóháza. Ugyanis a ház, a gettó területén volt, melyet felszámoltak és a területen 
új lakótelep épült. 
     Branickij nagyhetman kastélyát l728-l758 között építették a korábbi, XV-XVII. századi 
kastély helyén. Elrendezésére a nagyvonalúság a jellemző, olyannyira, hogy nem csak a 
francia parkja miatt nevezték sokáig a „Lengyel Versaillesnek ". Ma is annak tartják a 
gazdagsága miatt, melyre a lengyelek méltán büszkék. Ennek megtekintése is a kongresszus 
egyik kirándulási programja volt. A kastélyon túl elterülő 129 hektáros egykori vadaskert ma 
a városhoz tartozó közpark, értékes fákkal és ritka növényekkel. 
     A kongresszus fő épületeiként a Bialystoki Műszaki Egyetem épületei szolgáltak,  a 
városon kívül.. Itt vannak a diákszállók is, melyek egyikében mi is szállást kaptunk. 
     Mi, Miskolcról elindulva, egy közbejött vihar miatt .54,5 órán át utaztunk (14,5 óra 
helyett) amíg elértük a kongresszus színhelyét Bialystokot.  
     Az egyetem előadótermeit nevekkel látták el, így a programból megtudhattuk, hogy az 
általunk választott előadás melyik teremben lesz. A főépületben elhelyezett térképről pedig az 
előadótermek helye is megállapítható volt. A termek régi eszperantista irodalmárok, 
kiemelkedő újságírók, mozgalmi emberek nevét kapták. Volt például Zamenhofról elnevezett 
nagy sátor, Kabe terem, Ada Sikorska-Fighiera terem, Grabowski, Käsälä, Belmont, 
Brozović, Cseh András, Ivo  Lapenna és hasonlók. Nekem nagyon tetszett a tiszteletadásnak 
ez a szép példája. 
     Amikor célhoz értünk és megkaptuk a kongresszusi dokumentumokat, igyekeztünk minél 
hamarabb résztvenni a már folyó programokban. 
     Az Egyetemes Eszperantó Szövetség fogadásán  találkoztunk Louis Zaleski – Zamenhof 
úrral, dr. Zamenhof  unokájával. Az ő és a családja részére tőlünk kapott egy üveg tokaji 
bornak nagyon örült. Megállapítottuk, hogy a tekintete és a mosolya hasonlít.nagyapjára, az 
eszperantó nyelv kigondolójára   Nagyon örülünk, hogy eszperantó körünk nevében 
üdvözölhettük ezt a kedves idős urat. Megismerkedtünk többek között . Humphrey Tonkin és  
Renato Corsetti professzor urakkal, az UEA korábbi elnökeivel, sőt a jelenlegi elnökével:  
Probal Dasgupta professzor úrral is, aki indiai viseletében jelent meg. Örömünkre szolgált 
egyik fő célunk teljesülése, hogy internetes kapcsolataink személyes megismerésével 
továbbmélyítsük a köztünk kialakult barátságot. 
       A főépület előtti egyik kerengőben tartották az eszperantó szövetségek a kiadott könyveik 
bemutatásával egybekötött, jól sikerült bemutatkozásukat.  A felállított nagy műanyag 
sátorban, amely  Zamenof  nevét viselte, tartották az ünnepélyes megnyitót, a művészeti estet, 
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a Pan Tadeusz film vetítését, színi előadást és más, zenei rendezvényeket, melyek sorát végül 
az ünnepélyes záróünnepség zárta. 
     A városbeli programokban nem csak a kongresszus résztvevői, hanem városbeli 
érdeklődők is résztvettek. Ez teljesen jogos is volt, mivel az egész város, sőt az 
egész vajdaság a mi kongresszusunk sikeréért dolgozott.  
     A Kongresszus megnyitó ünnepségen Bialystok város polgármestere: Tadeusz Truskolaski 
úr - aki a helyi Kongresszusi Szervező Bizottság elnöke is volt- folyékonyan, gyönyörű 
eszperantó nyelvünkön, üdvözölte a vendégeket. Fogadást adott és mindvégig tartotta a 
kapcsolatot a szervezőkkel. Meghívott vendégként megjelent a kongresszus támogatója: 
Bronislav Komorowski úr a Lengyel Köztársaság és a Parlament marsallja. A kongresszust 
szépszámmal üdvözlők között volt Andrej Sosna Bialystok helyettes polgármestere, aki 
szintén eszperantóul köszöntötte a megjelenteket, Dr. Probal Dasgupta úr az Egyetemes 
Eszperantó Szövetség soros elnöke, Louis C. Zaleski-Zamenhof úr, az eszperantó nyelv 
elindítójának dr. Zamenhof nak az unokája, sőt az ő két lánya is, továbbá az Egyetemes 
