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Novembro- decembro 
 

Karaj niaj legantoj! 
Ni petas vin, bonvolu kore akcepti sinjoron Zsolt Leitner, kiu prezentas tra sia aǔtobiografio 

ankaǔ la historion de la miŝkolca astronomia observejo. 
 

Aǔtobiografio 
 

 
Zsolt Leitner –Gvidanto de la Observatorio de Miskolc. 

 
 
Mi naskiĝis en Miskolc, la 15-an de novembro 1969. Mi finis miajn bazlernejajn studojn en 
la. elementa lernejo nr-o 42. En 1981 nia klasĉefo – kiu estis nuntempe ankaǔ nia instruisto 
pri matematiko – kondukis nin en la tiaman Astronomia Observejo, kie D-ro Gyula Szabó, la 
gvidanto de la instituto prelegis al ni. Ĉi tiu vizito tiel efikis min, ke ekde tiam mi komencis 
vizitadi la fakrondon de la  Observatorio ĝis  1987. 
Miajn gimnaziajn studojn mi finis en la miŝkolca gimnazio Földes Ferenc. Poste en 1988-
1989 mi plenumis mian soldatan regulan servotempon en urbo Zalaegerszeg. Unu jaron mi 
estis studento de la Scienca Universitato „Kossuth Lajos” en la urbo Debrecen. Post unu jaro 
mi forpasis studojn, eklaboris.  
De 1993 ĝis 2004 ĉe la tute hungarposedaĵa grandindustria firmao: Csavar,-és húzott árú RT 
(Akcia Kompanio pri Ŝraǔboj kaj Tiritaj Varoj) mi laboris kiel komputikisto, de 2002 ĝis 
2004 kiel ĉefgvidanto de la Informadika Klaso. 
1996-2000: mi finis la Ĉeflernejon „Gábor Dénes.” Tie mi akiris mian diplomon pri la fako 
„Teknika Informadikisto.” Fine de la 1990-aj jaroj mi estis petata, demandata de du eksaj 
observatoriaj fakrondanoj por denove ekirigi la laboron en la dumtempe fermita „Urania” 
Observatorio. Mi ĝoje jesis kaj ekde 1998 mi denove vizitas la instituton, 
2000-2008: kiel fakrondgvidanto mi partoprenis laboron de la observatorio. Nenombreble mi 
prelegis kaj dum la fakrondaj okupiĝoj kaj dum la Malfermitaj Tagoj aranĝitaj por la vasta 
publiko. Mi transprenis kaj ankaǔ nun mi preparas la hejmpaĝon de la instituto. Mi gvidis 
plurajn observadojn por la vasta publiko, mi partoprenis multajn observadojn, observajn 
tendarojn.  Dum la 2004-a jaro mi ŝanĝis laborejon – post la Akcia Kompanio pri Ŝraǔboj kaj 
Tiritaj Varoj – mi eklaboris kiel informadikisto ĉe iu japana financpartoprena entrepreno; / 
Ŝhinva Magyarország Preciziós KFT = Ŝhinva Hungario Precizeca Kompanio kun Limigita 
respondeco.En 2008, post foriro de s-ro Imre Jaczkó, la tiama estro de la Observatorio mi 
transprenis lian taskoaferon.  
En 2009 mi edziĝis. Mia edzino estas Judita Takács-Leitner, kun kiu mi konatiĝis en 1999. Ni 
loĝas en Miskolc. 

                                                                                          Zsolt Leitner 
                                                          komisiita gvidanto de Observatorio „D-ro Szabó Gyula” 
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Zsolt Leitner 

Historio de Astronomia Observejo de Miskolc 
 

La historio de la „Observatorio D-ro Szabó Gyula” komenciĝas en mezo de la 20-a jarcento. 
Je fino de la 1940-aj jaroj, sur la korto de la estinta Kilián-gimnazio /nun gimnazio de 
Diósgyőr/ je ĝia konstruo, la Astronomia kaj Naturscienca grupo – de la Publikkultura 
Fakklaso funkcianta en kadroj de la Ferprilaborada Sindikato de la Ferfabriko – konstruis 
malgrandan, 3,5 x 3,5 metran, forŝoveblan tegmentan observatorion, nomite ĝin „Urania 
Observatorio”, helpe de la instruistaro kaj la gelernantoj. Ili metis ĉi tien ilian 10 centimetran 
Newton-sisteman lensodiametran teleskopon, kiun preparis la membroj. La konstruaĵo pretiĝis 

je la 1949-a. Ĉi tiu institucio estis la 
unua lerneja astronomia observatorio 
en Hungario.  
 Kelkjarojn poste, helpe de la 
„Nord-Hungaria Konstruindustria 
Entrepreno” oni pliampleksigis ĝin, 
kiu laboro pretiĝis en 1952. La 
observejo ricevis malgrandan 
kupolon, kiun oni fabrikis – senkoste 
kiel porsocian laboron – en la 
„Lenin” Metalurgiaj Kombinatoj.  
 
 

unua konstruaĵo de la observatorio 
 

 
D-ro Gyula Szabó./ 

 La historio de la observatorio interplektadas kun D-ro Gyula Szabó, kun la iama estro 
de la institucio. Li naskiĝis la 7-an de junio 1914 en vilaĝo Gacsály situanta en departemento 
Szabolcs-Szatmár-Bereg. Siajn studojn li komencis en urbo Kőszeg, li faris abiturientan 
ekzamenon en la Kalvinana Reformata Ĉefgimnazio en urbo Debrecen. Li estis diplomita pri 
geografio kaj historio faka instruisto en 1937, en la „Tisza István” Scienca Universitato en 
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Debrecen. En la Scienca Universitato de urbo Szeged en 1963 li protektis sian doktoran 
disertacion verkitan pri mikroklimo de la grotoj. Li akiris per ĝi la kvalifikon „Summa Cum 
Laude.” Li eklaboris kiel lerneja instruinspektisto, poste de 1945 ĝis 1967 li estis instruisto de 
la Gimnazio „Kilián.” 
 En la observatorio oni faris laǔsistemajn sunobservadojn per gvido de D-ro Gyula 
Szabó inter la jaroj 1952-1962. 
En la laboro aktive partoprenis ankaǔ liaj gelernantoj. Al tiu laboro helpon servis la eldonaĵo: 
„Indikoj al elirigo de iu Sun-observa reto en Hungario” verkite de Dezső Lóránt. La institucio 
estis la alilokata stacio de la Sunfizika Observatorio de Debrecen. Apud la konstruaĵon oni 
instalis la Meteologian Stacion el la Vasgyár /Ferfabriko/ el la loko nomita pri la tie 
funkcianta ferfabriko./ Ĉi tiu funkciis kiel parto de la landa reto, ĉi tien apartenis ankaǔ la 
precipitaĵmezuraj stacioj de montaro Bükk. D-ro Gyula Szabó pliampleksigis la meteologiajn 
mezurojn per mezuro de la atmosferaj poluciadoj kaj kun esplorado de la klimataj rilatoj de la 
grotoj. Li partoprenis ankaǔ kontrolajn grottrairadojn kaj grotekkonadojn.  
 Dum en 1954 kaj 1959 oni observis la el nia lando parte videblan totalan suneklipson. 
La miŝkolca observatorio avangardis inter la  provincaj observatorioj: en 1954 kun gvido de 
Gyula Szabó ili aranĝis 82 prelegojn kaj 45 teleskopan montradojn, kiujn partoprenis 2724 
homoj, dum la 46 fakrondaj okupiĝoj 1078 homoj  ĉeestis.  
Meze de la 1950-aj jaroj oni distingis D-ron Gyula Szabó per la honorinsigno „Pro Socialista 
Kulturo.” La observatorio ricevis novan aparaton: unu 2,2 metran fokus-distancan,22,5 
centimetran speguldiametran Newton-reflektoron. Je fino de la 1950-aj jaroj plu 
pliampleksiĝis la ekipaĵoj de la institucio: Ĝi ricevis 4 teleskopojn por observi la artefaritajn 
satelitojn, terglobojn, faklibrojn kaj fakĵurnalojn. Fotolaboratorio kaj tegmento-teraso helpis 
la observan laboron. Kune kun la departementa astronomia fakklaso ili ekirigis prelegserion 
titolite „Mondo de Steloj.” Tiun prelegserion ĉeestis 600 aǔskultantoj. Ili prelegis ankaǔ en 
uzinoj, institucioj kaj aranĝis astronomian ekspozicion. Menciida interesaĵo estas, ke oni 
planis konstrui observejon sur supraĵon de la en 1960 konstruiĝanta sindikatdomo de la 
Konsilantaro de la Landaj Sindikatoj /KLS/ kaj oni volis ĝin inaǔguri en 1961. Sed tiu neniam 
realiĝis.  
 

La observatorio dum la 1950-aj jaroj. 
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Surmeto de kupolo de Observatorio de la turdomo komence de la 1960-aj jaroj. 

 
Grava estis ankaǔ la fakronda laboro en la observatorio. Dum la 1950-aj jaroj la miŝkolca 
fakgrupo avangardis rilate ankaǔ la ekspertadoj. Ĉiujare ĝi forsendis plur centojn da kartoj pri 
la priobservadoj¹ ne nur al la Sunfizika Klaso de la Akademia Observatorio, sed ankaǔ al la 
Soveta Sunservado². En januaro de 1956 oni aranĝis ankaǔ kurson por poluri spegulon³ gvide 
de D-ro Georgo Kulin. Dum tiu 22 gestudentoj kaj plenkreskuloj faris sian teleskopspegulon. 
 Dum la 1950-aj jaroj tiu parto de Miskolc, kie staris la observatorio, nur kelkaj domoj 
staris, ne tute enkonstruite, nur kelkaj domoj staris kaj mankis  la strata lumigado.  Sed meze 
de tiu jardeko la situacio ŝanĝiĝis pro la konstruo de la loĝkvartalo „Kilián.” La altaj ludomoj, 
la stratlumigado tre ĝenis la ĉielobservojn, la teleskopajn prezentadojn en la observatorio. Tial 
la laborkunuloj de la institucio – antaǔe kun D-ro Gyula Szabó – vizitis la Planoficon de la 
Urba Konsilantaro kaj la estraron de la Konstruindustria Entrepreno. Rezulte de tio naskiĝis 
tiu decido, ke sur supron de la unue konstruanta turdomo konstruota estos observatorio. Tiu 
pretiĝis en 1962. Ĉi ties kupolo pretiĝis kiel senkosta socia laboro en la tiama „Lenin” 
Metalurgia Kombinato kaj Maŝinfabriko de Diósgyőr. La celo estis: en Miskolc por krei 
altnivelan astronomian kaj meteologian observatorion, kiu provizas ne nur sciencajn, sed 
ankaǔ lernejajn  instru,-kaj sciencpopularigajn taskojn. Ĉi tiel estiĝis la Sputnikobserva Stacio 

kaj la „Urania” Observatorio, krome la Klimatologa Stacio. 
La Sputnikobserva Stacio estis iu esplorstacio de iu internacia observ-reto. Ĝin direktis la 
soveta „Cosmos-Centro” kaj inspektis la Hungaria Scienca Akademio. Ili observis la 
artefaritajn satelitojn trairantajn super Miskolc, kaj ili fiksis ties koordinatojn per precizaj 
instrumentoj.  
La Klimatologa Stacio apartenis al la Landa Meteologia Institucio. Ili faris la mezuron de la 
diversaj veteraj elementoj – temperaturo, precipitaĵo, vento, sunradienhavaĵo, kaj samaj. Ili 
prilaboris la mezuritajn datumojn kaj ĉiumonate sendis referaĵojn al la Landa Meteologia 
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Institucio. Kiel rekonon de ilia laboro estas konsiderinda, ke en 1959 la Hungaria Meteologia 
Asocio aranĝis sian 5-an Migradkunvenon en Miskolc.  
Elstara estis la instrua kaj sciencpopulariga laboro de la URANIA PREZENTA 
OBSERVATORIO. Ili akceptis grupojn plenkreskulajn kaj lernejajn, faris teleskopajn 
prezentojn kaj fakrondojn. Ĝi iĝis centro de la departemento. Ili helpis laboron de la alilokaj 
fakrondoj per instrumentoj, plandesegnaĵoj. Ili regule aranĝis ASTRONOMIAN 
SEMAJNON. En 1964 en Miskolc estis aranĝita la Landa Renkontiĝo de Amatoro-
Astronomoj. Ĉi tie estis fondite la Amika Rondo de Astronomio. La fakan rekonon de D-ro 
Gyula Szabó montras, ke li iĝis estrarano de tiu organizaĵo. 
En la observatorio oni gvidis tri specialan fakrondon, unu bazlernejan, unu mezlernejan kaj 
unu uzinan. Ties studmaterialon donis la landa astronomia pluedukada studmaterialo.  Dum la 
fakrondaj okupiĝoj apud la teoriaj konoj la partoprenantoj  ricevis ankaǔ praktikan instruadon: 
ekz. uzado de teleskopo, bazaj astronomiaj konoj al teleskopaj prezentadoj, sputnikobservaj 
praktikoj, kalkuloj pri la vojelementoj de artefaritaj satelitoj4, foto-riveloj, klimatesploraj 
praktikoj, instrument-manipulo, kono de nuboj…. ktp.  
D-ro Andreo Horváth, astronomo, kosmoesploristo komencis  ĉi tie sian astrtonoman  
laboron, kiu iĝis pli malfrue estro de la  Planetario de Budapeŝto. Li laboris en 1966-1967 kiel 
fakrondgvidanto en la institucio. 
D-ro Gyula Szabó en 1966 kiel honorigo de sia laboro povis transpreni memormedalon okaze 
de la 125-jara jubileo de la Scienca Sciencpopulariga Societo. Li prelegis en la Observatorio 
en 1969 pri la Suno, kiu ligiĝis al programoj de la Astronomia Semajno.  Samjare, en la 
antaǔa areo de la observatorio kaj en ĝia kupolplaco oni aranĝis ekspozicion titolite al „Homo 
en la kosmo.” Temoj de la prelegoj – kiujn oni faris ne nur en la Observatorio, sed ankaǔ en 
lernejoj -  ligiĝis al la surluniĝo kaj la ceteraj astronaǔtikaj sukcesoj.  
Dum ĉi-periodo la observatorio ricevas projekciilon kaj pligrandiĝas ties diapozitivaro,  
biblioteko. La graveco de la diapozitivaro tial estas ellevinda, ĉar la filmoprojekciadoj 
plukolorigis en la institucio la astronomiajn spacesplorojn, prelegojn, la fakrondan laboron. 
Eĉ ili faris filmoprojekciadojn ankaǔ en aliaj mezlernejoj./ekz. gimnazioj Kilián kaj Földes 
Ferenc./ Programo de la observatorio en la loka tagĵurnalo. 
En la 1970-aj jaroj du fakrondoj funkciis en la observatorio. Unu estis la ĝenerala astronomia, 
la alia la astrogeodezia. Dum la somera instrupaǔzo multuloj sukcese ekzamenis en Budapeŝto 
en la loka „Urania” astronomia observejo.  
Dum la 1970-aj jaroj daǔriĝis la scienckonigaj prelegoj, la teleskopaj prezentadoj, la 
fakgrupaj okupiĝoj. Oni 
faris SPUTNIK-observojn 
ĝis 1973. Dume la 
observatorion de la 
Hungaria Scienca 
Akademio transprenis la 
Scienca Sciencpopulariga 
Kompanio. D-ro Gyula 
Szabó organizis 
astronomiajn tendarojn en 
la 1970-aj jaroj en la 
montaro Bükk, en 
Rókafarm. Inter liaj 
planoj rolis la kreo de 
observatorio en montaro 
Bükk, sed ĝi ne realiĝis 
bedaǔrinde. En la 1980-aj jaroj ankaǔ la unua hungara kosmonaǔto, Bertalan Farkas faris 
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viziton en Miskolc, post sia spacvojaĝo, kiu tenis plurajn prelegojn en la urbo kaj renkontiĝis 
ankaǔ kun D-ro Gyula Szabó. En 1985 oni pensiuligis D-ron Gyula Szabó. Bedaǔrinde ĉi tiu 
fakto  kaj la reĝimŝanĝo malfavore influis la vivon de la observatorio.  
 
 
vizito de s-ro Bertalan Farkas en Miskolc. De maldekstro al dekstro: Bertalan Farkas, D-ro 
Gyula Szabó kaj D-ro Andreo Horváth./ 
Rezulte de tiu en 1991 la institucio suferis fermon. La amara grimaco de la sorto estis, ke 
tiujare forpasis D-ro Gyula Szabó kaj li estis entombigita en Budapeŝto, en tombejo de 
Óbuda, metite en eternan ripozejon.  
Meze de la 1990-aj jaroj la estantaj fakgrupanoj kaj la miŝkolcaj amatoroj-astronomoj iniciatis 
la plufunkciigon de la observatorio.  En ĉi tiu deziro ili trovis  helpajn partnerojn en la 
miŝkolca Urba Registaro kaj la Gimnazio de Diósgyőr. Posedanto de la institucio iĝis la Urba 
Konsilio de Miskolc, la gimnazio de Diósgyőr funkciigas tiun. La observatorio malfermis 
siajn pordojn en 1999. La 24-an de de majo 2000. la institucio prenis la nomon de sia pli frua 
estro dum nominaǔgura festo. De tiu tempo ĝi funkcias plu kiel „D-ro Szabó Gyula Prezenta 
Observatorio.”  
La institucio faras sciencpopularigajn instruadajn taskojn. Oni regule okazigas tie prelegojn, 
teleskopajn prezentadojn kaj por lernejaj grupoj kaj por la vasta publiko. En la observatorio 
oni rimarkis la 2003-jaran proksimecon de planedo Marso kaj la 2005, 2007. jarajn partajn 
Sun-eklipsojn. La du  pli lastajn naturajn ĉielajn fenomenojn ankaǔ la miŝkolcanoj povis 
rigardi sur la Placo-Urbdomo, sed la 2003.-jaran fenomenon en la observatorio povis atenti la 
grandnombra ĉeestanta publiko. En programo de la observejo rolis ankaǔ la observado de 
ceteraj astronomiaj eventoj /luneklipsoj, trairo de la planado Venuso….ktp./  
De 2000 ĝis 2008 Imre Jaczkó provizis la taskojn de la komisiita gvidanto, kiu estis ano de 
fakrondo de la observatorio en la 1980-aj jaroj. Pere de lia gvido la laboro daǔriĝis laǔ etoso, 
spirito reprezentite de D-ro Gyula Szabó. Ekde 1999 la institucio aranĝas la Miŝkolcan Stelo-
renkonton ĉiujare kun aliaj astronomiaj organizaĵoj. Tiuevente en iun urboparton tralokiĝante 
ili aranĝas teleskopan  prezentadon por la vasta publiko. La 2009-jara estis la jubilea, 10-a 
Stel-Partio5, kiun ĉeestis plur centoj da interesantoj, konatiĝante la spektaklojn de la ĉielo.  

 
Teleskopa prezentado dum la 10-a jubilea 
Miŝkolca „Stel-Partio”en majo 2009. /  
De 1999 ĝis 2008 du fakrondoj funkciis en la 
institucio. La astronomia f akrondo „Malgranda 
urso”: por la 10-14 jaraj gelernantoj, -  la 
fakrondo  „Granda Urso” por pli ol 14 gejaruloj 
kaj plenkreskuloj. Dum iliaj okupiĝoj la 
interesantoj povis alproprigi la astronomiajn, 
kosmoesplorajn konojn kaj konon de la 
ĉielvolbo.  En septembro de 2008 la du 
fakrondoj kunfandiĝis kaj per Granda Urso 
nomo ĝi plufunkcias. 
La 2009.jaron la UNO kaj UNESKO deklaris 
kiel  Internacia Jaro de la Astronomio. Antaǔ 
400 jaroj Galileo Galilei, itala astronomo kaj 
siaj samepokanoj turniĝis unue al la ĉielo. En 
grandnombraj lokoj de la mondo oni 
primemoras per festoj pri ĉi tiu. Ankaǔ la „D-ro 
Szabó Gyula Prezenta Observatorio aliĝis al tiu 
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aranĝaĵserio.  Ĝi ekirigas 12-partan prelegserion, en kiuj ili konatigas la vastan publikon pri la 
scienco de la astronomio kaj kosmoesploro kaj la plej novaj esplor-rezultoj/novaĵoj./ Post la 
prelegoj la laborkunuloj de la observatorio faras teleskopan prezentadon. Al tiu ligiĝas ankaǔ 
tiu ekspozicio, kiu prezentas la historion de la observatorio kaj la astrofotojn 6, de la miŝkolcaj 
amator-astronomoj.  
La Miŝkolca Observatorio ludis gravan rolon en la hungarlanda astronomia, amatorastronoma 
kaj kosmoesplora vivo de la pli lastaj jaroj. Ties Sun,-kaj sputnikobservadoj famigis enlande 
kaj eksterlande. Ili alproksimigis la sciencojn de la astronomio kaj kosmoesploro al multaj 
dekmiloj da homoj. Dank’ al sia gvidanto, D-ro Gyula Szabó, la institucio estas rekonita en,-
kaj eksterlande. Tiuj famaj personoj deiĝis el inter ĝiaj muroj, kiel la jam menciita D-ro 
Andreo Horváth, emerita direktoro de la planetario de Budapeŝto, kaj D-ro Karlo Vissy, 
meteologo.  
 