Eszperantó Szövetség lengyel titkára, Barbara Pietrzak asszony és az UEA általános 
igazgatója, Osmo Buller úr. Louis C. Zaleski-Zamenhof úr meghatott szavait nagyapja 
eszméiről, emberi méltóságáról, mindnyájan a szívünkbe zártuk. 
      A főépületben működött a postai szolgálat, a mely képeslapokat, bélyeget árúsított, majd a 
kész postát légballon szállította el Bialystok főpostájára. Az üzenő tábla is itt működött, 
melyre a találkoznivágyók tették ki üzeneteiket, hogy milyen kongresszusi számú személy 
milyen kongresszusi számú és nevű személlyel mikor és hol szeretne találkozni. Ennek 
köszönhető volt, hogy végül mégis, és éppen a záróünnepségen sikerült találkoznunk az 
ESPERANTO lap főszerkesztőjével Stano Marĉek úrral, a japán (hirosimai) békeharcos 
hölggyel Osioka Taekoval és az olasz Grattapaglia házaspárral a braziliai „Bona Espero/Jó 
Remény” nevű eszperantista-gyerkekparadicsom néven elismert gyermeknevelő intézménytől 
Alta Paradizo-ból. Ugyancsak a főépületben az emeleten helyezték el a sajtószobát, ahonnan 
számítógépen tudták az újságírók haza küldeni az üzeneteiket a kongresszus legfőbb 
eseményeiről. Örültünk a kongresszusi Kurirnak is, mert ez tudósított bennünket minden 
előadásról, fontos eseményről.A közös fényképezés nagy attrakció volt. A főépület előtti térre 
bevonult egy tűzoltóautó és annak kosarából fényképeezte az UK fényképésze Andrej 
Sochacki úr, az egybegyűlteket. Sajnos nem szerepel a közös fényképen mindenki, mert az 
éppen soronlevő előadások elszívták a többieket. 
           Most is érvényesült, mint már előzőleg több kongresszuson, hogy a sok érdekes 
program időbeli egybeesése miatt nagyon nehéz volt a választás.  
          Az étkezést a főépület és az előtte felállított sátrak konyhái oldották meg mindenki 
megelégedésére. A konyhák a lengyel nemzeti ételeket főzték. Voltak költségesebb és olcsó 
ételek is, az italokat automaták szolgáltatták. Volt alkalom arra is, hogy egy-egy pohár sör 
mellett a régi és új barátok összejöjjenek egy-egy hosszabb vagy rövidebb beszélgetésre is.  
       Számomra nagyon értékesek voltak a meghallgatott szak-előadások, a világjárók 
vetítettképes előadásai, az eszperantó-oktatás mai helyzetét bemutató előadások, a lengyelek 
művészeti életének bemutatásai (színház, koncert, és más produkciók), a több mint 9000 féle 
könyv adta vásárlási lehetőség és még soralhatnám tovább. Talán az egyik legjobban tetszett 
produkció volt a népdalok és népitáncokon kívül a nagy Adam Mickiewicz művéből, a Pan 
Tadeusz-ból készült film bemutatója. Ennek szövegét Ela Kalczewska ötlete alapján Roman 
Dobrzynski újságíró-író eszperantósította, és az a képek alján jól olvasható volt. A nagy 
történelmi mű kimagasló élményt nyújtott számunkra, akárcsak a meghitt családias megnyitó 
és adiadalmas záróünnepség. 
        A záróünnepségen jelentették be, hogy 2010-ben a kongresszust a kubai Havannában 
rendezik meg, a 2011-es évben pedig a dániai Koppenhága várja majd az eszperantó nyelv 
világkultúrára éhes beszélőit. 
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       A 94. Eszperantó Kongresszust elérni számunkra nagyon fárasztó volt, de megérte.. A 
szervezés magasiskoláját tapasztaltuk, az abba fektetett nagyon sok erőt, sok munkát. A 
bialystoki segítők fő mozgatója Ela Kalczewska mellett Nina Pietuchowska volt, aki mindig 
szinte mindenhol ott volt és azonnal intézkedett. De el kell mondanom, hogy ott szinte 
minden lengyel város  eszperantistái vállaltak valamilyen segítő szolgálatot több-kevesebb 
időre a PEA elnöke Halina Komar asszony vezetésével. Olyan is volt, aki 12-órázott. A 
legnagyobb elismerés illeti a szervezésnek minden résztvevőjét, beleértve az UEA Központi 
Hivatalának munkatársait is.  
        Boldogok vagyunk, hogy ott lehettünk Byalistokban és zavartalanul együtt  
ünnepelhettük az eszperantisták  megjelent képviselőivel dr. Zamenhof  150. születésnapját. 

Pásztor Lászlóné 

Vicc  
 
                                                                 Az okos férj 

A házaspár veszekszik. 

- Vedd tudomásul, hogy akik előtted udvaroltak nekem, kivétel nélkül mind okosabbak 
voltak nálad! 

- Stimmel! Hiszen, én elvettelek. 

-  

A bizonyíték 

Két csecsemő beszélget az újszülött osztályon: 

- Te lány vagy, vagy fiú? 

- Fiú! 

- Honnan tudod? 

- Amikor majd kimegy a nővérke, megmutatom. 

Pár perc múlva kimegy a nővérke, mire a kisfiú felrántja a takaróját: 

- Nézd meg, kék a zoknim! 

 

Az együttélés 

- Kislányom! A Feri megkérte a kezedet, és én odaadtalak neki! – újságolja a boldog 
édesapa. 

- De apukám, én nem akarom elhagyni az anyut! Velr akarok élni! 

- Kérlek, semmi akadálya. Vidd magaddal az anyádat is! 
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Hírek röviden 
 
A miskolci „Király Lajos” Eszperantó-Baráti Kör az idén megkoszorúzta Baghy Gyula, és dr. 
Kalocsay Kálmán sírját, Miskolcon virágot helyezett el Király Lajos és dr. Győry Nagy Lajos 
sír emlékén névnapjukon rájuk emlékezve. Koszorúzás történik – ceremónia nélkül – dr. 
Kalocsay Kálmán szobránál és az emléktáblánál Abaujszántón, valamint a Kazinczy emlék-
csarnokban Széphalmon. 

Feltehetően, decemberben emléktáblaavatás történik majd Miskolcon egy kettős évforduló 
kapcsán. Az Avas-hegyi Lévay József Református Gimnáziumban 1909-ben érettségizett két 
jeles diák: dr. Győry Nagy Lajos ügyvéd és dr. Kalocsay Kálmán orvosprofesszor emlékére – 
akik az eszperantónak szentelték életüket -, a Gimnázium igazgatója márványtáblát készíttet 
és annak avatása Zamenhof 150.születésnapja környékén kerül majd sor. Az avatás 
időpontjáról és az eseményre a meghívást interneten fogom majd kiküldeni. 

Pásztor Lászlóné 

OIK- Budapest 
 
 
Az Országos Idegennyelvű Könyvtár a Nyílt napján, ismét színes programmal várta az oda 
látogatókat. A Nyelvek Európai Napján 2009. szeptember 25-én Hiller István oktatási és 
kulturális miniszter megnyitója után a Sok Nyelven Beszélő Európa műsorszám keretén belül 
megcsodálhattuk Radnóti Miklós költőnk örök érvényű szép, hazafias; Nem tudhatom… - 
című versét magyar, lett, finn, lengyel, angol és német nyelvű előadásban. Sajnos, 
eszperantóul nem, holott e könyvtárban a 20 000 kötetes eszperantó nyelvű Fajszi-
gyűjteményben is megtalálható.  Fájlaltam, hogy az eszperantó nyelvű vers előadására a 
szervezők elfelejtettek felkérni valakit. Nekem a legjobban a lett nyelvű változat tetszett, mert 
ez adta vissza leginkább a vers ritmusát, hangulatát. Ezt a bemutatót a Magyar Nyelv Évéről 
és a Radnóti-centenáriumról is megemlékezve tartotta a könyvtár. 
 