Bazverkoj kiel fontoj: 
1.Astronomiaj jarlibroj: 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1959, 1960, 1961, 1969, 1970, 1971, 
1972. 
2.Babilado kun Imre Jaczkó, amatorastronomo; aǔdiĝis kadre de la Radio Diósgyőr en 2009. 
3.Tero kaj Ĉielo: nr. 1966/5. 
 
 
Estimata sinjorino Pásztor! 
 
Mi pardonpetas pretere ne menciis pli detale kelkajn aferojn en mia artikolo. Mi prijuĝas viajn 
demandojn plenrajtaj kaj mi klopodas respondi tiujn.  

1) La observada-folio enhavas la rezulton de iu finita astronomia observado, kiu povas 
esti  ia observo de iu astro, (ekzemple:Suno, Luno, planedoj, galaksioj, ks.), aǔ ĉiela 
fenomeno  (sun-kaj luneklipso, planedkovradoj ks.). Ĉi tiuj folioj enhavas inter 
ceteraj: la loknomon de la observado (la prinomo de la loko, ankaǔ la precizaj 
geografiaj koordinatoj) kaj ties tempon, la veterajn cirkonstancojn, la nomo/j/n de la 
observanto/j/, la skriban priskribon de la observadita ĉielkorpo, aǔ ĉiela fenomeno, aǔ 
pri la observaĵo faritan desegnaĵon, aǔ foton. Tre gravas, ke ni informdonu pri la plej 
precizaj datumoj, ĉar kontraǔe ne estas prilaboreblaj la observadaj indikoj.  

2) Sunservo estas tiu organizo, kiu kunkolektas, prilaboras la mezuradajn observadajn 
datumojn de la SUNOBSERVADOJN FARATAJ OBSERVATORIOJ.  

3) Spegul-ĉizado. 
Ni povas distingi du grandajn specojn de la teleskopoj funkciantaj en la spaco de la 
videbla lumo: la lensajn,-kaj la spegulajn teleskopojn. En kazo de la spegulaj 
teleskopoj: la spegulo estas ia glob-supraĵo / konkava, ktp./, kiun oni povas atingi per 
poluro. Ĉi tiu atingebla estas ankaǔ hejme per konvena faksperteco.  

4) Per la kono de la orbitelementoj –ni povas specifi la precizan situon, 
koordinatojn….de iu natura, aǔ artefarita astro. 

5) „La stel-partio ne estas alia kiel teleskopa prezentado; ne en la observatorio, sed ie en 
la urbo subĉiela por la interesantaro. Ĉi tiuj teleskopaj prezentadoj tute senkostaj estas 
kaj la vastan publikon ni konigas pri la ĝuste tiam videblaj ĉielaj spektindaĵoj / luno, 
planedoj, gas,-kaj polvo nebulozoj, ktp./ Do, la nomon „stel-partio pleje ni povas 
anstataǔi per la esprimo: PREZENTADO PER TELESKOPO. 

6) Astro-fotoj estas fotobildo farita pri astro, aǔ astronomia fenomeno. Ĉi tiujn oni 
absolute ne devas riveli inter specialaj cirkonstancoj. En nia digitala mondo ni ne 
bezonas ĝin. Sed ĉi tiuj digitale faritaj bildoj meritas la postan prilaboron helpe de iu 
softvero. 



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

11 

      Malsupre vi povas rigardi la retadreson, kie ni anoncas hungarlingve la prelegantojn 
kaj la datojn de la prelegserio, kion ni aranĝas okaze de „2009. Jaro de la Astronomio 
en Miskolc. 

http://miskolc.mcse.hu/csillagaszat_eve.html 
 

En la astronomia observejo dum la pasintaj dek jaroj funkcias pli da prelegantoj. 
Kelkajn mi mencias el inter ili: s-roj Imre Jaczkó, Zsolt Kereszty, László Óvári, Csaba 
Németh, Sándor Braskó kaj mi….Pri la fakrondaj prelegoj mi povas diri, ke tiujn faras 
ankaǔ la fakrondanoj. La prelegantojn de la prelegserio vi povas trovui sur la supera 
retadreso. Dum la prelegoj teleskopajn prezentojn finis nur sinjoro Imre Jaczkó kaj mi. 
Kontraǔ tio, ke pere de mi ne aperis prese eldonita studlaboraĵo, en la institucio mi 
prelegis nenombreble: por baz-, mezlernejaj grupoj kaj por plenkreskuloj. Plurfoje oni 
intervjuis min por la presitaj kaj ekektronikaj publik-komunikiloj: tagĵurnaloj: Déli 
Hírlap, Észak Magyarország, Televidilo de Zsolca, Radio Diósgyőr, Radio Eǔropa, 
televidelsendoj: TV2, RTL-klub, ks. La televidaj raportoj estis plejmulte 1-2 minutaj 
i8ntervjuoj, porokaze de iuj aktualaj astronomiaj eventoj. 
 Mi dankas vin por serĉi min per viaj demandoj. Mi esperas, ĉi artikolo donis 
sufiĉe vastan enrigardeblecon en la vivo kaj agadsferon de la miŝkolca Astronomia 
Observejo. 
Kun salutoj: 
Zsolt Leitner 
Komisiita gvidanto de la Astronomia Observejo. 
        Esperantigis sinjorino Adri Pásztor 

 
 

 
Adri Pásztor 
La misio 

 
 
Kiam mi naskiĝis, la frumatenan ĉielon meteoro trapasis. Tiam nur mia mastro kaj kelkaj 
fruleviĝantaj vilaĝanoj vidis tion. Ili superstiĉe susuris, ke venos eksterordinaraj tempoj. 
Do, por mia mastro jam mia naskiĝo estis sufiĉe eksterordinara, ĉar li ne sciis pri la gravideco 
de mia patrinjo. Krome rara okazo estis, ke la granda blanka komondor-hundino ne naskis la 
laǔkutimajn naǔ idojn,  sed nur min solan, la nigran puli-on kun blanka stelo sur la ventro. 
Oni nomis min Kormoŝ /Fulga/ pro mia nigra hararo. Sed ĉinome nur ili vokis min: 

- Kormoŝ venu ĉi tien! 
Se ili laǔdis min pro kontenteco, ili diris: 

- Bona hundo, saĝa hundo vi estas! 
 
Kiam mi povis jam iri, mi ĉiam obstakladis antaǔ ĉies piedoj. Mia mastrino grumbletis pro 
tio, sed mia mastro trankviligis ŝin: 

- Lasu, karulino, vi ekvidos, ĝi iĝos bona brutpela hundo, kiu rekompencos la 
prizorgon! Mi instruos ĝin por ekkoni ĉion pri la hejmaj sciindaĵoj kiujn la 
hundolernejo postulas pri la devkonoj de la gardaj-defendaj- blindakompanaj hundoj. 

  Tiel, fine ankaǔ lia edzino paciĝis pri mia ekzisto. Foj-foje ŝi tamen grumblis kun sia edzo,  
kaj ĉefe tiam, kiam la sinjoro parolis al mi per sia propra lingvo. 

- Kial vi konfuzas tiun hundon, ĉu vi pensas, ke ĝi komprenas eĉ unu vorton de via 
parolo krom viaj komandvortoj? – demandadis ŝi – kaj ĉar la edzo ne respondis, la 
parolado ne finiĝis. 
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Mi devis ĉiam tre atenti la paroladon, por kompreni ĉiun familianon, ja la mastro tute 
alimaniere parolis kun la familianoj kaj la aliaj homoj. Mi devis gardi la aliajn kvarpiedulojn 
paŝtantajn sur la herbejo etendiĝanta de nia domo tute ĝis la arbarrando, krom niaj hejmaj 
birdoj kaj la kunikloj vivantaj en kaĝoj. Mi devis priboji ĉiun fremdulon, pel-gardi la ŝafojn, 
forpeli vulpojn kaj vagantajn hundojn, katojn, sed nian hejman katon mi ne rajtis ĝeni. 
 
Kiam mi alkutimiĝis jam al la ĉirkaǔdomaj farendaĵoj, la mastro ligis hundŝnuron al mi kaj 
kondukis min al promenado kun li. Ni travagadis la proksiman arbaron tute ĝis Miŝkolc-
Tapolca Banloko. Kiam ni estis nur solaj, li lasis min kuri tute libere laǔplaĉe sen hundoŝnuro. 
Dume mi povis ekkoni la spurvojetojn kun la plej diversaj odoroj de la arbaraj bestoj. Ni faris 
viziton ankaǔ ĉe la Ŝtonminejo. Poste, foje mia mastro decidis; ni iros por ĉasi. Dum la tuta 
marŝado mi devis iri sen hundoŝnure silente en liaj spuroj. Iuloke li haltis, atentigis min silenti 
kaj ordonis nun resti malantaǔ li. Por vidi iom, mi leviĝis surpiedon kaj tiel kaŝrigardis 
antaǔen, de malantaǔ liaj botoj. Ĉi tiam ekknalis lia pafilo, kaj de la neatendita forta knalo mi 
tiel ektimis, ke sekve mi pisis sur liajn botojn. Li spertante ĉi fiagon, malantaǔenturniĝante 
iome kolerete alvokis min: 

- Nu, ek, vi heroo, kuregu, portu ĉi tien la predon! Mi volas vidi ĉu lerta vi estas!? Ĉu vi 
povos? 

Feliĉe, mi baldaǔe ektrovis la fazanon kaj kurege portis ĝin al mia mastro. Li, paceme batadis 
mian dorson. Kiam ni hejmenalvenis, la dommastrino denove grumblete alparolis sian edzon: 

- Kio okazis denove, kial vi odoras kvazaǔ vi estus hundo? 
- Ho, okazis malgranda akcidento, sed tio tute ne gravas! Sed gravas, ke el ĉi hundo 

povus iĝi tre bona ĉashundo! 
La mastrino surrigardante min, diris:  

- Bone, tiam ni devas doni donacon.  
Kaj, mi vere ricevis donacon, unu flugilon el la kuirita fazano. 
Sekvajare la mastro pruntedonis min por gardi boatojn de la Boatlago de Miŝkolc-Tapolca. 
Oni diris, ke mi Fulga, bone aspektas tie, inter la blankaj kaj ruĝaj boatoj sur bordo de la 
verdakva lago. Miajn novajn devojn mi rapide alproprigis. 
 

En unu varma nokto somera okazis la evento, kiu ŝanĝis mian tutan vivon. 
 
La bangastoj estis jam for, la parko estis senhoma. Sur la ĉielo briletis nur kelkaj 
steloj, kaj eĉ la luno nur pale alradiis la teron. La silenton rompadis nur mallaŭtaj 
krietoj de malfruaj birdoj. Mi komode kuŝiĝis sub benkon. Mi jam preskaŭ ekdormis, 
kiam min salte vekis forta bruo kaj blindiga lumo. La lumo venis de malantaŭ la 
ŝtonminejo. Kiam ĝi venis al la banejparko, komencis faladi el ĝi harsimilaj aĵoj. 
Alteriĝinte tiuj transformiĝis je homoj portantaj perlamot-bluajn vestaĵojn. 
 
Flanken-kuŝante mi silente observis, kion ili faras. Ili duonarke ordigis seĝojn kontraŭ 
la enirejo de la  Grotbanejo, kaj muntis podion. 
 
Mi ne komprenis, kio okazas. Du fremduloj – ilia staturo sugestis ke estis inoj – venis 
al mi. Ili alparolis min mallaŭte-ĝentile, kaj plurfoje glatumis mian kapon. Mi pro 
surprizo ekbojis, ĉar – mi komprenis ilin! Tuj ili klarigis, ke per tiu karesado ili 
transdonis al mi la kapablon kompreni kaj paroli sian lingvon. Ĝustatempe ili avertis 
min, ke mi ne rajtas ataki la katon sidantan sur la najbara benko nur pro tio, ke ĝi estas 
alia ol mi.Aliflanke apud mi staris niaportaj ĉevalo kaj ŝafo. Mi ĝojis vidi ilin en mia 
proksimeco, ĉar tielmaniere mi povis gardi, ne perdi ilin de antaǔ miaj okuloj.  
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Intertempe la seĝvicoj pleniĝis per gastoj blue kaj verde vestitaj. Kaj la mastro  de la 
kunveno ekparolis. En tiu lingvo, en kiu mia mastro kutimis paroli al mi kaj al siaj 
instruataj gardohundoj. 
 
Ni eksciis, ke li estas la ŝtatprezidanto de Esperantio. Post lia mallonga malferma 
parolado la ĉeestantoj ekstaris kaj kantis la himnon „Espero”. El la inundo de la 
sekvintaj paroladoj, demandoj kaj respondoj mi sukcesis ekscii sufiĉe multe pri la 
misteraj fremduloj. 
 

 Ili estas loĝantoj de Esperantio. Il vivis sur planedo simila al nia Tero, sed pro  
tronombriĝo de la loĝantaro parto de ili transloĝiĝis al alia planedo. Kiel ties dua 
ŝtatlingvo ili elektis esperanton, ĉar el ĉiiuj lingvoj de sia patrinplanedo kaj de la Tero 
tiu pleje ekplaĉis al ili. Nun ili kopodas konatigi tiun lingvon al la popoloj de ĉiuj 
loĝataj  planedoj de la Galaksio. Tien ili venis ĝuste pro tio, ke Tero estas la 
naskoplanedo de Esperanto. Kaj tial ĝuste nun, ĉar por la teranoj la jaro 2009 estas la 
Jaro de la Astronomio kaj la 400-a datreveno de la astronomia ekuzo de la teleskopo. 
Sed ili devas tuj forveturi, ĉar intertempe ilian planedon katastrofe trafis meteoritego. 
Por forigi la konsekvencojn oni bezonas ĉiujn fortojn, kaj eĉ tiel tio daŭros longe. 
 
La Planedmastro demandis min: ĉu mi akceptas la mision, transdoni informon pri ili al 
la teranoj? Mi kuraĝe jesis. Sed mi demandis: kial ili ne kontaktas la homojn senpere? 
 
La respondo surprizis kaj malgajigis min. Li diris: ili ja konas la historion de la 
popoloj de Tero. Ties esenco estas konkero, senindulga lukto por subjugi aliulojn, 
ekspluati la riĉaĵojn de la planedo.Tio jam havis viktimojn ankaŭ inter la esplor-
kosmonaŭtoj venintaj el aliaj mondoj. La loĝantoj de Esperantio ne volas riski 
malamikan ricevon. Por havi amikajn kontaktojn kaj pacan kunlaboron, la tera homaro 
devas ankoraŭ multe evolui. En tio vi povas helpi al ili. Ni atendas pacience ke ili 
anoncu sin, en la interplaneda lingvo esperanto. Tiam ankaŭ ili povos aliĝi al la 
popoloj de granda Kosmo. 
 
Multe mi povus ankoraŭ rakonti pri la bildoj montritaj, la muzikaj prezentadoj kaj 
odorsimfonioj, kiuj estis almenaŭ tiomgrade eksterordnaraj, ol la evento mem…, la 
unua interplaneda esperanto-kongreso. 
 
Ili forvetures same rapide, kiel ili estis alvenintaj. La lumo estingiĝis, kaj, elĉerpite, mi 
profunde ekdormis sub la benko. 
 
Longe, longe mi atendis ke ili revenu, sed vane. Mia mastro daŭre parolis al mi 
esperante, sed mi vane klopodis respondi al li tiel, ke li komprenu. Do, al kiu mi turni 
min kun mia misio? – turmentis min la penso. Ĉu entute troviĝas iu, kiu komprenas 
kaj eĉ kredas, kion mi diras? 
 
Finfine mi ekvidis la geedzan paron Pásztor starantan sur la ponteto de la lago kaj 
admirante la sunsubiron. Ili ofte promenis tie, kaj akompanis tien esperante 
parolantajn gastojn. 
 
Mi alparolis ilin, kaj rakontis ĉion al la virino, kiu dume trankvilige karesadis min. 
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Nun mi jam estas trankvila, ĉar la historion de mia vivo ŝi priskribos en sia ĵurnalo. 
Tiamaniere ŝi helpos al mi informi la homojn pri Esperantio. 
 
Tiel okazis, ke mi – grava hundo, saĝa hundo! – plenumis mian mision. 
 
  

/Eldonejo Lusíadas (Luzidoj)eldonis ĝin unue. Ĝi estas legebla ekde la 16a de novembro 2009a, sur sia 
retnovelara antologio: 

" Ili rekte elŝuteblas:  
http://www.lusiadas.com.br/download/I_antologio_luzidoj.pdf  
La retejo:  
http://www.lusiadas.com.br/eo/ebooks.html aŭ 
http://www.lusiadas.com.br/eo/antologias.html  
 
Retejo de biografio de la aŭtoroj:  
http://www.lusiadas.com.br/eo/a-f.html 

 
Ŝercoj 

 
La ĉevalforto 

 
Maljunulo progresas malrapide survoje kun duĉevala ĉaro. Apud lin haltas junulo kun 
fajroruĝa Ferrari-aǔtomobilo. 

- Kiom da ĉevalfortoj havas via ĉaro? – demandas la junulo. 
- Du. 
- Kaj la via? – redemandas la maljunulo. 
- 500 – respondas la junulo fiere, kaj subite ekrapidas. 

Pase iom pli ol duonhoro, la maljunulo alvenas al granda vojkurbiĝo kaj vidas, ke la 
aǔtomobilo de la junulo estas enkavon falinta. 

- Hej, kio okazis mia filo? Ĉu diskuris la ĉevalaro? 
 

Konsilo 
 

Iu masivkorpa viro sidadas antaǔ iu preĝejo kaj almozpetadas. Iu piediranto ne hontas sin por 
demandi: 
-Ĉu vi ne hontas vin? V i estas forta homo kaj povus labori! 
-Sinjoro! – respondas la almozulo - Mi petis de vi kelkajn forintojn kaj ne konsilon! 
 

Medikamento 
 
La kuracisto preskribas pilolojn al la skoto.Tiu vi devas ingesti dum kvin tagoj ĉiam post 
vespermanĝo.  
Dum la sesa tago la kuracisto iras al la malsanulo.  
-Ĉu vi ingestis la pilolojn?  
-Nur du pilolojn. – respondis la skoto. 
-Kial nur du pilolojn?  
-Ĉar dum tri tagoj mi ne vespermanĝis.  
 

/La hungarlingvan tekston esperantigis László Pásztor/ 



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

15 

Savo de nia sanstato 
 

Dum niaj ĉiutagoj ni ricevas aron da diversaj konsiloj: kion manĝi kaj kion ne, kiel 
vivi poe gardi nian sanstaton, por akiro de la longa sana vivo. Oni multe opinias, ke la 
gimnastikado estas la plej taǔga, ĉar la sinmovo tre bonefikas. Tiu movo havas diversformojn. 
Oni ofte proponas partopreni en grupe la okupiĝojn de la Sangimnastikejo. Bonvolu kore 
akcepti pri ĝi opinion de sinjoro Balázs Wacha 

 
Adri Pásztor  

 
(n.s.Wacha, Balázs, elp.vaha balaĵ) 

 
Sangimnastikejo, alie fito-studio 

 
Ĉi-matene mi rimarkis, 
sinjorino aǔton parkis 
antaǔ nia dom’ kaj poste 
reaperis rompit-oste. 
 