A másik program, melyen még résztvettem az eszperantó nyelvű előadásokon kívül: 
Állj ki a diszkrimináció ellen! Középpontban a média – volt, és az újságírók szerepét 
állította középpontba. 
A beszélgetők:  
            Kállai Ernő, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa,. 
            D.Tóth Kriszta, a Magyar Televízió Híradó műsorvezetője, 
            Pappné Farkas Klára, az Európa Tanács információs és Dokumentációs Központ   
igazgatója, 
            Mender Tiborné, az Országos Idegennyelvű Könyvtár főigazgatója. 
A beszélgetés moderátora: Klein Judit, a MTV Kisebbségi Műsorok Szerkesztőségének 
vezetője. 
Mindnyájan a sajtó, rádió, televízióban megjelenő híreknél az újságírók felelősségéről szóltak.  
A hírek mikénti közreadása ma már művészet. Beszélgetésük gondolatébresztő, érdekes volt. 

 
☼ 
 

A Kondorosi Konferencia és a dr. Szerdahelyi István, az ELTE volt Eszperantó Tanszék-
vezetőjére történő visszaemlékező emlékműsor jelentőségének megemlítése mellett szólnunk 
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kell még az Országos Idegennyelvű Könyvtárban tartott eszperantó témájú előadásokról is. 
Ezek időpontja: 2009. szeptember 25-én 13.00 óra 

 
. 

A Nyelvstudió első programja: " A megvalósult álom "  címmel a Springboard / 
Lingvolanĉilo / Dobbantó eszperantó nyelvkönyvcsalád bemutatása.  
"A megvalósult álom " közös cím, az előadók és a könyvtári dolgozók vágyainak 
beteljesülését jelzi.   
  Ez, a nemzetközi munkacsoport terveit tartalmazza az eszperantó oktatásában.  
            Előadó: dr. Molnár Lajos 
             

            A program szerint, az általános iskola első néhány éve alatt az eszperantót más nyelvek 
tanulásához alapozó nyelvként kell oktatni, mivel nyelvanyaga más végződésekkel az európai 
nyelvekben is szerepel, így a nemzeti nyelvek könnyebben lesznek elsajátíthatóak. 
Meg kell említeni, hogy a dr. Molnár Lajos által bemutatott nyelvkönyvcsalád könyvei angol 
nyelvűek, magyar nyelvre lefordítva még nincsennek. Így eléggé érdekes az a helyzet, hogy 
előbb angolul kell megtanulnunk azt, hogy hogyan tanítsuk magyarul az eszperantó nyelvet. 
Sajnálatosnak tartom, hogy nem a dr. Kalocsay Kálmán magyar nyelven megírt kíváló 
eszperantó nyelvtanát és a dr. Szerdahelyí István eszperantónyelvtanfolyami könyvét vesszük 
alapul az eszperantó nyelv-tanfolyamok oktatási anyagául, ill. ennek a nyelvnek a 
megtanításához. Sokan tanultak már ezekből a kíváló tankönyvekből és sokan kerültek ki a 
tanulók közül, akik nagyon jó eszpertantó-nyelvtanárok lettek. Én elismerem, hogy az angol 
könyv is bizonyítani akarja a használhatóságát, de, azért ez mégis elgondolkodtató. Ez a 
program megnyerte az EU pályázatát. De vajon valóban ez lenne a jövő egyetlen útja, mint 
ahogyan ezt most számunkra ajánlják? Az eszperantó nyelvtanárok ezt a könyvet 
Magyarországon még nem vásárolhatják meg, csak kikölcsönözhetik az OIK-tól, a jelenlegi 
egyedüli magyarországi tulajdonosától. Valószínű, hogy magas költségen megvásárolható 
lesz az angol kiadótól vagy az UEA-tól. 
De, álljon itt a könyvtáros eszperantista Böde Józsefnl véleménye is: 

           ”Angliában indult el e Lingvolanchilo program; annak ellenére, hogy az angol világnyelv, ők 
fontosnak tartják az eszperantót, hogy még könnyebben tudjanak majd a gyerek, más 
idegennyelvet is megtanulni.  
A könyvcsomag különböző dokumentumtipusainak szinességével, didaktikai és módszertani 
segédeszközeivel,-  annak ellenére, hogy a közvetitő nyelv angol - hasznos lehet minden 
magyar nyelvtanárnak, eszperantót tanuló diáknak. Sajnos volt tapasztalatom benne, hogy az 
oktatási módok és az oktató személye mennyire hátráltatja a nyelv elsajátítását. 
Tettre fel a nagy magyar eszperantistáknak!! Forditsák át, kérjék meg az engedélyt a magyar 
köztesszövegre, ahogy azt a bemutatott :Esperanto per rekta metodo : Didaktika helpilo por la 
lernolibro de Stano Marček könyv kapcsán már tették. 
Szerintem komplex módon kell felkészülni az oktatóknak. Ez a nyelvkönyvcsalád, egy 
változata a Fajsziban is található kb.250  különböző nyelvű eszperantó nyelvkönyvnek.” 
  