En la strat-angula kelo 
nova san-gimnastikejo 
ekfunkciis pasint-lunde…. 
Ŝi sin lezis dek-tri-vunde. 
 
Gimnastiko servas sanon 
nur se oni havas planon: 
oportunan algoritmon – 
kaj ne misaplikas ritmon. 
 
Al  la sama san-panejo 
morgaǔ mi mem ja aliĝos. 
Povas esti, mi saniĝos,  
eble malpli-diketiĝos. 

 
 

Miaj alternativaj kongresaj memoraĵoj 
- la kapricoj de la hazardoj 

 
 I.Miaj kongresoj 

 
En la jaro 1957 – en mia 28-a jaraĝo – mi fariĝis esperantisto. 
La esenco de la Esperanto lingvo estigis en mia memo tiun internan ideon, ke mi restu  
persiste fidela al la lingvo dum mia tuta vivo, kaj disvastigu ĝin ĉiumaniere. 
Tial mi faras amikan korespondadon kun diverslandaj samideanoj,inter ili la unua estis mia 
faka kolego, la pola Adamo B. 
 
En la jaro 1959  – la centjara jubileo de la naskiĝo de Zamenhof -  mi klopodis  
partopreni en la 44-a Universala Kongreso  (UK) okazinta en la ĉefurbo de Pollando, ja tio 
promesis bonajn eblojn persone konatiĝi reciproke, kaj praktiki nian lingvoscion                                             
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en viva medio. 
 

Ĝis nun mi jam partoprenis en 12  Mondkongresoj- inter ili en la 72-a, en 1987 -la             
centjara jubilea jaro de Esperanto – kiu same en Varsovio estis aranĝita. 
Mi partoprenis ankaŭ  ĉi-jare en la 94-a UK- aranĝita en Bjalistoko, je la honoro de     
150-a naskiĝdatreveno de Zamenhof. 
 
      II:   Renkontoj kun miaj proksimaj geamikoj dum la kongreso 
 
 Dum la antaŭpreparo al la aktuala UK, mi ĉiam konsideras la spertojn, akiritajn en la antaŭaj 
UK-oj. Ĝis la ekvojaĝo mia pola  korespondamiko Adamo ne povis informi min pri tio, ke lia 
ĉefo permesis por li nur du tagojn kongresumi kaj kiutage 
li alvenos.   
        
Antaŭ  la vojaĝtago laŭ la vojaĝitinero okazis grandega tempesto, kiu kaŭzis sur la fervojoj 
multloke obstaklojn, pro kio nia vagonaro alvenis al Varsovio post kvinhora malfruiĝo. 
 
Adamo alvenis al la kongreso lunde, la trian tagon.  Li jam en la unua horo renkontis  
hungarajn kongresanojn,  de kiuj li interesiĝis pri mi. Pluraj el tiuj konas min, kiuj transdonis 
al mi la mesaĝon de Adamo, ke post unu horo antaŭ la enirejo de la 
akceptejo li atendos min. Tiel sukcese okazis la renkonto. 
 
Osioka Taeko japanino en Hiroŝima organizis grandiozan feston kun ekspozicio,  
okaze de la Internacia Virina Tago en marto. 
Por fari la ekspozicion internacia, pere de Interreto ŝi publikigis alvokon. Tial ankaŭ mi 
kontribuis per salutletero. 
 
Post la fino de la aranĝaĵo ŝi ne nur dankis por mia helpemo, sed krome ŝi sendis al   mi du 
librojn donace pri Hiroŝima.  
Ĉu ŝi aliĝis  al la kongreso per retmesaĝo, mi ne interesiĝis, sed post la ricevo de la  
Kongreslibro mi serĉis ŝian nomon en la listo de japanaj aliĝintoj, kaj trovis ĝin. 
Tuj mi decidis, kaj metis  paperslipon sur la randevuan tabulon kun mia mesaĝo,  
ke mi serĉas ŝin, kaj volas kun ŝi renkontiĝi. Tutan semajnon mi vane serĉis kaj atendis ŝin, la 
renkonto sukcesis nur en la lasta horo dum la ferma, plena kunsido, dum kiu aŭdigante ŝian 
nomon, oni vokis ŝin al la podio, por danki por ŝia  helplaboro  por la kongreso. Mi atentis, 
kie ŝi residos, poste mi identigis ŝin. Tiel vere sukcesis la dezirata renkonto, iom da 
babilado, dume mi transdonis al ŝi albumon pri mia loĝloko urbo Tatabánya. 
 
      III:    Fiaskis mia vizito al la loĝloko de Adamo 
 
Du tagojn kun Adamo ni kune kongresumis, kaj partoprenis en la programita 
grupa promenado rigardante la famajn lokojn de la urbo Bjalistoko. 
Ĉar Adamo venis al la kongreso per sia aŭtomobilo, li invitis min por unutaga vizito 
al sia loĝloko SIEDLCE. 
La inviton mi ĝoje akceptis, kalkulante, ke malfrue vespere mi povos reveni per la     
longdistanca aŭtobuso.  
              
Merkrede matene je la horo 6-a, ni ekiris. Sed post 20-kilometra vojaĝo ni  travivis 
danĝeran, sed ne fatalan kolizion kun alia  aŭtomobilo. Adamo ĉe vojkruciĝo ne rimarkis la 
trafikregulan tabulon, kiu signifas pasrajton por la kruca vojo. Feliĉe ni uzis la devigan 
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sekurzonon. Sed ĝi, pro la kolizio  subite, forte ektiriĝis kaj tio kaŭzis por la maldekstra 
flanko de mia korpo doloreton, kiun mi sentis nur post unu horo, post kiam per la interurba 
aŭtobuso mi revojaĝis al la kongresejo. Sed alveninte hejmen ankoraŭ dum semajno mi sentis 
la doloreton. 
                 
Adamo povis forlasi la lokon de la akcidento, kiam finiĝis la polica ekzameno, kaj aranĝis la 
liverigon de ambaŭ aŭtomobiloj al la riparejo. 
Mi ne devis iri al la kuracisto, ĉar estis sufiĉe preni kelkajn el la dolormildigaj tablojdoj 
kiujn mi kunportis al la kongreso. Tiel mi povis daŭrigi la partoprenon en la pluaj 
kongresaj programoj. 
 

Tatabánya, la 20-an de septembro 2009.              Péter Tihanyi 
 

Datrevenoj 
 

Ferenc Kazinczy 
 
Ferenc Kazinczy /1759-1831/ verkisto, la plej grandsignifa figuro gvida de la hungaria 
lingvoformada batalo, membro de la Hungara Scienca Akademio naskiĝis en Érsemlyén. Li 
devenis el terbienula familio. Siajn studojn li finis en la Kalvinana Kolegio de Sárospatak. Li 
estis praktikanto pri juro en Kassa, Eperjes kaj fine en Budapeŝto. En 1783 li iĝis 
departementa subnotario. Li estis arestita en Alsóregmec la 14-an de decembro 1794 pro la 
akuzo: „li partoprenis en la hungara jakobina movado.” / La hungaraj jakobinoj volis realigi 
per revolucio laǔ la  modelo de la francuja revolucio la ideojn de la francuja kleriĝo, la burĝan 
transformiĝon de la ŝtatformo al Respubliko. Fondiĝis eĉ du sekretaj kluboj por tiu celo. En 
1794 la ĝendarmoj atakis la klubojn, arestis ĝiajn membrojn. Ilia estro, Ignác Martinovics 
estis ekzekutita, la aliajn atendis kondamno al fortikaĵkarcera mallibereco. Ferenc Kazinczy, 
hejmenalveninte el sia kaptiteco dum longaj jaroj ne havis eblecon fondi familian hejmon. 
Sed ĉe la familio de grafo Lajos Török li estis bonvena en Kázmér. Dum printempo de 1806 li 
geedziĝis kun Sofia Török. Post ties anonco en la familio Kazinczy oni interkonsentis pri tio, 
ke Ferenc Kazinczy ricevos por loĝloko la bienon en Kysbánya. Tiel iĝis la tie konstruita 
nebeldomo ilia familia hejmo. Kazinczy transnomis ĝin Széphalom (Bela monteto), ĉar el ĉi 
tiu loko loĝata ekde 1440 malfermiĝas bela vidaĵo al la basenoj de la riveretoj Ronyva kaj 
Bózsva /legu: Ronjva kaj Boĵva/ kronitaj per montoj. 
La nomo Széphalom aperis unuafoje oficiale en 1886. Kvankam inter la diversaj ekonomiaj 
entreprenoj de Ferenc Kazinczy rolis plantejo de vitoj, pomĝardeno, ŝafbredado, tamen lia 
familio luktis kun  vivtenaj malfacilaĵoj. Mihály Rádi  direktis la planadon kaj konstruon de la 
familia hejmo kaj ĝardeno de Ferenc Kazinczy. Kiel modelo por ĝi servis la Orczy-ĝardeno en 
Peŝt. El la arboraraĵoj de la tiama ĝardeno kelkaj ankaǔ nuntempe vivas.  El geedziĝo de 
Ferenc Kazinczy kaj Sofia Török naskiĝis naǔ infanoj. Ilia hejmo en Széphalom iĝis literatura 
metiejo por ambaǔ ili. En sia verko: 
Rememoro pri mia kariero li prezentas sian vivon de sia infanaĝo ĝis la geedziĝo. Ĝi spegulas 
samtempe la literaturajn kaj kulturajn atingaĵojn de lia erao. En sia Taglibro de mia 
mallibereco  li priskribas la trasuferintajn arestejajn jarojn en Kufstein, Munkács kaj 
Bécsujhely. Sed ĉi lasta verko lia povis aperi nur post morto de la aǔtoro.  
Lian tutan vivovojon karakterizis la alproprigo de la idearo de la klerismo kaj la senĉesa 
klopodo por evoluigi, riĉigi la hungaran lingvon.  
Li viktimiĝis de la ĥolerepidemio en 1831. 
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Li havis grandsignifajn literaturajn korespondkontaktojn kun la  siaepokaj verkistoj, poetoj, 
i.a. kun Dániel Berzsenyi, Mihály Csokonai-Vitéz, Károly Kisfaludy Soma Orlay- Petrich, 
József Dessewffy. 
La plej gravaj poetaj-verkistaj kreaĵoj de lia lingvoreforma batalo estas: Poeta epistolo, 
poemaro Dornoj kaj floroj.  
Ankaǔ liaj tradukoj estas grandsignifaj. Li tradukis ankaǔ de Shakespeare, Voltaire, Rousseau. 
La tuta familio Kazinczy estas entombigita en la parko ĉirkaǔanta la iaman nobeldomon / kiu 
servas nun kiel Kazinczy-Panteono./ Ankaǔ skulptaĵo de la edzino /verkistnome Sofi Török/ 
staras en la parko sub ombrodonaj arboj. Ilia plej juna filo, Lajos Kazinczy /1820-1849/, 
armea kolonelo hero-mortis ekzekutite en Arad. Lian memoron gardas skulptaĵo en la 
tombejo. Ĉiujn kvar flankojn de la tombomonumento de Ferenc Kazinczy ornamas epitafoj, 
kiuj ankaǔ nun bone legeblas.Ĝin ĉirkaǔas florkronoj de omaĝantoj. Ankaŭ Esperanto-Amika 
Rondo „Király Lajos” metis sian omaĝan florkronon en la Memorhalo de Ferenc Kazinczy. 
En la Muzeo de la Hungara Lingvo, sur etaĝa parto ni povas rigardi ankaǔ kelkajn tre valorajn 
librojn el librokolektaĵo de Ferenc Kazinczy. Liajn aliajn librojn oni povas trovi en la 
Kalvinana Pedagogia Altlernejo de Sárospatak.  Apud verkoj de Ferenc Kazinczy la zorgemaj 
manoj kreintaj la muzeon ekspoziciis ankaǔ verkojn de la lin aprezantaj hungaraj verkistoj.  
En la ekspoziciitaj verkoj de fam aj hungaraj verkistoj kaj poetoj vi povas legi ankaŭ 
sciencajn traktaĵojn kaj motojn skribitajn pri la hungara lingvo.  Estas ĝojinde por ni, ke ni 
trovas menciojn pri naciaj, etnaj lingvoreformantoj de la Kazinczy-epoka Hungario. Ĉi tie mi 
devas mencii la nomon de la slovaka Anton Bernolak /1762-1813/, kiu eldonis slovaklingvan 
literaturan teksto-kolekton  bazitan sur la okcidentslovaka dialekto. Same mi devas paroli pri 
la lingvoreformanto, L’udovit Štur /1815-1856/, kiu kreis la novan literaturan lingvon, 
bazitan sur la mez-slovaka dialekto.  
Samloke estas menciinda ankaǔ la nomo de Ljudevit Gay /1809- 1872/, kiu kiel kroata 
lingvoreformanto estis la kreinto de la kroata literatura lingvo. 
 

   
 

  
 

Sur la teretaĝa parto de la Muzeo de la Hungara Lingvo la vizitanto povas sekvi tiun 
grandegan evoluon, kiun trairis nia kara gepatra lingvo dum la pasintaj jarmiloj.  Ni povas 
vidi la integriĝon kaj pluevoluon de vortoj estiĝintaj en diversaj epokoj kaj transprenitaj en la 
hungaran. Tio donas samtempe interesan historian trarigardon, ĉar pere de la evoluo de la 
lingvo ĝi montras ankaŭ, kiel vivis niaj prauloj, kion ili manĝis, trinkis, kiel kulturis sian 
teron, kiajn instrumentojn ili uzis, kiajn bestojn ili bredis, kiujn kaj kiajn plantojn ili enigis 
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kiel bazajn nutraĵomaterialojn en la agraran produktadon, kiel evoluis iliaj produktiloj, kiel 
ŝanĝiĝis iliaj kutimoj de konstruado aŭ enterigo, kiajn armilojn ili uzis… Ni vidis kiel gravis 
la lingvoreforma movado de Ferenc Kazinczy kaj liaj kunuloj – por malhelpi ĝian 
germaniĝon, por gardi nian trezoron, nian belegan hungaran lingvon. Kaj ni povas legi ankaǔ 
la novajn vortojn, esprimojn, integriĝintajn en nian nuntempan lingvon.  
Ni tre ĝojas, ke oni realigis ĉi muzeon en 2008 kaj ke ni povis viziti, rigardi ĝin.  Ankaǔ ni 
konfesas la samon, kion diris Sándor Petőfi, fama hungara poeto/1823-1849/ mortinta antaǔ 
160 jaroj:  „ ĉiuj hungaroj devas iri tien almenaǔ unufoje en sia vivo,” 
 

                                                                                                            Adri Pásztor 
 
 
La Muzeon de Hungara Lingvo tre bele prezentas priskribo de nia miskolca samideano, d-ro 
József Halász, fakdelegito pri fervojo de UEA en Miskolc por Hungario. 
 

 
 

Muzeo de la Hungara Lingvo 
 
La meto de fundamenta ŝtono de la muzeo okazis en 2001, do oni devis atendi preskaǔ sep 
jarojn, por ke laǔ la planoj de la Ybl-premiita arĥitekto Győrgy Radványi, la muzeo estu 
finkonstruita, laǔ la modelo de malnovaj hungaraj fortikaĵoj. La ideo estigi la muzeon ligiĝas 
al la nomo de d-ro Emil Pásztor /membro de la Societo Kazinczy Ferenc./ La unua pioĉohako 
okazis la 18-an de aprilo 2007.  
La muzeo malfermis siajn pordegojn por la vizitantoj la 23-an de aprilo 2008.  La aranĝaĵon 
partoprenis ankaǔ d-ro Ferenc Kazinczy , la prapranepo de la verkisto.  
Nun oni povas viziti tri portempajn ekspoziciojn.  
Unue estis pretigita la „Prahungara Plorkanto de Maria”, kiu konsistas el du partoj, la 
maldekstra flanko estas la originala teksto, sur la dekstra flanko estas videbla ĝia nuna 
interpreto.  Meze estas tritikogarbo simbolanta Kriston.  
Sur ambaǔ flankoj de la ĉambro estas videbla la „Primorta Prediko, la unua kohera 
tekstomemoro de la hungara lingvo. La ruĝlitera komenco de la frazoj simbolas linion de 
EKG, la sinsekve paliĝantaj literoj signifas la forpason de la vivo.  
Meze de la ĉambro, simbolante puton estas videblaj „Fragmentoj el Panona Maro”, kiuj estis 
pretigitaj per noĉo-skribo, la artistino kolektis ilin el multaj fontoj kaj kune kun iliaj signifoj ŝi 
surtoligis ilin.  
 La „Fonda Akto de Tihany” estas la unua Hungaria ĉarto postrestinta en originala formo. Ĝi 
konfirmas la fakton de la fondo, la transdonon de la nemoveblaĵoj kaj moveblaĵoj. La 
registraĵo aspektas tiel, kvazaǔ oni pretigintus ĝin el artefarita satelito, la artistino volis tiel 
proksimigi la dokumenton al la nuna epoko.  
La alia ekspozicia ĉambro prezentas kolektaĵon de la iama biblioteko de Ferenc Kazinczy.  
Entute li havis 1748 manuskriptojn, el ili nur 146 volumoj estas hungarlingvaj.  Ĉi tie oni 
povas vidi 74 verkojn, inter aliaj manuskriptojn, kodeksojn, religiajn legaĵojn.  Ni povas trairi 
la verkovojon de Kazinczy, per liaj propraj verkoj de la unuaj fruverkaĵoj ĝis la lasta libro 
aperinta en lia vivo.  
En la etaĝa ekspozicia ĉambro oni povas vidi dek sep reprezentivajn fotograndigojn el 
„Korvinaĵoj” de reĝo Matiaso Hunyadi. La originalajn fotojn faris Jozefo Hapák kaj ili 
devenas el la kolektaĵo de Tutlanda Biblioteko Széchényi. Estas konataj entute 216 
„korvinaĵoj”, el ili 47 troviĝas en hungaraj kolektaĵoj kaj en la Landa Biblioteko Széchényi 
estas 35 volumoj.  
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En la teatroĉambrego estas sidloko por 100 personoj, tiel en ĝi eblas aranĝi koncertojn, 
kulturajn renkontiĝojn, literaturajn vesperojn.  
 

                                                                                     D-ro Jozefo Halász 
 
 
 

Fabeloj 
 

Mia avino trateksis mian infanecon per fabeloj. Ŝi portis siajn fabelojn ĉefe el sia naskovilaĝo. 
Ĉerpante ilin el siaj propraj spertoj, saĝeco. Ŝi prezentis admirandajn eventojn en siaj fabeloj, 
en kiuj ŝi montris bestojn per homaj proprecoj. Inter la rolantoj de ŝiaj fabeloj estis: gigantoj, 
sorĉistinoj, feinoj, aǔ plej multe iliaj herooj estis: simplaj, ĉiutagaj homoj. Mia avino tre ŝatis 
rakonti ankaǔ pri la elstaruloj de la hungara, historia pasinteco. Ŝi ĉiam montris la batalon de  
bono kaj malbono, sed konvene al mia infana vidmaniero, ĉiam venkis la bono kaj la malbono 
ricevis sian merititan punon. 
Dum mia infanaĝo, pro la tiama kulturpolitiko, mi povis ekkoni – poste el presitaj libroj – la 
fabelojn de preskaǔ ĉiuj popoloj de Eǔrazio. Mi povis sperti – po-paŝe - , ke la pli malfruaj 
literaturaj fabeloj: rakontoj, noveloj, romanoj estis verkitaj laǔ la pensmaniero de la plej praaj 
popolofabeloj, sed  ĉi tiuj jam ne finiĝas per venko de la bono. Ja, tiuj instruas jam nin 
plenkreskulojn. Jam kiel infano mi povis ekkoni ankaǔ la fabelmondon de la najbaroj de 
Hungario. Pere de ĉi fabeloj vekiĝis en mi deziro, ekkoni la kulturon, vivon de ankaǔ aliaj 
popoloj.  
 

                  s-rino Adri Pásztor 
 
 

Slovakaj fabeloj 
 

Dobšinski Pavol /1828-1885/ pasigis siajn studentojarojn kaj en Rozsnyó /Rožnava – hodiaǔ 
en Slovakio/ kaj en Miskolc kaj en Lőcse / Levoĉa- en la nuna Slovakio/. En 1860/61 li 
laboris kiel instruisto en Selmecbánya (nun Banská Štiavnica en Slovakio). Pro la tieaj 
vivtenaj malfacilaĵoj li forlasis sian instruistan karieron kaj plulaboris kiel kalvinana pastoro. 
Ankoraǔ dum siaj instrujaroj li komencis la kolektadon de popolaj verkaĵoj kaj la buŝaj 
tradicioj. 
Liaj plej konataj verkoj estas: 
Slovakaj popolkutumoj, superstiĉoj kaj ludoj./1880/ 
Meditadoj pri la slovakaj legendoj./1872/ 
Popolaj slovakaj legendoj./1883/ 
Ankaǔ la kolektanton de fabeloj, legendoj de la najbara slovaka popolo mi gardas en mia 
memoro, li ja havis kontakton ankaǔ kun nia loĝurbo Miskolc. Kaj mi ĝojas, ke pere de siaj 
verkoj li konservis kaj pluheredigis saĝecon de sia popolo al la  lin sekvintaj generacioj. 
                                                                                                        

   s-rino Adri Pásztor 
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Elek Benedek kaj la hungaraj fabeloj 
(1859-1929) 

 
Elek Benedek estas la plej granda kolektinto de popolfabeloj disvastiĝantaj pere de buŝa 
tradicio. 
Pri lia vivo kaj verkaro mi donas informojn al vi laǔ la Hungara Vikipedio. 
Ĉiujare, la 30-an de septembro – lia naskiĝtago -  estas Tago de la Popolfabelo en Hungario. 
Okaze de la 150-a jardatreveno de lia naskiĝtago ni rememoras nun pri la granda hungara 
verkisto, ĵurnalisto, kiun ni rekonas kiel kreanton de la hungara infanliteraturo.  
Elek Benedek naskiĝis en Kisbarc, la 30-an de septembro en 1859 kaj tie mortis la 17-an de 
aǔgusto en 1929.  Li devenis el praloĝanta sikula familio. Li estis ĵurnalisto, verkisto kaj fama 
fabelanto. Filozofiajn studojn li finis en Székelyudvarhely / nun Odorheiu Secuiesc en 
Rumanio/, poste en Budapeŝto.  
Kiel studanto, vojaĝante, li kolektis etnografiaĵojn kun Jób Sebesi. Poste li iĝis  ĵurnalisto. 
Kiel kunlaboranto ĉe la Budapeŝta  Ĵurnalo kaj aliaj ĵurnaloj:1887-1892. Poste li iĝis 
parlamenta deputito. En siaj parlamentaj paroloj li okupiĝis per la: junulara literaturo, per 
demandoj de la popolpoezio kaj la popol-lingvo, kaj demandoj de la popolklerigado. Liaj 
rakontoj donas karan, amplenan prezenton de la ĉiutagoj de sikulaj vilaĝoj. Lian 
aǔtobiografion enhavas lia verketo titolita: Mia dolĉa patrolando. Siajn romanojn, dramojn li 
verkis por la celo, instrui la junularon – kaj pere de tiu celo li leviĝis inter la plej elstarajn 
pedagogojn. Li verkis ĉefe junularajn verkojn. 
Li redaktis gazetojn, ĵurnalojn . /Hungararo 1901./, Hungara Mondo 1902/3./, Hungara 
Kritiko /1897/99/, Nacia Lernejo/ 1890-1905/, Gazeto de Popolklerigantoj /1907-9./. Krome li 
publikigis en multaj gazetoj, ankaǔ pseǔdonome.  
En 1889 li redaktis parte la Mia gazeto, la unuan patriotisman infangazeton, lanĉitan pere 
Lajos Póŝa /same ĵurnalisto/. Kune kun Zsigmond Sebők (same fabelverkisto kaj 
fabelkolektanto), li redaktis la infangazeton: Bona Kamarado. Elek Benedek redaktis ankaǔ 
junularan libroserion. Li iĝis membro de la Societo Kisfaludy. Liaj fabeltratradukaĵoj aperis 
en „Arĝenta Fabellibro” kaj „Ora Fabellibro”. Ĉi tiuj estas ĉefe por la junularo destinitaj 
tralaboroj de la  Fabeloj de Grimm kaj de Mi kaj unu Noktoj. Li verkis ankaǔ poemojn, 
knabinromanojn, teatraĵojn, literaturhistoriajn verkojn. Per sia kvinvoluma fabelkolektaĵo li 
estas la granda formdoninto de la hungara legendaro. 
En 1921 li hejmeniris al sia naskiĝloko Kisbacon, kiu estis aneksita al Rumanio sekve de la 
Packontrakto de Trianon. Li mortis same en Kisbacon. 
Li, kiel fabelverkanto iĝis kreinto de la junulara literaturo hungara. Per siaj porjunularaj 
verkoj, redaktora agado, ankaǔ sia pedagogia verkaro li iĝis grandsignifa elstarulo de la 
hungara literaturo. 
En nia patrujo okaze la 150a datreveno de lia naskiĝo en la 2009a jaro, oni aranĝas multajn 
rememoradojn, ekspoziciojn omaĝe al lia literatura agado.  
 

La lastaj vortoj de lia verkista testamento estis: 
„… gravas, ke vi laboru.” 

 
(hu.wikipedia.org/wiki/Benedek_Elek  - www.sulinet.hu/tart/ncikk/kh/0/.../index.html 
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Elek Benedek 
 La ora bastoneto 

 
Vivis iam maljuna reĝo, kiu havis tri filojn. La kabinoj interkonsentis, ke ili foriros vagadi en 
la mondo, ĉiu el la tri al malsana direkto. La plej maljuna diris, ke li iros al okcidento, ĉar tie 
estas oraj arboj kaj li ŝiros de tiuj orajn foliojn. La meza diris, ke li iros al nordo, kaj de tie li 
kunportos juvelŝtonojn. La plej juna diris, ke li tute ne bezonas valoraĵojn, do li iros al la maro 
por vidi, aǔdi, lerni ion. 

Vere ekiris la tri knaboj al tri direktoj: la plej juna ekvojaĝis sur la maro en granda 
ŝipo. Sed la ŝipanoj jam vojaĝis tutan jaron, kaj ankoraǔ ne vidis teron. Ili jam ne havis 
manĝaĵojn kaj preskaǔ malsatmortis. 
   Fine ili atingis la bordon de la maro. Sur klifa loko ili elŝipiĝis. La reĝido ekiris vagi, 
vagadi, ne sciante kien, ĝis pro la turmenta malsato kaj laciĝo li falis sur roko kaj ekdormis. 
   La reĝido dormis unu tagon, du targojn, eble pli, kaj subite  li sentis, ke iu karesas liajn 
vangojn. Li malfermis la okulojn, kaj jen staris antaǔ li belega feino. Tiel bela ŝi estis, ke ŝia 
beleco kvazaǔ blindigis la okulojn. La feino demandis: 

- Kiel vi venis ĉi tien? 
La reĝido rakontis, kio okazis. 

- Nu - diris la feino -,venu al mia patrino, eble ŝi donos manĝaĵon al vi, kaj ankaǔ al viaj 
kunuloj. 

Ili iris hejmen, kaj la reĝino de la feinoj – ĉar tiu estis la patrino de la feino – prenis el la kesto 
rozkoloran tukon kaj diris: 

- Feintuko, mi ordonas: manĝaĵo, trinkaĵo vin plenkovru! 
Tuj pleniĝis la tuko per manĝaĵoj kal trinkaĵoj. Oni donis amase ĉiuspecajn manĝaĵojn kaj 
trinkaĵojn al la reĝido por porti tiujn ankaǔ  al la kunuloj. 
La reĝido dece dankis al la reĝino de la feinoj pro la bonkoreco, adiaǔis ŝin kaj precipe la 
filinon, kaj diris fervore: 

- Reĝidino de feinoj, mi ankoraǔ revenos, kaj tiam mi kunportos vin. 
- Venu, venu - ŝi respondis -, kaj mi iros kun vi. 

Kaj por ke la reĝido ne forgesu ŝin, ŝi donacis al li la feintukon. La reĝido veturis plu per la 
ŝipo, ĝis ili atingis insulon. Li iris al la insulo, metis la feintukon sur la teron kaj diris: 

- Feintuko, mi ordonas: manĝo, trinko vin plenkovru! 
Tuj ekestis manĝaĵoj, trinkaĵoj kaj li komencis manĝi. 
Kiam li manĝis, venis al li maljunulino kaj forte petis lin, ke li donu almenaǔ iom da manĝaĵo. 
La reĝido diris: 
   -     Nur sidiĝu, onklino mia, manĝu, trinku trankvile, ja estas ĉi tie ĉio! 
La maljunaulino sidiĝis, manĝis el la bonaĝoj, poste stariĝis kal jen, ŝi ne plu estis 
maljunilino, sed fariĝis belege bela feino. Ŝi diris al la reĝido. 

- Ĝoju, ke vi donis manĝi al mi, ĉar sen tio la tuko jam ne estus la via. Sed ĉar vi estis 
tiel bona al mi, prenu tiun buntan mantelon. Skuu tiun mantelon, kaj en tiu loko, kien 
elfalos el ĝi verda peco, ekestos belega ĝardeno, kien falos blua peco, tie estos lageto, 
kien falos blanka peco, tie estos granda palaco. Sed se vi kunfrapos viajn manplatojn 
kaj diros: ĝardeno, lago, palaco for, fariĝu denove mantelo – ĉiuj tri malaperos. 

 
La reĝido dankis pro la bela donaco, reiris al la ŝipo kaj ili veturis plu. Poste ili atingis novan 
insulon. La reĝido eliris ankaǔ al tiu insulo, denove metis la tukon, kaj komencis manĝi. Kiam 
li ekmanĝis, aperis maljunulo kaj petis lin pro Dio doni ion al li. La reĝido donis ankaǔ al li 
bonkore, ili manĝis, trinkis, estis ĝojaj. 

- Nu, reĝido – diris la maljunulo – pro bonfaro atendu bonfaron. Prenu, mi donas al vi 
tiun ĉi oran bastoneton. Rigardu, ĉe ĝia fino estas arĝenta butono. Se vi ĝin forturnos, 
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vi devos nur ordoni kaj elmarŝos el ĝi tiom da husaroj kaj soldatoj, ke ili plenigos 
tutan landon. Kaj se vi jam ne bezonos ilin, nur ordonu: reen kaj ili ĉij reiros en la 
bastoneton. 

Tuj turnis sin hejmen la reĝido, li ne vagadis plu. Nur ĉe tiu loko li haltis, kie loĝis la reĝidino 
de feinoj. Li prenis ŝin al la ŝipo kaj portis ŝin en la landon de sia patro. 
Sed la lando jam ne plu apartenis al lia patro. Ĝuste kiam la ŝipo atingis la bordon de la maro, 
venis kure la maljuna reĝo, kaj jam de malproksime li kriis al la reĝido: 

- Reen, filo mia, reen, ni iru nur tien, de kie vi venis, ĉar la malamiko forprenis mian 
landon. 

- Mi ja ne iros reen – diris la reĝido kaj eliris el la ŝipo. Li forturnis la arĝentan butonon 
sur la ora bastoneto, kaj jen, kvazaǔ fluis el ĝi amaso da husaroj kaj soldatoj, eĉ la tero 
tremis sub iliaj piedoj. Kaj ili forigis la malamikojn, eĉ atestanto ne restis el tiuj. 

Tiam la reĝido elektis belan, grandan lokon kaj tie li skuis la mantelon. El la verda peco 
faraĝis belega verda ĝardeno, el la blua peco bela ronda lago, kie naĝis or-anasoj, el la blanka 
peco fariĝis diamanta palaco, tiel belega, ke el foraj landoj oni venis por admiri ĝin. 
Hej, ĝojis ja la maljuna reĝo! 

- Vidu, vidu – li diris -, tamen estis vi, kiu portis la plej valoran aĵon, mia kara filo. Via 
plej maljuna frato alportis oran folion, sed la malamiko forprenis ĝin, la alia frato 
ŝipon plenan de ĉiuspecaj  juvelŝtonoj, sed snkaǔ ĝin forprenis la malamiko. Vi portis 
nur bastoneton, mia kara, kaj jen, vi savis la landon. 

Sed tamen iom konsterniĝis la maljuna reĝo. Kion ili faros per tiom da soldatoj? Li diris al la 
reĝido: 

- La landon ni ja havas, sed ĉion pereigos la soldatoj. 
- Ne malĝoju, patro – respondis la reĝido -, ni ne bezonos nutri ilin.  

Kaj tuj li ordonis al la soldatoj: Reen! – kaj kun granda trumpetsono ili revenis en la 
bastoneton. 
Nu, la maljuna reĝo ne plu havis kaǔzon malĝoji. 
Tuj ili faris grandan edziĝfeston, oni geedzigis la reĝidon kaj la feinon. La ciganoj muzikis, 
sep tagojn kaj sep noktojn daǔris la festeno.  
 
Ili eĉ nun vivas, se intertermpe ili ne mortis. 

₪ 
 

Kopiante el libro (Inventara n-ro B 901 391) de la Tutlanda Fremdlingva Biblioteko – 
Benedek Elek: Hungaraj Fabeloj – 2a eldono Eldonanto estis la Hungara Esperanto-Asocio 
Budapeŝto,- 1983p.70. La traduko estas verko de Maria Benczik,- Sendinto s-rino Helena 

Böde 
 
 

Datrevenoj 
Napoleono 

 
Bonaparte Napoleon /1769-1821/ estis granda franca militestro, ŝtatisto, imperiestro de 
Francujo: 1804-1811 kaj de marto ĝis junio en 1815. 
Li naskiĝis en Korziko. Lia patro estis advokato. Li finis militistan lernejon en Parizo.  Lia 
regadsistemo / la bonapartismo/ stabiligis la potencon de la burĝaro ekreginta pere de la 
revolucio kaj per sia senfina konkera politiko li igis Francujon provizore la plej potenca ŝtato 
de Eǔropo. 
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Domo de Napoleono en la franca urbeto Moret sur Loine 

 
 

 

  
 
 

  
Skulptaĵo je memoro de la Granda Franca Revolucio en 1789, en la urbo Sallenche (diru 
Salanjŝ). La bildojn fotis: s-rino Adri Pásztor , la 2,kaj 8an de julio 2009a  
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L.L.Zamenhof 
(1859-1917) 

 
 
Karaj legantoj! 
 
Kiam ni vojaĝas ien pertrajne, nin haltigas ĉiam por momento la murdato sur la unua turo de 
la fervoja stacidomo de urbo Miskolc. Ni bone scias, ke tie la dato 1859  signifas, ke tiam 
komenciĝis la fervojkonstruo de nia urbo. Sed ni gaje kutimas mencii ankaǔ tion al niaj 
esperantistaj vizitantoj, ke samjare naskiĝis ankaǔ la ekviviginto de la lingvo Esperanto: 
Ludoviko Lazaro Zamenhof. Tiamaniere ĉi tiu dato gardas du gravajn okazintaĵojn. 
Bedaǔrinde ne multaj scias pri tio. Se iam UK okazos en nia urbo, ni certas, neniam estos 
forgesita, kial famas tiu 1859a jaro! 
 
Okaze de la 150a naskiĝdatreveno de d-ro Ludoviko Lazaro Zamenhof en la 2009a jaro la 
esperantistoj rememoras lin kaj lian verkaron ĉie en la mondo. Dum la 94a UK ni havis 
eblecon aĉeti ankaŭ el la verkoj de d-ro L.L. Zamenhof. Certe, ni ne povis aĉeti la tutan 
verkaron, ja se mi volintus agi tiel, tio kostintus pli ol mil eŭrojn. Tamen, kiu interesiĝas pri 
tio, kiel skribis Zamenhof, mi proponas aĉeti, legi el lia verkaro eldonitajn diversajn 
eldonaĵojn. Vi povos sperti, ke tiu legado necesas, necesas ne pro uzo de la gramatiko de 
Esperanto, sed ankaŭ pro plia alkutimiĝo de la ekzercoj de la diversaj parolturnoj. 
El tiuj libroj vi povas legi ankaŭ pri ideoj de  la aŭtoro de la lingvo Esperanto, kaj ni ne 
permesatas forgesi, ke li oferis sian tutan vivon al siaj ideoj pri la unuigo de la homaro, en unu 
grandan „ rondon familian”. El ties ideoaro naskiĝis nia bela lingvo Esperanto.  
 
Kiam en iu nia revuo mi skribis ĝoje pri nia renkonto de la nepo de Ludoviko Lazaro 
Zamenhof, sinjoro Boris Kolker – nia samideano el ĝemelurbo de nia urbo Miskolc - sendis al 
mi leteron. En ĝi li menciis sian leteron, senditan al la nepo de L.L.Zamenhof, post la UK en 
Vilno. Sinjoro Boris Kolker permesis publikigi la suban leterŝanĝon inter li kaj L. C. Zaleski-
Zamenhof, pensante, ke eble ankaǔ niajn legantojn ĝi interesos. 
Jen la du leteroj: 
 
„< Estimata sinjoro, 
sinceran dankon pro via mesaĝo kun interesaj informoj pri nekonataj miaj 
gefamilianoj saluton via lczz>” 
 
’Kara sinjoro Zamenhof! 
 
Jen alia informo, kiun konas nur mi. 
 
Inter la jaroj 1970 kaj 1993 mi gvidis amasajn korespondajn kursojn de Esperanto en Sovet-
Unio. Por diskonigi ilin, mi publikigis en multaj lokaj ĵurnaloj artikolojn pri Esperanto kun 
mia adreso. 
 
Foje mi ricevis reage leteron, kies komencon skribis Iosif Leontjeviĉ Ivenskij, kiu informis 
min, ke lia avino estis unu el fratinoj de Klara Zilbernik, via avino (mi ne memoras, kiu nome 
el la fratinoj - ja du el ili estis edzinoj de fratoj Ivenskij, kiom mi memoras). Li naskiĝis en la 
jaro 1914 kaj havis lastan hejman adreson: 152902 urbo Rybinsk, Jaroslavskoj oblasti, strato 
Sofji Perovskoj 1, loĝejo 57. 
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Bedaǔrinde, li ne finis la komencitan leteron kun detaloj pri sia familio. Li mortis la 2-an de 
aprilo 1984.  
 
Tiun leteron al mi transsendis lia filino Roza Iosifovna Migurskaja. Ni iom korespondis, sed 
ŝi nemulte sciis pri la historio de sia familio. La nomo de la edzino de Iosif estis Dina 
Nikolajevna. Roza naskiĝis en la jaro 1948. En 1984 ŝia adreso estis: 152931 urbo Rybinsk, 
Jaroslavskoj oblasti, strato Motorostroitelej 5, loĝejo 1. 
 
Eble tiu nemulto interesos vin:  
http://eo.wikipedia.org/wiki/Zoja_Mi%C4%A5ajlovna_Zamenhof kaj  
http://pri-historio.boom.ru/zmz.htm 
 
Kore, 
Boris Kolker” 

 
Sinjoroj Boris Kolker kaj L.C. Zaleski-Zamenhof, dum UK en Vilno 

 
Karaj gesamideanoj! 
 
Mi invitis la miŝkolcajn  gesamideanojn, kune kun ni festi la 150an naskiĝtagon de  L.L. 
Zamenhof. La festa florkronigo okazis en Miskolc, la 15an de decembro 2009a, de la 15a 
horo, ĉe la Zamenhof strat-enireja memortabulo. La memortabulon vi povas trovi sur muro de 
la „Hőközpont”, se vi vizitos nian urbon. (El ruĝa briko levita konstruaĵo ĉe la angulo de la 
stratoj Soltész Nagy Kálmán kaj Zamenhof). Pro la malvarma vetero ni ne volante 
malvarmumi, post la festa parolo de s-ino Adri Pásztor, kaj la florkronigoj plenumitaj de d-ro 
Jozefo Halász (prezidanto de la miŝkolcaj fervojistaj geesperantistoj) kaj de s-ro Ladislao 
Pásztor (membro de la EAR „Király Lajos”) kaj kandellumigo, la festa rememoro -  pri d-ro 
Zamenhof – finiĝis. Post ĉi intima evento, nia adiaŭo de la 2009a jaro - okazis en la 
kunvenejo de Esperanto-Amika Rondo „Király Lajos” en Miskolc, str. Arany János, nro 35. 
IV.et.2/ Okaze de la 150. jara datreveno, la UNESCO deklaris ĉi jaron: „Jaro de 
Zamenhof.” 
El ĉi okazo, s-ro Sándor Sólyom,- ĵurnalisto de la miŝkolca gazeto MINAP, al sia artikolo- 
datumojn petis kaj ricevis de mi pri vivo de Zamenhof kaj pri EAR „Király Lajos”.. 
 