A Nyelvstúdió második programja: 
 
dr. Máthé Árpádnak a 94. Nemzetközi Eszperantó Világkongresszuson, Bialystokban                      
bemutatott új eszperantó folyóiratbibliográfiája. 
                               
Dr. Máthé Árpád előadása is magas szintű volt és nagy dicséretet, csodálatot érdemel 
munkája, mellyel a világ összes, 150 év alatt kiadott eszperantó nyelvű folyóiratát feldolgozta 
kitartó, szívós munkával. Böde Józsefné könyvtáros a következőket te3tte ehhez hozzá:” Dr. 
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Máthé Árpád bibliográfiája is egy „megvalósult álom, mert évek óta szerettem volna felhozni 
a koszos, nedves, penészes pincéből a galériára a "hungarika" eszperantó folyóiratokat. 
A Fajsziban 1371 féle eszperantó folyóirat van, ehhez, hogy feldolgozzam nagy segítségemre 
volt dr. Máthé Árpád 1994-es munkája. Majd, mikor megtudtam mire készül, próbáltam 
segíteni neki azzal, hogy találtam olyat a Fajszi-gyüjteményben amelyet ő nem emlit. Így 
lassan párhuzamosan néztük egymás anyagát. Persze az ővé alaposabb és ezért örülök az 
elkészült asnyagnak. Mégiscsak 13 ezer kiadványt dolgozoitt fel.. Kap a bibliográfiából  a 
munkahelyi utódom, hogy megkönnyebbitse ezzel is a pincéből átszállított anyag további 
feldolgozását. Egyben világbibliográfia révén ez is a mi könyvtárunkban lesz meg. 
Az Országos Széchenyi Könyvtár eszperantó ügyekben tölünk kér tájékoztatást.”Megvalósult 
Álom” ez nemcsak dr. Máthé Árpádnak és nekem, de a világ eszperantistáinak is. Az ő preciz 
munkáját fel sem lehet mérni. Igaza van Szilvási Lászlónak, /Ő segíti majd a kinyomtatását./ 
hogy kb. 4 ezer oldalas lesz készen az egész. 
  
Az idő rövidsége miatt sem az Eszperantó Világkongresszuson, sem itt nem került szó az 
internetes folyóiratok legjelentősebbjeiről, de reméljük, más alkalommal nyílik alkalom majd 
ezek ismertetésére is.           „ 
Mindkét előadónak gratulálunk és köszönjük a szervezőknek/ Mender Tiborné 
főigazgatónőnek, Marosvölgyi Lászlóné és Böde Józsefné könyvtárosoknak/, hogy 
résztvehettünk ezeken az értékes előadásokon és megtekinthettük a dr. Szerdahelyi István 
nyelvész-professzor pályafutását bemutató emlékkiállítást. 

Az OIK Nyílt Napján készült képek az alábbi linkeken megtekinthetők. A linkeket küldte: 
Marosvölgyi Lászlóné könyvtáros, a Fajszi-gyűjtemény kezelője. 

 
http://hu.fotoalbum.eu/Wilder/a354536 

 
http://hu.fotoalbum.eu/Wilder/a354532 

 
http://hu.fotoalbum.eu/Wilder/a354531 

 
http://hu.fotoalbum.eu/Wilder/a354565 

 
Pásztor Lászlóné 

 

☼ 
  

 
 
Halottak napja 

 
E hó végén emlékezünk meg Magyarországon, a halottainkról. Virágot, koszorút helyezünk a 
sírjukra, emléktábláikhoz, gyertyát gyújtunk emlékezetükre. Ilyenkor gondolunk az 
eszperantó nyelvet és irodalmát művelő, a nyelv terjesztésén munkálkodó, egykori társainkra 
is, akik egyéniségükkel, életük példájával, munkásságukkal szebbé, gazdagabbá tették 
életünket. 
 
 
 

Áldásunk haló poraikra 
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