Lia artikolo aperis sur la retpaĝo de la gazeto MINAP,  http://www.minap.hu    
en rubriko eszperanto 

 



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

27 

    
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

28 

HEA 
 

Laŭ niaj informoj, la 13an de decembro 2009a, okazis la jarfina lasta kunsido de la Hungaria 
Esperanto-Asocio. Post la kunsido okazis la rememoro pri la antaŭ150 jaroj naskiĝinta d-ro 
L.L.Zamenhof, pri la antaŭ 100 jaroj naskita d-ro Ivo Lapenna. Tiujn programojn sekvis la 
inaŭguro de memortabulo de d-ro Kolomano Kalocsay. La memortabulo estis metita sur 
muron de la budapeŝtan loĝdomonon de d-ro Kolomano Kalocsay (Budapeŝto IIa distrikto, Str 
Nyúl nro 4).. La vetero estis tre malagrable malvarma, sed ls pr. 70 geesperantistoj heroe 
partoprenis la riĉajn programojn de la okazintaĵoj.  
 

Sinjorino Adri Pásztor 
 

 
M U Z E O  „ H E R M A N  O T T Ó  D E  M I S K O L C 

 

 
„ Jarcentoj de Miskolc” titola urbhistoria ekspozicio 

 
Ion pri la artobjekta muzeokonstruaĵo 
 
Konvene prezentanta objektumo de Avaŝ-monta artobjektaro de la nuntempo estas la sur 
strato Papszer estanta muzeo, kiun oni renovigis ekstere inter 1985-1990. Tiun oni 
trakonstruis interne, kaj pro tio ĝi havas pligrandigitan bazteritorion. Nuna aspekto de la 
konstruaĵo estas rezulto de pluraj konstruaj periodoj. Ĝi havas ses ejojn ekde la 15. jarcento 
kaj de la komenco estis lernejo.Oni ampleksigis plurfoje: en 1668., inter 1735-1737., inter 
1740-1770. La reformata eklezio tiel decidis en 1790, ke la L-forman konstruaĵon bezonata 
estas ampleksigi tiel, , ke sur tiun konstruas etaĝon. La planisto ka realigisto estis Vencel Klir 
/ 1746-1809/, konstrumajstro, kiu laboris inter 1776-1809 en Miskolc. Li faris la etaĝon de la 
konstruaĵo inter 1791-1792. Ĉ. post unu jarcento oni devis fari pli novan ampleksigon kaj 
spite de tiu, ke la 1878. jara miŝkolca „granda inundo kaǔzis grandajn damaĝojn ĉe la 
konstruaĵo, tamen prepariĝis la orienta konstruaĵalo. Oni faris sur la etaĝo internan balkonon. 
La grandan ĉambregon oni uzis ankaǔ kiel biblioteko fine de 19. jarcento.                
La en 1899. fondiĝita Borsod-Miskolc Kleriga ka Muzea Societo en tiu ĉi konstruaĵo ricevis 
lokon kaj okupis  ĉambregojn de la lernejo, ĉar ties kolektaĵo laǔgrade pligrandiĝis. La lernejo 
havis 1 instruistejon, 10 lernoĉambrojn, tri kabinetojn, krom la pedelloĝejo ĝi havis 1 
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ĉambregon. La konstruaĵo ampleksiĝis en 1953, ĝi ricevis unu alkonstruaĵon. En la 1960-aj 
jaroj  ankaǔ dufoje damaĝiĝis la konstruaĵo, nome ĝia bazo malfortiĝis, ĉar la sabloŝtonmuroj 
komencis polviĝi. Pro tio la ekspoziciaj ĉambregoj dum multe da jaroj estis fermite. Post ĝia 
betonpiliera, fortigo, renovigo malfermiĝis la ekspozicio sub titolo „Homo kaj laboro” en 
1974. Pro tio la funkcio de la konstruaĵo ŝanĝis. Sur la etaĝo ĝis 1985 nur ekspozicio estis, sur 
la teretaĝo ĝis 1980 deponejoj ricevis lokon.  
En la konstruaĵo /str. Papszer / okaze de plurjara renovigo kaj transformado sur la teretaĝo oni 
faris  du provizoraqjn ekspoziciajn terenojn, la tuta kelo iĝis taǔga por ekspozicioj kaj sur la 
etaĝo la 21-an de decembro 1990 malfermiĝis la urbhistoria ekspozicio sub titolo „Jarcentoj 
de Miskolc kaj en du ĉambregoj la etnografia konstanta ekspozicio sub titolo „Laǔdoj de belaj 
objektoj.” 
 

- daǔrigo sekvos – 
 
 

d-ro Ivo Lapenna 
 

En tiu ĉi jaro oni festas la 100-jaran datrevenon de naskiĝo de Ivo Lapenna, unu el la plej 
elstaraj figuroj de la Esperanto-historio, fondinto de la moderna UEA kaj "venkinto en 
Montevideo". "Venko en Montevideo" signifas, ke Ivo Lapenna venkis ĉe Unesko dum la 
Ĝenerala Konferenco de Unesko en Montevideo. Vi povas legi pri ĉio en la hejmpaĝo de la 
"Fondaĵo Ivo Lapenna": www.ivolapenna.org 
 
Lige al la jubileo estas ciferecigitaj kelkaj filmoj pri prelegoj de Lapenna, kaj ili estas 
deponitaj en plurpartaj serioj ĉe la servilo Youtube. 
 
- Por Monda Komunikado en Paco kaj Libero - 2 partoj 
- Kial Paco en Libereco - 3 partoj 
- Festparolado de Prof. D-ro Ivo Lapenna, Metz, 1985,  - 4 partoj 
- Rezolucio de Unesko - 11 partoj 
- Festparolado de Prof. D-ro Ivo Lapenna en Leuwenhorst - 6 partoj 
- Esperanto Kiel Lingva Esprimo kaj Instrumento de Humaneca Internaciismo - 3 partoj 
- La Arĝenta Pokalo. La Internacia Jubilea Esperanto-Kongreso en Graz, Aŭstrio, 1987. 
- 30 jara datreveno de akcepto de Montevidea Rezolucio de Unesko favore al Esperanto kaj 
Unesko hodiaŭ. 
La filmoj volonte staras je via dispono. La adresoj de filmoj estis aldonitaj al la retejo 
http://www.ivolapenna.org  
 
Birthe Lapenna 
lapenna@mail.dk 
/Fonto: Ret-Info http://www.eventoj.hu/ 
http://mx.groups.yahoo.com/group/meksikaj-esperantistoj/message/3266 
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Du lupoj 
 
 
Foje la maljuna indiĝeno ekrakontis pri tiu batalo, kiu okazas en Ĉiu 
homo. 
Li diris: 
- "Filo, mia! La batalo okazas inter du lupoj, kiuj loĝas en ni ĉiuj. 
Unu el inter ili estas la Malbono: la furiozo, envio,ĵaluzo, falsa 
bedaŭro-kompato, avideco, perforto, sinbedaŭro, kolero, minuskomplekso. 
mensogo, falsa fiereco, superkvaliteco kaj la egoismo. 
- La alia lupo estas la Bono: la ĝojo, paco, amo, espero, trankvilo, 
humilo, afableco, komplezo, bonvolemo, empatio, grandanimeco, vereco, 
kunsento kaj la kredo." 
La nepo por momento pripensadis, poste demandis: 
- "Kaj kiu lupo venkas?" 
La maljuna indiĝeno ridete respondis: 
- "Kiun vi nutras." 

 
/La hungarlingvan tekston senditan de s-rino Helena Böde, esperantigis 

Adri Földi, sinjorino Pásztor/ 
 
 

 

GRATULOJ 
 

Ni gratulas al sinjoro László Pásztor, kiu esperantiĝis antaǔ 40 jaroj! 
 

Ni gratulas al s-rino Julianna Vas-Szegedi, kiu fondis oktobre novan, junularan 
esperantistan klubon en urbo Tiszafüred. 

Ni gratulas al gedoktoroj Julianna Farkas kaj Ludoviko Molnár, al la 40. jariĝo de la 
Medicina kaj Sanitara Esperanto Fakrondo en Budapeŝto  

Ni gratulas al la estrino (s-rino Anna Marosvölgyi bibliotekistino de la Tutlanda Fremdlingva 
Biblioteko Budapeŝto) kaj al la membroj de la Esperanto –Klubo en urbo Vác, kiu novembre 

festis la 50. jariĝon de ĝia ekfunkcio. 
Ni gratulas kaj pliajn sukcesojn deziras pro la 100 jariĝo de la Gruppe; Esperanto filio de 

la Pola Esperanto Asocio, en urbo Gliwice. 
Ni gratulas al la nova templo de la brazilaj gesamideanoj de BONA VOLO en la urbo 

SăoPaolo, kiun oni mencias: „ĝi estas unu, inter la pluraj mirakloj de Brazilio.” 
 

Plian entuziasmon kaj bonan sanon deziras al ili 
                             

Membraro de la Miŝkolc-urba  Esperanto-Amika Rondo „Király Lajos” 
 

„Premio por Halina Komar” 
 
La vojevodian premion „Sinjorino de la 2008 J.” la 7-an oktobron 2009 enmanigis al 
Halina Komar – prezidantino de Ĉefa Estraro de PEA – la Marŝalo Wojciech Kozak 
dum konkursfina festo organizita de Krakova Centro de Socia Politiko 
 Konkursa Komisiono elektis la senjorojn, kiuj en diversaj valoraj agadoj por publika 
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bono, estis eksterordinare efikaj kaj iĝis la modela ekzemplo por la loka aŭ regiona 
volontulado. Estis premiitaj personoj „Ekster Stereotipoj” – tia estis nomo de la Konkurso. 
 HALINA KOMAR gajnis la unuan premion – orkoloran gravuritan diplomon kun 
donacoj: granda fotoalbumo pri krakovaj heredaĵoj, fotoaparaton, kiosmetikaĵoj kaj elegantaj 
skribiloj. Postis multaj intervjuoj al Pola Radio, TVP3, regionaj gazetoj kaj interreto. Dum 
ĉiuj interparoloj estis substrekita la rolo de Esperanto, kiel motoro de la tuta ŝia agado. 

SINCERAJN GRATULOJN HALINA! 
Redakcio” 

Pri la premio legante – en la numero 5/2009a de la revuo Pola Esperantisto -  ankaŭ ni ĝoje 
gratulas al sinjorino Halina Komar, kaj ni deziras plian bonan sanon kaj entuziasman agadon: 

 
Membraro de la Miŝkolc-urba  Esperanto-Amika Rondo „Király Lajos” 

 
La Tagoj  de Amikeco en la urala urbo Niĵnij Tagil 

 
La 1-16 an de aŭgusto en la urbo N.Tagil (Ruslando) okazis la unua renkonto, dediĉita al la 
naskiĝtagoj de la urbaj distriktoj. La urbo situas meze de la Ural - montaro, sur la limo de 
Europo-Azio kaj la festoj okazas en aŭgusto en la parkoj, monto Lisja kaj sur la placoj de la 
urbo. En nian urbon venis esperantistoj ne nur el rusaj urboj, sed ankaŭ el Afriko. Partoprenis 
nian renkonton la gastoj el malproksima Kongo, el la urbo Kinshasa. Venis  kvin kantistoj de 
la grupo “Vigla muziko” – kun sia gvidanto Fundu Mikatukidi. Ili kantis en la granda 
koncerto, kiu okazis sur la monto Lisja, de nia urbo (de tiu loko vi povas vidi la tutan urbon). 
Multaj homoj, kiuj promenis tiutempe sur la monto povis aŭdi kantojn kaj parolon en 
Esperanto. Ĉi tie estis ankaŭ la urbestrino de nia urbo Valentina Isajeva kaj ŝi ĝoje konsentis 
esti fotita kune kun la kantistoj el la malproksima lando.   
En nia urbo vi apenaŭ povas vidi iun homon el Afriko kaj promenantoj dum la festo en la 
centra parko tre miris renkonti homojn el Kongo – multaj gejunuloj deziris tuj foti kun ili por 
poste fanfaroni ke ili konatiĝis kun veraj afrikanoj.   
Promenante en la stratoj de la urbo kaj vizitante muzeojn, vendejojn mi tradukis por Fundu 
kaj liaj grupanoj kaj ofte homoj demandis min:”En kiu lingvo vi parolas?” “Kie oni povas 
lerni Esperanton?” Vere, Esperanto estas bonega ponto inter ĉiuj nacioj, per kiu eĉ 
malproksimaj landoj fariĝas proksimaj. 
Krom tio Fundu estis tre ĝoja pro la vizito de la fakultato de teatraĵaj agoj de nia soci-
pedagogia akademio. Ĉi jare la fakultato estis malfermita en la nova ejo kaj la studentoj estis 
ravitaj aŭskulti la kantadon kaj vidi la dancadon de la vere afrika grupo en afrikana stilo sur la 
fono de belaj muroj. 
La esperantistoj de nia urbo ĝojos renkonti esperantistojn el aliaj landoj ankaŭ sekvontan 
jaron. 
La faritajn fotojn vi povos rigardi sur nia hejmpaĝo www.k9698.narod.ru  
 
Saluton, kara Adri! 
La grupon invitis nia esperanto-klubo. Estis en augusto la tagoj de nia urbo kaj ili povis kanti 
sur la Lisja monteto de kiu estas videbla la tuta urbo. Ni ankau promenis en la stratoj de la 
urbo kaj vizitis kelkajn miajn konatulinojn. La afrikanoj estas bonaj homoj. La gvidanto de la 
grupo estas Fundu. La aliaj estas Annie, Brinel, Wilson kaj Junior. 
La grupo nomighas "Vigla muziko". Eble vi korespondas ghuste kun ili. 
Amike: 
 
Larisa Kuzmenko, membro de la klubo “Renaskiĝo”, urbo N.Tagil, Rusio 
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ĈU VI SCIAS, KE EN 2010, EN KUBO OKAZOS LA 95ª UK? 
 

Venu al Bayamo por koni nin! 
 

La urbo San Salvadoro de Bayamo estis la dua urbo fondita en Kubo, la 5-an de novembro 
1513 de S-ro Diego Velázquez, konkeranto de la Reĝo de Hispanio.Pro la navigado kiun 
permesis la rivero Bayamo, la vilaĝo floradis rapide lune kun Santiago de Cuba, tiame 
ĉefurbo de la hispana kolonio. En la 19ª jarcento komenciĝis ĉi tie la agado por la 
sendependeco de Kubo, la plej elstara figuro estis Carlos Manuel de Céspedes kiu liberigis 
siajn sklavojn, la 10-an de oktobro 1868 kaj komencis militon en La Demajagua, kiu 
nuntempe apartenas al la municipo Manzanillo. La bajamanoj organiziĝis en frankmasonaj 
loĝioj por povi konspiri kontraŭ la hispana registaro. En tiu ĉi urbo, ĉefurbo de la provinco  
Granma, la nacia himno estis kantita unue la 20an de oktobro 1868.En la urbo estis dezajnita 
la flago de Carlos Manuel de Céspedes, hodiaŭ la flago de la Nacia Asembleo de la Popola 
Potenco. Bayamo estis la unua ĉefurbo de la Ĉe-Milita Respubliko dek tagojn post la 
komenco de la milito rn La Demajagua. La 12an de januaro 1869 ĝiaj enloĝantoj preferis 
bruligi la urbon antaŭ liveri ĝin al la hispana kolonia Armeo, fakto kiu konstituas unu el la 
plej transcendaj en la historio de Kubo. 
Hodiaŭ Bayamo estas centra politika kaj ekonomia municipo de la provinco Granmo. La 
bajamanoj organiziĝis en frankmasonaj loĝioj por povi konspiri kontraŭ la hispana registaro. 
En Granmo estas 13 municipoj kaj ili dependas el agrikultura ekonomio. Ĝi havas teritorian 
vastecon de 8375 kvadrataj kilometroj kaj troviĝas en la suda orienta parto de la lando. 
Samlima kun la provincoj Las Tunas, Holguín kaj Santiago de Kubo. 

Bayamo estas lulilo kaj scenejo pri agadoj de grandaj homoj kiuj batalis por la libereco 
de la patrujo, la nacia penso kaj la kubana kulturo, inter ili estas Carlos Manuel de Céspedes, 
Francisco Vicente Aguilera, Juan Clemente Zenea, Francisco Maceo Osorio, ktp. 
En Bayamo naskiĝis Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo, li preferis oferi lian filon 
Oskar, dirante: “Oskar ne nur estas mia filo, mi estas la  patro de ĉiuj kubanoj. Pro tio la 
kubanoj nomas lin, La Patro de la Patrio”. Ankaŭ li estis la unua Respublika Prezidento de 
Kubo. 

Ankaŭ la bajamano Petro Figueredo (Peruĉo), naskiĝis en urbo Bayamo,li estis la 
kreinto de la nacia himno. 
En la urbo estas multaj historiaj memoraĵoj pri nia batalo por sendependeco antaŭ kaj post la 
Revolucio. En la urbo troviĝas  muzeoj, historiaj, lokoj, hoteloj, parkoj, placoj, kinejo, 
kulturinstitucioj, ktp. Ĝi estas la ĉefa urbo de la provinco Granmo. Krome vi povas vidi 
tradiciajn ĉevalĉarojn kiel ilojn por veturi tra la urbo. En ĝi naskis la nacian himnon pro tio 
ĉiuj kubanoj kiam kantas ĝin, ĉiam ili mencias la bajamanoj, ankaŭ ekzistas multaj arboj, 
muraloj, vendeĵoj, la rivera Bayamo, la nacia domo, preĝejoj, ktp. En la centro de la urbo 
troviĝas muzeo kun apartenaĵoj kaj dokumentoj de la renomita patrioto. Ankaŭ ekspoziciĝas 
El Cubano Libre (La Libera Kubano), unua sendependa periodaĵo pulikigita de Céspedes. 

Ni celebras ĉiu jare la bruligon de Bayamo la 12an de januaro kie la personoj ĉeestas 
por soleni ĝin. En la monato de aŭgusto ni festis la karnavalon, ĝenerala festo kie la personoj 
dancas, trinkas bieron, rumon, refreskaĵojn, ktp, ridas, kuras dum 5 tagoj, matene, tage, 
vespere, nokte kaj frumatene. 
La 5an de novembro ĉiuj solenos la datrevenon de la urbo. En Bayamo troviĝas la kazerno 
Carlos Manuel de Céspedes, loko sturmita de revolucionanoj kiam ili batalis pro la vera 
libereco de la kubana popolo por venki la malamikon kaj atingi la Revolucion kiel politika 
fenomeno por nia lando. 
Nun mi ne havas multajn informojn pri la aranĝoj por la UK en Havano, sed vi povas serĉi en 
retpaĝo en interreto www.esperanto.net aŭ info@esperanto.co.cu 
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      Estimplene  
Rafael Cabrera Espinosa. 

PREZIDANTO 
Granma Esperanto-Filio 

 
 
 
 

KUBO BONVENIGAS VIN 
 

Alklaku sube kaj spektu la videon 
KUBO BONVENIGAS VIN: 

http://www.ipernity.com/doc/97850/5988676/ 
Sendinto: Aloísio Sartorato 

 
 

Famoj el Miskolc 
Yumeiho kunsido en Miskolc 

 
La 24-an de oktobro 2009 en kunsidejo de la „Király Lajos” Esperanto- Amika Rondo 
aranĝita kunsido havis la sekvajn partoprenantojn: 
D-ino Katarina Faragó, el urbo Hódmezővásárhely 
Maciej Dluski, el Pollando 
Gabrielo Galiotti kaj lia edzino, Viki, 
Pli juna Zoltan Tolnay 
La eksa prezidanto de la klubo, Csaba Pocsai. 
Dum ilia migranta kunsido pritemis ankaǔ pri la en 2010 aranĝenda Medicina Sanitara 
Esperanto-Kongreso, dum tiu estos prelego ankaǔ pri la Yumeiho- organizaĵo. 
 

                                                                                                         Adri Pásztor 
 
 
Renkontiĝo de esperantan lingvon lernantaj infanoj de eǔropaj lernejoj en 

Miskolc Komlóstető 
 
Ni vidis per ĝojo entuziasmojn kaj Esperanto-sciojn de la anglaj, germanaj kaj hungaraj 
infanoj. Gajninte la Eǔrop-Unian konkuran la du jara „Comenius” projekto realiĝis en la tri 
landoj instruado de Esperanto-lingvo. La Esperanton lernantaj infanoj de Miskolc-
Komlóstető-Bazlernejo kaj en germanlanda Herzberg /Esperanto-urbo/ lernantaj infanoj 
pasintjare en Anglujo gastadis. En jaro 2010 la germana lernejo gastigos la anglajn kaj 
hungarajn infanojn.  
Direktorino de Miskolc-Komlóstető-Bazlernejo, s-rino Farkas Éva Karres, Esperanto-
instruistino de la infanoj, Helena Fedor kaj la tuta instruistaro faris signifan laboron en 
intereso de gastigado kaj en intereso de organizado de programo de la festo la 18-an de 
oktobro 2009. La infanoj kantis, dancis, muzikis tre ege kare kaj kolore. Infanoj de la 
Miskolc-Komlóstető-Bazlernejo prezentis esperantlingve la teatraĵon „Ludas Matyi”/Matjo 
Ansera/ Angla lernejo de „Landoj kaj Lingvoj”projekto estis Bar Hill de antaǔ Cambridge, la 
germanaj lernejaj gelernantoj gelernantoj de la Nikola – Herzberg am Harz. La anglan grupon 
estris la vicdirektoro, la hinda devena S-ro Sanjay Mistri, la Esperanto-lingvoinstruisto estis s-
ro Tim Morley, la klasĉefo estis sr-ino Claire White. 
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La germanan grupon estris sr-inoSofia Kóródy kaj s-ro Otto Kern. 
En Miskolc-Komlóstető-Bazlernejo 30 infanoj lernas la internacian lingvon jam ekde 20 jaroj.  
Nun ĉiuj sperteblis feliĉon de la unu la aliajn komprenantaj infanoj kaj tion,  ke estas inda 
alproprigi la esperantan lingvon, kiun u kiel ponto kunligis junularojn de tri landoj kaj akiris 
por tuta vivo karajn travivaĵojn kaj memorojn. Scio de la lingvoj donas feliĉon. Estas bona, se 
ni povas transdoni al la infanoj ĉi tiun scion, ĉar ili havas la estonton kaj portas plu niajn 
sonĝojn.  
La feston partoprenis: 
Infanoj de  la tri lernejoj la infanojn akompanantajn instruistoj, gepatroj de la infanoj, s-rino 
Móka Suzana Hallók, kultura klaso de urbo Miskolc, s-ro Stefan Mc gill,prezidanto de 
Internacia Asocio de Esperantistaj Instruistoj kaj el inter la miskolcaj geesperantistoj, s-rino 
Maria Busai, esperanto-lingvoinstruistino, Nikolao Fázold,Jozefo Dudás, Gabrielo Bereti  kaj 
la geedzoj Pásztor. 
Dum la festa vespero la Miskolca Urba Televido faris intervjuon. Ankaǔ You Tube- 
filmoprezentado pretiĝis. 
Fotoj de la festa vespero videblas sur la suba retpaĝo: 
http://esperanto-urbo.de/http://minap.hu/mivid.php?ext.m19814 
 
http://www.Youtube.com/watch?v=WuGaTyOYarw 
 

                                                                Anoj de la „Király Lajos” Esperanto-Amika Rondo: 
                                                                                                         Geedzoj-Pásztor 

   
 

 
JULIO  NOVOTNY 

LA  AVAŜ-MONTA  PREĜEJO 
 

Kunlaborantoj de la hungara eldono estis: 
Lektoroj: Géza Entz 

                               Jozefo Szabadfalvi 
             Redaktoro:  Julio Novotny 
             Teknika redaktoro  Georgo Ducsai 
                                La fotojn preparis kaj la kovrilon planis: Ede Valent 
               ISBN 963   00523   9  
          Eldonis  La Avaŝ-monta Reformata Eklezio 

     Respondeca Eldonisto   Julio Novotny 
Prepariĝis ĉe la Borŝod Departamenta Presindustria Entrepreno 
      Respondeca Direktoro   Adalberto Kilián 
 

Esperantigis  Ladislao Pásztor Miskolc – Hungario 
Reviziis           Attila Makay – Oradea – Rumanio 

                                  Teknika kunlaboranto estis   Ferenc Pásztor - Hungario 
      

 
 
 
 
 
 



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

35 

L A     S O N O R I L T U R O 
kaj 

 
Ĝ I A     H I S T O R I O 

 
De la preĝejo okcidenten, al direkto de fortikaĵo de Diósgyőr kaj Metalurgiaj Kombinatoj, 
situas la plej bela artobjekta konstruaĵo de la urbo: la 16.- jarcenta sonorilturo. Laŭ la tradicio 
sur ĝia loko, pli antaŭe staris la „Sankta Mikelo” – kapelo, kiu servis entombiĝadajn celojn. 
Ĉi tiu konstruaĵo estis viktimo de la 1544.- jara, preĝejon pereanta brulego. El lignotabulo 
farita alkonstruaĵo;  super tegmentaro ĉe la fronto de la turo, okaze de la 1926.- jara renovigo, 
oni trovis iun tri partan ŝtontabulon / 100 X 50 X 25 cm /, kiu eternigas finon de la 
konstruado.  
Sur tiun oni gravuris simplajn literojn, kies teksto ankaŭ nuntempe  
legeblas: 
 

 
La sonorilturo 

 
Daŭre legante estas teksto de la dua kaj tria partoj: „La turo konstruiĝis en tempoj de 
Sigmundo Balassa, fortikaĵ-posedanto,de Paŭlo Gombos, juristo kaj de Matiaso Szigyártó, 
kuratoro en la jaro de Sinjoro 1557.  .”Ĉi tiun malkovraĵon savis Danielo Nyiry, ĉefarkivisto 
kaj Andor Leszih, sekretario de la Muzeo. 
La unua parto, ĉar enhavis nur tri vortofragmentojn, kaŭzis ne malmulte da zorgoj. Verŝajne 
estas, ke tiuj tri vortoj, legeblas sekvamaniere:„Kun asocio de pastoro Gregorio / en lia 
komunumo / 
Kiel ni jam menciis, oni kutime nomis la pastron al presbitero, ĉefe en ekapero de la 
reformacio. Oni konkludis ĝuste, ke Gregorio esteblis nomo de la tiama pastro, ĉar apud la  
tri nomoj, verŝajne oni ne forgesis surskribi la nomon de la pastro.Nur en 1932 oni divenis 
tekston de unua parto de la ŝtontabulo. La diligenta esploristo, Ludoviko Marjalaki Kiss, 
nome en protokolo de la fortikaĵ-departemento ĉi tiel skribas: „kvankam pri pastro Gregorio 
en 1557 oni ne trovis skribaĵon, sed pri lia vidvino eĉ dufoje oni skribas en la impostoliston, 
ke pro ŝia apud Miskolca vitejo, ŝi pagis la vin-dekonon. En 1577 kaj 1578, oni nomas ŝin: 
vidvino de pastro Gregorio.” Ankaŭ tio fortigas la aserton, ke en protokolo de Borsod-
fortikaĵdepartemento en 1604 / urba jarlibro, III.653./ la filino de mortinta Gregorio, miŝkolca 
pastro, kaj ŝia filo, Paŭlo proponas por vendi iun vitejon.”  
Do, oni solvis la sekreton pri la teksto de la tri parta ŝtontabulo, ĉar iĝis konataj: la nomoj de 
la tiamaj superuloj kaj la dato de konstruo de la sonorilturo. La ŝtontabulo ankoraŭ estis 
videbla kaj legebla sur la muro de la turo en 1724. Ĉi tion pruvas (kazo de)la pli maljuna 
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Johano Faragó, ĉefjuristo, kies frivolecon oni ofendis, ĉar li ne ricevis ĝustan rekonon por sia 
servo en konstruo de la preĝejo en tombejo kaj ĉi tiel lamentadis:” krom ĉi tiuj mi agis multe 
por la urbo, tamen mia nomo ne estas skribite sur la flankon de la turo. /Ludoviko Marjalaki 
Kiss, 1932, 15./La surskribo estas la sola dokumento, kiu montras tempon de konstruo de  
la sonorilturo. Kiam la turo de la preĝejo faliĝis dum la brulego, tiam oni klopodis  
anstataŭi la turon / cele de sonorigadoj/ kaj dum tri jaroj la murojn de la pereita kapelo oni 
altigis al sonorilturo kaj sur ĉi tiun metis la ses- angulan piramidforman kaskon. Pri ties 
nerabotita kverko-trabaro multaj esploristoj opinias, ke estas originala. Sendube, sur kelkaj  
traboj estas videblaj brulospuroj. Sed oni sukcesis ektrivi tiun enskribon en  
la eklezia protokolo/Ejkv. I.516./, kiu temas pri la rekonstruado: „Skulptadon de ĉiuj arboj, 
kiuj estas bezonataj al konstruo de la turo laŭ salajro de la laborantaj ĉarpentistoj….” 
Denombrite la tuta elspezo.  Ĉe alia budĝetero ni legas la sekvan: al du, la turon faranataj 
ĉarpentist-fraŭloj….. al la supro de antaŭ la enirĉambrego estanta ŝtonmuro laborantaj 
ĉarpentistoj….”El ĉi tiuj enskriboj estas evidenta, ke la trabaro  de la sonoriltura kasko 
pretiĝis, aŭ renoviĝis en 1770. Ne estis pruvebla tiu aserto, laŭ kiu la turo foje ekbrulis. 
Laŭ 1652.- jara enskribo de la urba jarlibro Paŭlo Forgó, ĉefjuĝisto sur la turon metiigis 
ŝindojn / J. Szendrei, 1890.228. /, kaj en 1668 oni renovigis la turon kaj ties ŝtonpilierojn./ 
J.Szendrei, 1904. 525. / En la 1682.- jara jarlibro legeblas, ke krom la ŝindado oni metis ankaŭ 
la kokon sur la pinton de la turo, kvankam ĝi estis ŝanĝite de tempo al tempo, ĝi ankaŭ nun 
esprimas la biblian penson.La kapelo-karaktero de la sonorilturo nature ĉesis pro disvastiĝo de 
la reformacio. Estas rimarkinde, ke la ekleziaj protokoloj en la 18.-19-aj. jarcentoj ne fiksas 
ceterajn okazintaĵojn, krom renovigo de la eniroĉambrego de la turo kaj krom la ŝindado. Oni 
pensas pri renovigo de la turo nur tiam, kiam en 1924 finiĝis la ekstera kaj interna renovigo de 
la preĝejo. Oni komisiis Stefanon Báthory, ke aĉetu la bezonatajn skvamajn ardez-tegolojn. 
Sed pri la realigo oni jam ne mencias. Laŭ niaj memoroj ĉi tio neniam realiĝis, sed la 
lignoŝindado kaj renovigo de la muroj realiĝis. 
 

G R A N D I O Z A    R E K O N S T R U A D O 
 
La stato de la turo jam estis ruiniĝinta en la tria kvarono de la 20-a. jarcento. La stukaĵo 
defalis, la ŝindoj estis troaĝaj. Sur surfaco de la kasko estis truoj. La tegmento likas, la 
konstruaĵo ne taŭgas por loĝejo. Ne estis taŭga la gudrita kartono por kovrado. Pro tio la 
presbiterio petis urĝan helpon de la Landa Artobjekta Inspektoro por la renovigo de la turo, eĉ 
antaŭ la restaŭrado de la preĝejo, kvankam ankaŭ de sur la preĝejo  
komencis fali la stukaĵo kaj malboniĝis la artobjekta ardezotegolo. Ĉi tiel la tuta renovigo de 
la turo komenciĝis. en 1969, kiam. la Landa Artobjekta Inspektoro akceptis la peton de la 
eklezio kaj Nikolao Horler kaj D-ino Judita Nagypál Kiss konstatis staton de la turo kaj  
faris temaran planon. Poste en 1971 Helena Czeglédy farigis arkeologian esploron, kies 
rezulton sendis al datumbazo de Hungara Nacia Muzeo. Ŝi tre  mallonge, anoncis, ke la turo 
konstruiĝis en la dua duono de la 15-a. jarcento kaj la esploro malkovris iun pli fruan  
ŝtuparon./ AEL. 71/1972./ 
El ĉi tiu ni konas iun pli novan indikon. Poste komenciĝis la renovigo laŭ la plano kaj 
direktado de Karlo Ferenczy, al kiu la Landa Artobjekta Inspekta Konsilantaro de Miskolc 
certigis duonmiliono da forintoj.,  
 
La renovigo komenciĝis tiel, ke oni kompletigis la trabaron de la tegmento-strukturo, poste 
ŝanĝis la tutan tegolaron. Samtempe la antaŭkonstruaĵo ricevis novan ŝindokovraĵon. La 
lignomaterialon oni konservis per kemikaĵoj kontraŭ flamo kaj kariiĝo. Sur la pinton oni metis 
novan kupro-kokon kaj fulmŝirmilon la. eksteran plankotrabaron de la muro, kiu pli frue estis 
stukita, oni lasis libere kaj videbla, Post kompletigo de la plintaj ŝtonoj, la fronton oni stukis 
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per flav-bruna ŝtonpolvo. Oni metis: sur terajn plankojn de la kelo, antaŭkonstruaĵo, interna 
ĉambro kaj etaĝa ejo Süttő-devenan kalkoŝton-kovraĵon. En la etaĝa ejo post forigo de la 
mortero oni trovis kvar paf-aperturojn: du estas sur la okcidenta flanko, unu  sur norda kaj unu 
sur la orienta flankoj. Tiuj atestas, ke la turo havis defendajn rolojn dum la turka invado. 
Post la rekonstruado, aŭtune de 1972 okazis konsekro de la turo. En la festo,-- pri kiu multe 
da homoj interesiĝis,-- Aleksandro Ráski, episkopo diris konsekrantan preĝon. Partoprenis la 
konsilantaro de la urbo kaj reprezentantoj de la estraro de Landa Artobjekta Inspektoro. Post  
tiu ĉi, oni inaŭguris. la starigitan galerio-monumenton en la centro de la tombejo... 
 

K A R A K T E R I Z A J    P R O P R AĴ O J    D E    L A    T U R O. 
 
La belecon de la turo pliigas du angul-pilieroj de la orienta flanko; sur la norda kaj okcidenta 
flankoj aliaj du angul-pilieroj, kaj unu meza piliero. Ĉi tiuj pilieroj havas fortigajn rolojn kaj 
pro ili la konstruaĵo estas pli karakteriza. La kelo kaj teretaĝo de la turo estas daŭb-volbaraj, 
en kiun la suda pordo kaj la norda fenestro aperturoj aliĝas per tirkest-volbaro. En la dika  
ŝtonmuro de la dik-trunka turo estas nur kelkaj malvastaj fenestro-aperturoj. La ok- angula 
ŝinda kasko komenciĝas ĉe la kvar- angula tegmentorando. Super la mur(ar)oj kaj sub la 
kasko estas la lignoarkado, kie eblas aranĝi tur-muzikon. De norda flanko de la arkado estas 
bona panoramo al la urbo; de la suda flanko videblas la tombejo. Sur la arkado funkciis fajron 
atenta servo. Per ĝiaj sonorilegoj dum jarcentoj oni povis alarmila fajrobrigadon. En la 
subtegmento de la turo videblas horloĝ-meĥanizmo, kiu estas valora artobjekto de turhorloĝ-
tekniko el la 18-a. jarcento. Super la arkado estas la sonorilegoj kaj la megafonoj de la 
muzikanta horloĝo. Super ili estas videbla la interno , de la turo-.kasko farita per lerta 
ĉarpentista tekniko. La teretaĝo de la konstruaĵo kaj la alkonstruaĵo formas du ejojn. En la  
unua ejo, en ŝranko estas la meĥanismo de la kariljono, kelkaj skulptitaj ŝtonrestaĵoj --
devenantaj el la brulego-antaŭaj jarcentoj,--kaj  kelkaj 17.-18-. jarcentaj Di-tablaj tablotukoj 
en mura niĉo. En la tri- parta interna ĉambro, staras vitrin-tabloj faritaj en 1974; en kiuj oni 
metis la artobjektojn de la preĝejo., Ilin povas rigardi  la urbon vizitantoj . po dimanĉe. 
de printempo ĝis aŭtuno La teretaĝo kaj kelo-ejoj estis loĝejoj de Dobos-sonorolist-dinastio,  
kiuj fuŝe uzis la tur-antaŭan parton, kiel farm-korton. Ĝi videblas sur la bildo. La kadukaj 
konstruaĵoj fuŝis la  belecon de norda flanko de la tombejo dum longaj jarcentoj. / Kiam la 
Presbitero ĉesigis tiun, misstaton, La familio-Dobos restante en la turloĝejo, ne permesis eniri 
la posteulon en la turon. Pro tio okazis la nekutima afero en 1968, ke la sonorilegoj ne 
funkciis, ĝis kiam, la departementa konsilantaro ne certigis loĝejon por la familio-Dobos. 
Tiutempe la konsilantaro decidis, ĉesi la loĝej-karakteron de la turo, kaj ĝin uzas por prezenti  
artobjektojn de la eklezio kaj por aranĝi ekspoziciojn. / 
 

 
 

S O N O R I L E G O J     D E     L A     T U R O. 
 
La plej superan etaĝon de la turo oni elformis por la sonorilegoj. Maksimume kvin sonorilegoj 
estis en la turo, sur kiuj estis ege belaj surskriboj, kiuj memorojn de)igas pri la donacintoj. Ĉi 
tiujn sonorilegojn oni konfiskis por militaj celoj dum la milito. Inter ili estis la plej valora la 
t.n. „brua sonorilego”, sur kiu hungareca surskribo „pompis”. La pli ol 200 jara sonorilego 
krevis en 1838;  kaj en 1839 oni denove fandis ĝin, ties tekston oni kopiis, sed bedaŭrinde en 
arkivo de la eklezio perdiĝis. 
En 1923 --kiel donacaĵo de sinjorino Nikolao Újhelyi-- eksonis la 750 kg-a sonorilego 
„Nikolao”, kaj en 1926 --kiel donacaĵo de Stefano Petra --sekvis tiun, la 250 kg-a „Johanka”. 
Inter la du sonorilsonoj estas fajna harmonio,. Oni  funkciigas ilin  per elektro. 
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LA   H O RL O Ĝ O     D E     L A     T U R O. 
 
La 1740.- jara protokolo de nia eklezio mencias;, pri eluzita horloĝo en turo kiu pro ĝiaj 
malkorektaĵoj jam ne estis ornamaĵo. Do, tiu estis malbona! Ĉi tiel, malnova sopiro de la 
eklezio realiĝis en 1781, kiam en la turon oni muntis novan horloĝon, kaj la eĉ kvaronhorojn 
signis. la sonorilegoj. En  protokolo oni eternigis sekvamaniere: „La miŝkolca sankta eklezio 
kaj Stóczo, horloĝistmajstro interkonsentis, ke la majstro komencas pretigon de la horloĝo en 
la Samuel-taga foiro. Pro tio ĉi, la miŝkolca sankta eklezio certigas al la horloĝisto kvartiron 
kaj manĝadon./Ejkv.1781.184./Precize dum duonjarcento montris la tempon, la honore farita 
meĥanismo, poste oni devis ripari ĝin. La 1831-.jara protokolo rememoras pri tiu kontrakto, 
kiu estis farite inter la majstro kaj la eklezio:”Pri la riparigo de la Avas-monta turhorloĝo kun 
horloĝist-majstro, Elek Szabó farita kontrakto estis prezentite al la komisiisto, kiu ĝin aprobis 
kaj la decidita 140.-ft-oj estis pagite el kaso de la eklezio. La delegitaro konsideris tion, ke la 
horloĝist-majstro fakte faris la riparadon de la turhorloĝo./ Ejkv. 1831.135./ Denove pasas 
duonjarcento, kiam la centjara horloĝo difektiĝis kaj plu ne funkcias. Nova majstro anonciĝas, 
kiu proponas la radikan solvon: „ La ekonomia prezidanto anoncas – ni legas en la protokolo 
de kunveno/20 Aprilo 1884/ - , ke la turhorloĝo malboniĝis kaj ni pritraktis kun iu loka 
horloĝisto Sigmundo Zittkovszky, kiu tiel deklaris, ke tiu horloĝo neniam funkcios bone, ĝis 
tiu situas super la sonorilegoj. Pro tio li proponas, ke la horloĝo estu translokita sur ŝtonmuron 
sub la sonorilegoj. Li ĉi tiel entreprenas preparon de la horloĝmeĥanismo, kun la kutima 
garantio kontraŭ de 270.-ft-oj. / Ejkv. 1884.XVII.87.fsz./ Oni fakte metas ĝin en la etaĝan, de 
ŝtonmuro ĉirkaŭitan ejon, sed en mizero de la unua mondmilito, ankaŭ pri ĝi oni forges(ad)as. 
Nome ĝia zorganto kune kun la sonorilegoj iris en militon. Ni scias, ke la horloĝo, ne funkciis 
jam fine de sia kvara duonjarcento, ĝi estis muta, kaj ne mezuris la tempopason. Ankaŭ la 
ciferplato rustiĝis kaj la numeroj ne plu estas videblaj.Memoro pri la turhorloĝo, post plur 
jardeka muteco – ties strukturo estas artobjekto – en 1941, denove en malfacilaj tempoj 
„eksonas” en koroj de du fratoj. Kvankam kun alia strukturo kaj per alia tekniko, sed denove  
estos laŭta la turo – kiam ĝia frato, la teatra turhorloĝo ankoraŭ ripozas-, ĉi tiu jam eksonigas 
la horojn kaj mezuras alvenadon de la „novaj tempoj.” 
 

 
Strukturo de la artobjekta horloĝo de la turo./ 
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K A R I L J O N A     H O R L O Ĝ O     D E     L A     T U R O 
 
La historioj de la preĝejo kaj turo, gardas plurajn noblajn ekzemplojn de dankemo kaj 
ekleziaŝato. El ĉi tiuj estas la plej konata: la kariljona horloĝo pro ĝia eksonanta melodio, kiu 
la 1-an de Majo 1941 anoncis unue la tempon.„Bonon de la dia providenco, ke ni ĝisvivas la 
50. geedziĝan datrevenon de niaj gepatroj – temas la donacletero de D-ro Ludoviko Győry 
Nagy kaj D-ro Stefano Győry Nagy, miŝkolcaj loĝantoj kaj eklezianoj – ni ne havas sufiĉajn 
fortojn por danki;  kaj se ni pensas, kiel ni esprimu niajn dankemojn al la Ĉiopova kaj nia 
eklezio, tiel ĉi tio estas modesta manifestiĝo de niaj animoj.”Sur turo de la Avas-monta 
preĝejo, -praa preĝejo de la miŝkolca eklezio - ni deziras muntigi lumigantan ciferplatan 
turhorloĝon. Al la horloĝo apartenas la kvaronhorojn batanta kariljono, kiu estas agordite al  
melodioj de Westminster kaj San Michele kaj ĝia bato havas tri diversajn melodiojn. Pro tio 
ĝi estas la sola en la tuta lando. La turhorloĝo kaj ties kariljono-meĥanismo estas artokreaĵo 
de Francisko Csury, turhorloĝ-faranta majstro de Szeged. Li faris turhorloĝon por la Sankta  
Promesa Preĝejo de Szeged kaj sur la Dom-placo staranta pupoludantan muzikhorloĝon./ 
Ejkv. 1941.IV.28./ 
Memoron de la donacado gardas tiu blanka marmortabulo, kiu estas trovebla sur orienta muro 
de la turo:„La Avas-montan kariljonan turhorloĝon je Gloro de Dio kaj je memoroj de  
50. geedziĝa datreveno de siaj gepatroj, Samu Győry Nagy kaj Irma Mihályfalusi Forgon, 
starigis iliaj dankemaj filoj, Ludoviko kaj Stefano  
la 19-an de Majo 1941.”Nuntempe la lerta (strukturo)meĥanismo eksonigas melodion de 
turhorloĝo de la abatejo de Westminster. Ĉiutage de la 6-a horo ĝis la 22-a horo eksonas  
la melodio kaj anoncas:„La tempo rapidegas.”Miŝkolca dissendo de la Hungara Radio per ĉi 
tiu speciala signalo anonciĝas kaj komencas sian programon. La kariljono forte difektiĝis en 
la dua mondmilito kaj pro tio delonge estis muta. Unue la eklezio riparigis ĝin kaj poste la 
unua distrikta konsilantaro renovigis kaj funkciigis, zorgante pri ĝia konservado. Sed nur 
kariljono de la horloĝo funkcias. Kvankam pretiĝis tiu aparato, kiu lumigas la cifer-platon, 
sed la montriloj ne funkcias. Meze de la 1970-aj jaroj efike de organizo de Julio Divianszky, 
presbitero iu miŝkolca brigado de Hungara Ŝtata Fervojo helpe de malnova horloĝist-majstro, 
Julio Lőrincz entreprenintus riparadon de meĥanismo de la horloĝo. Sed tiu ne realiĝis, ĉar 
mankis  kelkmil forintoj por la material-akirado; kaj anonciĝis la „Elano”-brigado, kiu la 
riparadon faros pli frue. 
Do, la aparato nur eksonigas la tempon, sed ne montras tiun. 
/ Noto de la tradukanto: ekde 2008. la turhorloĝo denove kaj sonigas kaj montras la tempon./ 
 

L A     A R T O B J E K T A     T O M B E J O. 
 
De suda flanko de la preĝejo, grandparte sur la norda deklivo de Avas – monto, situas sur 
10900 kvadratmetra areo --el la 32 tombejoj de la urbo --la plej malnova. Ĝi estas artobjekto, 
protektata  tomboĝardeno. Ĉi tiu teritorio kaŝas memorojn de praa loĝloko.. Dum 
tombofosadoj kaj dum la malkovrado de la sonorilturo, oni trovis ŝton-hakilojn t.e.: kojno-
formaj ŝtono-pecoj /AEL.1972.71./ Otto Herman malkovris sur Avas-monto /proksime de la 
nuna elvidejo/ sur restadejo de la ŝtonepoka homo, el  paleolit-epoko devenajn flav-verdajn 
silik-objektojn /tranĉa ŝtono, sagoŝtono, ktp./ Ĉi tiuj trovitaj objektoj atestas pri tiu, ke la 
teritorio kaj ĉirkaŭaĵo de la nuntempa tombejo, estis ŝatata restadejo de la ŝtonepokaj homoj. 
Eblas, ke la Avas-monto donis: kaj loĝejon kaj entombigad-eblecon por la homoj. Cetere laŭ 
arkeologoj, la tombejo estas trovejo pri la provizora - ŝtonepoko. La tombejon oni uzas daŭre 
ekde praaj tempoj,. Ties ĉiuj partoj gardas polvojn de kadavroj. .En suda kaj okcidenta flankoj 
de la preĝejo, estas interesaj vidindaĵoj el la 17.-18-aj. jarcentoj. La ĉerkoformaj, 2 m-ojn 
longaj kaj 60 cm-ojn larĝaj skulptitaj blokŝtonoj estas sarkofagoj, sur kies supron  
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oni gravuris: nomon, familiajn indikojn, familian blazonon de la mortinto. La tekstoj sur tiuj 
apenaŭ estas legeblaj. Kvar savitajn sarkofagojn oni portis sub la stumpoturan ejon, el  
tiuj, sur la sarkofago de familio Szemere, la teksto ankoraŭ estas deĉifrebla. En sia 
monografio, Johano Szendrei komunikis la tekstojn de du sarkofagoj. / Szendrei J. 1890.148./ 
Laŭ la buŝa tradicio unu el la sarkofagoj, kovras kadavron de galerulo, Blazio Köpeczi Haller, 
kiu mortis la 18-an de Januaro 1683.Proksime estas la buŝotradicio al realo, ĉar ĝi asertas, ke 
ĉi tiuj ĉerkoformaj tomboŝtonoj devenas el la turkaj tempoj.Ni provis malkovradi laŭ la 
buŝotradicio, la tombon de la sendito de Túróc:, Kristoforo Okolicsányi, kiun oni ekzekutis 
dum Parlamento de Ónod, --verŝajne lian ripozejon oni signis per peco de iu blanka marmoro. 
- sed nia klopodo restis sensukcesa. Same tre multe da miŝkolcaj eminentaj burĝoj, 1kiuj 
akiris meritojn ripozas en  panteon - sama silento de la tombejo, bedaŭrinde en sensigna 
tombo. La Presbiterio farigis en 1974-75 inventaron kaj tomboregistr(ad)an katastron, por  
kompletigi la registradon de la mortintoj laŭ legeblaj tekstoj de la tomboŝtonoj.En 1972 la 
eklezio, apud la tombej-afera komitato de la Presbiterio, fondis socian komitaton, kiel konsil-
donan korporacion. Ĝiaj anoj estis tiuj viroj, kiuj ŝatas ĉi tiun tombejon kaj sen konfesia 
diferenco, helpas la eklezian estraron (helpe de)per iliaj fak,-kaj historiaj konoj. 
La celo estas certigi la bon-ordecon kaj kulturitecon de la tombejo. Ĉi tiu komitato preparis 
ankaŭ la regularon de la tombejo. Anoj de la komitato estas: D-ro Elemér Bartus, Aleksandro 
Bodó, D-ro Zoltán Csorba,  
Adalberto H.Szabó kaj D-ro Andor Saád. 
 
Laŭ  plurjara plano, oni malkovris multe da tomboŝtonoj kaj metis, kolektis tiujn ĉirkaŭ la 
preĝejon, laŭ la tombejovojoj. La renovigitajn tekstojn, la vizitantoj de la tombejo studadas 
kun intereso kaj plezurigas sin dum iliaj legadoj. 
La tekstoj de la tomboŝtonoj estas senescepte hungarlingvaj. Sed la16-18jarcentaj –
tombŝtonoj kiuj estis trovitaj dum fosado de 1941 en preĝejo, estas latinlingvaj. Inter tiuj estas 
3 tomboŝtonoj enkonstruitaj en muron de sanktejo de la preĝejo.Unu estas la 
tombomonumento de filo kaj edzino, Katarina Illavölgyi, de Ambrus Stefano Miskolczi.Ties 
desegnaĵon ni komunikas laŭ Ludoviko Lőcsei, kies esperantlingva traduko:  
„Tombosurskribo pri ŝia favoreco kaj honoro fama nobelino, sinjorino Illavölgyi, la edzino de 
Ambrus Miskolczi, fortikaĵkomandanto de Diósgyőr, nobela viro, kiu vivis 30 jarojn, kaj 
mortis la 29-an de Aprilo 1589.” 
„Ho, kara Katarina, ĉi tiel vi forlasas vian karan edzon kaj tuj foriras al la ĉiela hejmo por 
akompani vian mildan filon, kiu antaŭ unu jaro mortis. Ho, kara Katarina, restu plu kun mi, 
vivu kun mi same delonge. Estu  proksime, ĉar Kristo jam malkovris la Olimpon kaj ankaŭ 
min volas vicigi al la ĉiela ĥoro, vi, feliĉulino ne sciu…..al la ĉielaj steloj. La tempo alvenos, 
kiam ankaŭ mi postiros vin gaje. Tiun farigis la malgaja edzo cele je deklaro de la edza amo.” 
Same estas metite en muron de la sanktejo la: el 1746 devena tomboŝtono de familio Johano 
Szepessy, sur kiu estas ankaŭ la sendifekta blazono de la familio. Krom tiuj en muro de la 
sanktejo estas tomboŝtono de familio Dőry. Ĉiuj tri familioj havis signifajn historiajn rolojn,   
en la vivoj de la urbo kaj eklezio. 
Laŭ Géza Megay /Megay G. 1870.3./ blazona tomboŝtono de Blazio Bakos estis en loko de la 
sakristio, sur norda ekstera muro de la preĝejo kaj estis videbla en la 1920-aj jaroj./ankaŭ mi 
vidis/, Pri ĝi la muzeo faris gipso-kopion. Blazio Bakos akiris elstarajn meritojn kadr(o)e de  
ekleziaj kaj soldataj aferoj. La originala tabulo kaj la oni dira kopio nenie estas trovebla. Pro 
tio ni devas komuniki la tradukaĵon kune kun foto de la tabulo: 
 
GROSA: DN….FIERI /?/ ANNO. MDCXLII. 
EPITAPHIUM GROSI BLASI BAKOS DE - MISKOLC REI 
MILITARIS BENE EXPERITI NEGOTIORUM - REIPUB 



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

41 

CONSULTISS DE - ECCLA OPTIME MERITI PLA - CIDE EX 
CATI ANNO D: X AETATIS - SUE ANO 80. 
 
Kaj sub la tekso: 
 
SI QUI MENTIS OPES CUI VIRTUTES….VEL NATURA TULIT VEL 
DEUS….HEC AB AVIS BLASIUS BENE NOVILE….ACCEPIT BAKOS 
POSTER M TA… 
 
„La nobela sinjoro starigis tiun en 1642. Tomboŝtono de nobela miŝkolca Blazio Bakos, kiu 
estas pri la militaj aferoj tre  sperta, pri la urbaj aferoj pripensa, ankaŭ en ekleziaj aferoj 
meritis la plej grandan rekonon. Li transiĝis el ĉi tiu plorinda stato al la ĉiela hejmo  
en la 1610.jaro de Dio, en 80-a. jaro de sia vivo.” 
En malsupra parto de la tabulo estas legebla iu manko-hava teksto, kiun oni komprenas 
sekvamaniere: 
„Se al iu la naturo, aŭ Dio donacis spiritajn trezorojn, virtojn, tiam tiujn la nobela Blazio 
ricevis de siaj prauloj. La posteuloj skribas tiujn en siajn memorlibrojn kiel rekono.” 
 

 
Sur 119-.paĝa-bildo- Kriptoj de familioj- Latabár kaj Pázmány 

 
Oni starigis kelkajn memor-fostojn en la tombejo en la pli lastaj jaroj, kiuj provas memorigi 
pri la pasinto. Inter la nun ankoraŭ videblaj tomboŝtonoj, el la unua duono de la 19-a. jarcento 
devenajn, karakterizas: unuparte la piramid-formaj, aliparte la duonrond-arkaj, aŭ ondaj 
ornamaĵoj. En la dua duono de la 19-a. jarcento aperas la ornamitaj blokŝtonoj: per kalika,-
urna torĉo-skulptaĵoj. En la unua duono de la 20-a. jarcento aperas la piramid-formaj: 
blankaj,, grizaj granitaj kaj marmoraj tomboŝtonoj, poste la kubo kaj oblong-formaj noblaj  
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tomboŝtonoj. Bedaŭrinde nuntempe disvastiĝis la diversmaniere ornamitaj, kiĉaj, el artefaritaj 
ŝtonoj faritaj kap-kusenoj.Sur tomboŝtonoj de la 19-a. jarcento, estas diversaj emblemoj kiel  
ornamaĵoj. Ĉi tiaj simboloj estas: koro, stelo, ankro, kaliko, malfermita libro, pelikano,papilio, 
plorsaliko, duonrompita branĉo,  unu en alian ligitaj ringoj, unu en alian prenitaj manoj, ktp.  
Ekzistas ankaŭ tiaj tomboŝtonoj, kranio kies ornama motivo estas sur du krociĝantaj kruro-
ostoj  
Nuntempe jam estas nekutima, sed en la 19-a. jarcento oni metis sur la tomboŝtonojn la 
rangon, nomon ĉi tiel: sinjoro, nobela, sinjora moŝto, brava ktp. 
 

DEFENDO DE LA ARTOBJEKTA KARAKTERO DE LA TOMBEJO. 
 
Por defendi artobjektan karakteron de la tombejo, la 1975.- jara disponado de la urba 
konsilantaro, volas certigi al preĝejo meritan ĉirkaŭaĵon: por ricevu la preĝejo verdan zonon, 
kun floroj ornamitaj tomboj, ke la tombejo estu ĉiam prizorgita. Daŭre pli kaj pli multobliĝis 
la artefaritaj ŝtonestablaĵoj. Pro tio la Landa Artobjekta Inspekoro kaj estraro de la eklezio ne 
plu permesas meti artefaritajn ŝtono-kovraĵojn. Anstataŭ ili oni proponas plantadojn de 
ĉiamverdaj floroj /ekz. Hedera kaj malalt-trunkaj ornam-arboj/, metante en planon de 
renovigo de la tombejo. Nome la Landa Artobjekta Inspektoro farigis grandiozan  
ĝardenistan dokumentaron, kies unua periodo realiĝis okaze de konsekro de la preĝejo. 
 
Ni prezentas kelkajn karakterajn epitafojn por citi specialan etoson de  
la tombejo: 
 
Mi estis burĝoniĝanta rozo, 
Mi atendas sonĝon de printempo, 
Min velkigis tuj iu milda vento, 
Kaj nun sonĝo senfina en tombo. 
 
Tie ĉi ripozas nur mia polvo, 
Sed ne mia vivanta bildo, 
Tiun vi serĉu en la floroj 
Kaj en koroj de miaj karul(in)oj. / 15 jaraĝa knabineto./ 
 
Malheliĝas lumo de vivvojo, 
Espero de la ĝenita vivo, 
En longa doloro kuracilo, 
En malserenaj tagoj balzamo. 
Por gepatroj ĉiuj beno-ŝato, 
Ĉi tien estas entombigite 
Polvo(n) de mia dormanta filo. / Paŭlo Szalay / 
 
Via tuta vivo estis bono, 
Milda gardanto de mia domo, 
Via animo iris al ĉielo, 
Vin atingis la klara beno. 
Malvarman polvon de via nobla koro, 
Mole trabrakumas la tero, 
Dio benu mia kara edzo 
Havu benitan ripozloko’ / Elek Molnár / 
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Jesuo, se alvenas la Horo, 
Rigardu ĉi tiun ĉerko’ , 
Veku de tie ĉi tiun korpo’ , 
Kiun morto pentris al funebro. / Johano Gadó / 
 
En ties animo estis nur bono, 
En ties koro estis nur amo, 
En tiu estis ties ĝojoj 
Ke viveblis por alioj. 
Memoro kaj malfrua dankemo, 
Benite estu ties fidela polvo. / Jozefo Lévay / Samuel Solymosi./ 
 
Luktante multajn konfliktojn de vivo, 
Ĉi tie dispolviĝas Rácz Aleksandro, 
Kiu migradis ĝis jaroj kiel aktoro, 
En intereso de mensoj, kulturo. 
Ruliĝis kurteno, ĉesis aplaŭdo, 
Triumfon festas la neniiĝo. / J. Szendrei / 
 
Sur tiun tombon dense falas larmo, 
Sur tombon de iu malgaja vidvino. 
Tien fermite estas ties karulo, 
Adiaŭ feliĉita edzo. / Johano Fekete Tóth / 
 
Johanon Guba tiam ni metis al tombo, 
Kiam lin tremis pro la frosto. 
La maljuna Guba, lia patro 
Nun iris post li al paradizo. / J. Szendrei / 
 
Pasis la tera vivo, 
Sed ne ĉesis la amo. 
Vi estas mortinto kaj tamen vivas, 
Trans tombo al ĉielo akompanas. / László Tóth / 
 
Sur  iu „ŝtonĉerko” en 1941 ankoraŭ estis legebla la sekva epitafo: 
 
En vivo li kalkulis sepdekses jarojn, 
En tiuj li trovis bon,-kaj malbontagojn. 
Disiĝis de fidela parulo, mondo 
 
Por peko suferante morton en korpo. / Adalberto H. Szabó / 
 
Ĉi tie Teŝki kuŝas, 
El muska tombo gvatas. / J. Szendrei / 
 
La tombejo ankaŭ nuntempe estas uzata, pro tio estas prizorg(i)ata. Ĝiaj tomboj ornamitaj  per  
floroj ĉirkaŭ la praa preĝejo, certigas indan ripozigan ĉirkaŭaĵon. Ne dezirindaj estas, meze de 
la tombejo estanta vojo kaj la piedvojoj, kiuj malhelpas ĝian intimecon, silenton kaj 
sekurecon. 
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L I T E R A T U R O 
 
Pli gravaj mallongigoj: 
AEL = eklezia arkivo de Avas-monto 
Ejkv = eklezia protpkolo de Avas-monto 
HOM.Évk. = Jarlibro de Muzeo „Herman Otto 
HOM. Közl. = Komunikaĵoj de Muzeo de Herman Otto. 
REÉ = Historiaj kaj Arkeologiaj Komunikaĵoj, Miskolc. 
 
P.Arday,1913.Reformacio de Miskolc.Protestanta revuo.1913-.jara 12.numero 14. 
S.Bodó,1972. Datoj pri kapeloj de la mi(s)ŝkolca(j) Avas-monta preĝejo./indikoj/ 
Hom.évk.XI./1972/ 71-82. 
S.Borovszky.1909.Historio de Borsod-fortikaĵ-departemento de la praaj  
tempoj ĝis la nuntempo. Ĝenerala historio de la fortikaĵ-departemento, de la praa epoko 
ĝis la Paco de Szatmár.. Bp.1909. 
J.Csemegi .La Avas-monta preĝejo.Hungara arto.1937.jara 7-8.nr. 
255-259. Genthon I.1961. 
S. Gyimesi.1970.Nia departemento en la turka epoko..S-rino  
G. Varga/redaktistino. 
Departementa.Miskolc, 1970.25-41.historio kaj la plej nov-epoka datum-stoko 
Pli juna B.Horváth.1955.Artobjektoj de Avas-monto de  
Miskolc. HOM.komunikaĵoj.1. 
/1955/.22-27. 
Pli juna B.Horváth.1964. Artobjektoj de Avas-monto de Miskolc. Bp.1964. 
G.Klein.1937  La pereanta Avas-monta preĝejo,1937.jara 3.nr. 
Gy. Korompax,1942. La mezepoko-devenaj reformataj preĝejoj kaj preĝej-fortikaĵoj.Bp.1942. 
L. K. Kovács.1972.Indikoj al historio de la Avas-monta preĝejo. 
HOM. évk. XI./1972/, 55-70. 
M.Kun 1842.Pasinto kaj nuno de Miskoltz, rigardante ĝian  
estonton. Miskoltz.1842. 

A. Leszih.1929.Artobjektoj de Miskolc.B.Halmay-A.Leszih/red/ 
Miskolc. Bp. 1929.190-192. 314-316. 
E. Leveles. 1929. La 800- jara Miskolc de 1000. ĝis 1878. 
B.Halmay-A. Leszih/red/ Miskolc. Bp. 1929. 11-127. 
G. Lux. 1942. Artobjektoj laŭ iu ĉefŝoseo. Hungara arto, 1942.jara 
K.Lux.1942.La mi(s)ŝkolca Avas-monta reformata preĝejo.Tekniko.1942.-jara 4.nr. 
L Marjalaki Kiss.1927. Konstruadoj de la Avas-monta preĝejo kaj turo. TRK. 
3-.jara 2-3 numeroj. 99-108. 
 
L.Marjalaki Kiss.1931.La miŝkolca reformata eklezio laŭ la statistiko. Miskolc.1931. 
L.Marjalaki Kiss.1932, Indikoj al historio de la miskolca reformata eklezio.I. 
REÉ XXII.1932.9-13. 
L.Marjalaki Kiss.1933. Indikoj pri historio de la miŝkolca reformata eklezio.II.REÉ.XXIII. 
1933.6-9. 
L.Marjalaki Kiss. La presbiterio estas 200-.jara. REÉ.XXV.1935. 13-15. 
L.Marjalaki Kiss.1936.Malnova surskribo de la Avas-monta preĝejo, REÉ.  
XXVI./1936/ 
12-15. 
L.Marjalaki Kiss.1955.Malnovaj konstruaĵoj de Miskolc ĝis 1702.Hom.kom.1./1955/ 13-17. 
G.Megay.Rezultoj de 1941-.jara elfosado de la mi(s)ŝkolca Avas-monta  
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preĝejo, HOM. Évk. 
9/1970/. 129-170. 
L.Möller.1926. La Avas-monta preĝejo. Tekniko.VII.1926.10. 
E. Roman.Historio de sud-borŝoda eklezia departemento..1926. 
Dy.Schmid.1926.Tomboŝtonoj de la miŝkolcaj tombejoj. TRK.I.jara 1926.3.nr. 
J.Szendrei.1886-1911.Historio de urbo Miskolc.I-V.Miskolc.1886-1911. 
B.Szuhai. 1900. Vizitado de eklezio. Miskolc.1900. 
B.Tóth. 1933. La miŝkolcza Sankta Stefano preĝejo. Eklezio-departementa komunikaĵo 
de Eger. 1. nr. LXV.jara /1933/ 3-6. 
A. Wenzel. Árpád-epoka nova arkivo. VII. 201. 
P. Zelenka. 1883. Memor-folioj el jarcenta viv-libro de la miŝkolca evangelia eklezio. 
Miskolc.1883. 
 

Ni funebras 
 
Ni informas tiujn kiuj konis kaj amis, ke sinjoro Barnabás Batta (01.08.1929, Mezőnyárád) 
por eterno forpasis, ls 8an de decembro 2009a. Li esperantiĝis en la 1978a jaro. Ekde la 1980a 
li estiĝis prezidantoj de la BAZ-departamenta Esperanto Komitato kaj de la Esperanto-
Fakrondo funkcianta en la Sindikata Kulturdomo „Rónai, Sándor”., poste li estis prezidanto 
ankaŭ de la Nordhungaria Esperanto-Asocio en Miskolc kaj vicprezidanto de la Kalocsay 
Societo”.. Pro lia kormalsano li demisiis de lia esperanto movada funkcio kaj li finis la 
laboron en 1982. Al lia nomo ligiĝas kelkmonata apero de la presita gazeto Norda Panoramo, 
kiun li ne povis eldoni longtempe pro financaj malhelpaĵoj. Same al lia nomo ligiĝas la 
propono sendita al nia urba estraro, petante la  prinomigon de miŝkolca strato Kalocsay 
Kálmán- kaj meto de memortabulo pri doktoro Kolomano Kalocsay..Sinjoro Barnabo Batta 
estis la organizanto de la Nordhungaria Renkontiĝo de Esperantistoj en la jaro 1988a. Li 
estis la ekiriginto de afero de estigo de Kalocsay memorĉambro en Abaújszántó. Li, - kune 
kun s-ro d-ro László Molnár, s-rino Ada Csiszár, s-ro József Lénárt :la tiama prezidanto de la 
vilaĝestraro de Abaújszántó, kaj kun la pli posta urbestro Zoltán Soltész, - -ro Batta kreis en la 
Kalocsay memorobjektojn en la naskiĝejo de d-ro Kalocsay.. 
Tiuj estas: la Memorĉambro, Kalocsay-strateto, Kalocsay busto kaj la memorarbo. 
Barnabás Batta, provizis nian novan esperanto rondon prinomitan pri s-ro Ludoviko Király” 
per multe da gravaj koniloj. 
Liaj esperantistaj gekonatoj retmesaĝe kondolencis al la vidvino, familianoj kaj esperantistaj 

geamikoj.. 
 
Lia entombiga ceremonio okazos - laŭ informoj de lia vidvino -  de la 14a horo, la 18an 
de decembro 2009a, en la Katafalkejo de la miskolca tombejo en strato Szentpéteri 
kapu. 
Ni dankas la kunsenton en funebroj de la vidvino, familianoj kaj de ni geesperantistoj 
Lian memoron ni gardos en nia memoro kaj ni plulaboros por Esperanto. 

 
László Pásztor: 

Nome de la miŝkolca Esperanto-Amika Rondo „Király Lajos” 
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*Vort-Enigmo* 
 
Du viroj renkontiĝis la unuan fojon dum ili *piedpromenis* en la strato. Sinjoro A demandis 
al Sinjoro B kiom da gefiloj li havas. Sinjoro B respondis, "Mi havas tri filojn kaj neniun 
filinon." Poste Sinjoro A demandis al Sinjoro B kiom da jaroj la filoj havas. Sinjoro B 
respondis, "Fakte hodiaŭ estas la naskiĝtago de ĉiu filo. Se oni adicius iliajn aĝojn, la sumo 
estas dek tri. Kaj se oni multiplikus iliajn aĝojn, la produto estas la samo kiel la numero de tiu 
verda domo tie trans la strato." Nun Sinjoro A rigardis trans la straton al la verda domo tie. 
Poste Sinjoro A konsideris dum kelkaj minutoj. Nun Sinjoro A diris al Sinjoro B, "Mi 
bezonas unu pluan indikon." Sinjoro B do diris, "La filo plej maljuna ludas la klarneton kaj, 
fakte, li povas ludi la klarnet-konc^erton de Mozarto." "Aha!!", ekkriis Sinjoro A, "Kial vi ne 
diris al mi antaŭe, ke viaj filoj havas naŭ, du, kaj du jarojn?!" 
  
Kiel Sinjoro A kalkulis ĉi tion? 
  
La solvon ni volonte akceptos de vi karaj legantoj. Sed se ne sukcesus  
solvi la enigmon, ĝin vi povos trovi en la numero Januar-februaro 2009a  
de la revuo Nordhungaria Informo. 
 
Sendinto estas: Barry Friedman/ bfriedma@chemistry.ohio-state.edu/  
 
 

Perloj 
 
La histerio estas insidema malsano! Tiu malsanigas la virinojn kaj la viro mortas pro tio! 
 
En nia oficejo ĉiuj kaǔzas ĝojon al ni. Iuj envenas, aliaj eliras. 

 
 
 
 

Leteroj de niaj legantoj 
 
HAVAJO -- Kalifornio 2009 kaj Turisma Esperanto -- Kalendaro 2010_ 
 
Okaze de Monda Tago de Turismo (27.09) Internacia Klubo ESPERANTOTUR en  
Bydgoszcz, Pollando aranĝis vojaĝon al Usono tra Kalifornio kaj Havajaj Insuloj. Nia grupo 
atingis San Franciscon la 26.09.2009 kie ni vizitis San Franciscon kaj Oakland kaj festis kune 
kun usonaj esperantistoj la Mondan Tagon de Turismo en belega domo de Vilcxjo kaj Lusi 
Harmon kaj poste en ĉina restoracio. Nian vizitadon bone prizorgis kaj gvidis Lusi Harmon 
kaj Ĉarli Galvin. La 27-an de septembro ni flugis al Honolulu, kie kore bonvenigis nin ĉe 
flughaveno Steve Wagenseller, kun kiu Regina Grzebowska kunlaboris pri traduko al pola 
lingvo de la usona video Esperanto kurso "Pasporto al la tuta mondo". Dum semajno loĝante 
en ripozkvartalo Waikiki ni vizitis Honolulu, Pearl Harbour, busĉirkaŭis Insulon Oahu, 
tuttage vizitis la plej interesan Polinezian Centron de Kulturo kun vilaĝoj de Nov-Zelando, 
Havajo, Figxio, Somoo, Thaiti, Tongo, ekspozicioj pri Paska Insulo kaj Markizoj, ankaŭ la 
Mormonan Universitaton por tri mil studentoj. Krome ni sukcesis ekskursi al famaj Sea Life 
Park, Hanauma Bay kaj Diamond Kratero. La duan semajnon (3-10.10) ni ŝipkrozadis per 
NCL -- ŝipo "Pride of America" vizitante Havajajn Insulojn -- Maui kun dormanta vulkano 
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Haleakela, Big Island-Hawaii kun aktivaj vulkanoj kaj Kauai kun Waimea Valo - Kanjono kaj 
ĝardenoj. Ni vidis la plej altajn en la mondo -- montojn vulkanojn altajn pli ol 9000 m. el kiuj 
6000 m. sub akvo. Konstante ĉiuj tie uzas du famajn amikajn havajajn vortojn -- ALOHA -- 
saluton kaj MAHALO -- dankon. Ni revenis tra Kalifornio -- Los Angeles, Beverly Hills kaj 
Hollywood, kie ĉiam bone gvidis nin en Esperanto Roberto Burges el Santa Barbara. Fine, la 
12-an de oktobro ni cxiuj atingis Pollandon tre kontentaj -- mi jam gvidis grupojn en Havajoj 
la 15-an fojon kaj ni decidis ripeti la sukcesan vojaĝon venontjare laŭ sama itinero Kalifornio 
-- Havajo dum 25.09 -- 23.10.2010 kun 20-a Internacia Esperanto -- Kongreso (20IEK) en 
HONOLULU dum 25.09 -- 2.10 kaj dum 2-9.10 kun ŝipkrozado tra Havajaj Insuloj -- Oahu, 
Maui, Hawaii kaj Kauai kaj fine revene tra Kalifornio au daŭrigante ĉirkaŭmondan vojaĝon 
tra Marshalaj Insuloj, Mikronezio, Guamo, Nordaj Marianoj, Japanio, Suda Koreio kaj Ĉinio. 
Venontsemajne ni dissendos la Turisman Esperanto -- Kalendaron por 2010 jaro, kie Vi 
trovos pliajn detalojn. Samtempe ni informas, ke semajnfine ni finredaktos la Turisman 
Esperanto -- Kalendaron 2010, do, se Vi volas proponi vojaĝojn por Viaj interesaj Esperanto -
- aranĝoj en 2010 jaro, sendu urĝe Viajn turismajn Esperanto -- ofertojn por 2010 jaro, sed 
nepre kun prezoj -- ne nur kongreskotizoj, sed almenaŭ kun loĝprezoj, sen tio ne valoros  
anonci Viajn E-ofertojn, ĉar neniu aliĝos. Atendante Viajn Esperanto-turismajn ofertojn por 
2010 jaro 
  
Kore salutas 
 
- Andrzej Grzebowski Prezidanto de INTERNACIA KLUBO \"ESPERANTOTUR\" 
- str. M.Sklodowskiej-Curie 10, PL 85-094 Bydgoszcz, POLLANDO - rete:  

 
tur@esperanto.bydgoszcz 

 
 

’Landoj kaj lingvoj' kunigas junulojn 
 
Cento da personoj -- lernantoj, gepatroj, instruistoj -- kunvenis  
dimanĉvespere en la nord-hungaria urbo Miskolc por ĝui prezentaĵojn de 7- ĝis 9-jaraj infanoj 
el tri landoj, faritaj per kvar lingvoj. Tiu kvara lingvo estis evidente Esperanto. La kvar-taga 
renkontiĝo okazis pere de dujara projekto kun temo „Landoj kaj lingvoj” kadre de la 
programo Komenio, kiu celas akceli kaj subteni internaciajn lernejajn kontaktojn. 
  
Lernejo Bar Hill apud Kembriĝo alportis al la aranĝo la anglan, lernejo Nicolai el Herzberg-
am-Harz (la Esperanto-urbo) la germanan, dum ĉe la gasitganta lernejo che Komlóstető regas 
evidente la hungara. Ĉiuj lernantoj en tiuj grupoj lernas iugrade Esperanton, kiu kunrolas  
kun la aliaj lingvoj, nelaste kiel faciliga lingvo por la tuto. Lernantoj unue kunvenis kadre de 
la projekto en Britio, nun estas la vico de Hungario, sekvos en la sekva printempo la vico de 
Germanio, kie fakte jam okazis prepar-vizito antaŭ la vera komenco de la projekto. Entute 
partoprenis ch 25 infanoj, kune kun simila nombro da gepatroj el ĉiuj lernejoj. Gvidis la 
anglan grupon la vic-direktoro de la lernejo, s-ro Sanjay Mistri, ilia Esperanto-instruisto, s-ro 
Tim Morley kaj la klas-instruisto, s-ino Claire White. El Germanio gvidis Zsofia Korody  
(ankaŭ estrarano de ILEI) kun Otto Kern. La multjara instruisto de Esperanto en la hungara 
lernejo estas s-ino Ilona Fedor. Ĉiukaze helpis gepatroj kaj pliaj instruistoj el la lernejoj. 
 
La direktorino de la gastiga lernejo, s-ino Éva Farkasné Karres, dulingve bonvenigis ĉiun al la 
festa vespero. Sekvis saluto en la hungara de la vic-estro de la kultur-fako de la urba registaro, 
s-ino Mókane Hallók Zsuzsanna, kaj dulingva saluto de ILEI, nome de ĝia prezidanto, Stefan 
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MacGill. Sekvis bunta prezento da kantoj, dancoj kaj aktorataj rakontoj, utiligante ĉiujn kvar 
lingvojn. Britoj invitis al dulingva kantado pri vivo en flava submarshipo'; Germanoj vivigis 
temon pri sorĉistoj, kiuj havas reputacion prosperi en la Harz-montaro; Hungaroj prezentis 
interalie la faman popol-rakonton pri Ludas Matyi: vidu en Vikipedio, angle ĉe:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Mattie_the_Goose-boy. (restas la tasko  
traduki ĝin en Esperanton). 
  
La etoso estis tre pozitiva - infanoj bone amikiĝis; post kelkaj dancprezentoj, oni invitis ĉiujn 
enrondiĝi kaj lerni simplan popoldancon -- je iu momento kvindeko da personoj tion faris. La 
vespero finiĝis per reciproka donacado, la kontribuo de ILEI estis disponigo de la ĵus aperinta 
numero de Juna amiko al ĉiu partoprenanto, kune kun aliaj materialoj. 
  
La programo estis riĉa, kun ekskursoj al termalbanejo Miskolc-Tapolca, la kastelo de 
Diósgyőr kaj al la ripozloko Lillafured. Lunde la vizitantoj kontribuos al normalaj lecionoj en 
la lernejo.Jen bona ekzemplo kiel eblas konstrui projekton en kiu Esperanto ludas utilan rolon, 
kiu povas akiri subtenon de lernejaj direktoroj kaj gepatroj, kaj krome esti financata de 
europaj instancoj. 
SMG, okt 18, 2009. 
Pliaj informoj:    http://ic-herzberg.de   
     kaj 

http://www.springboard2languages.org 
Stefan MacGill 

Prezidanto, ILEI 

 
 

Bona Volo - Brazilio 
  
Kara samideanino Adrienne Pásztor! 
Saluton el Brazilo! 
  
Kiel vi fartas? 
Kiel marŝas la E-movado en Hungario? 
 
 Plezure ni, de Legio de Bona Volo (LBV), kontaktas vin, por sciigi pri novaĵoj rilate al la 
gravaj kaj senĉesaj laboroj, kiun la institucio realigas ekde gxia apero, antau preskauh 60 jaroj 
(kompletigota la 1-an de  januaro 
2010), kunlaborante por plibonigi la vivo-kvaliton de popoloj en situacio de damaĝebleco au 
socia risko. Nia scio LBV ekde sia fondiĝo ankaŭ batalas por la plej granda disvastigado de la 
altvalora lingvo Esperanto. 
 
Certe ke ni povos kalkuli je vi por diskonigo de tia mesaĝo pri Amo, lau la konsidero ke ni 
ĉiuj idealistoj estas agemaj batalantaj de Paco, ni ĝoje invitas Vin kaj legantojn de via revuo 
eniri al TTT-ejon de LBV kie vi trovos bele kaj abunde ilustrita la novaĵojn pri la agado de 
Legio de Bona Volo, kaj ankau diversajn artikolojn de la direktoro-prezidanto de la institucio, 
José de Paiva Netto, kiuj funde pripensas la vivon kaj utilas al ni kiel fidinda direktilo survoje 
al Paco. Ni petas de vi bonvole sendu al ni analizon pri la tekstoj tie publikigitaj. *Via opinio 
estas por ni tre grava! 
  
Anticipe mi tre dankas vian helpon, dezirante feliĉajn tagojn, sanon kaj pacon! Atendante vian 
mesaĝon, mi vin adiaŭas per ĉi tiu penso de la verkisto kaj ĵurnalisto Paiva Netto: 
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"De longe mi avertas pri la fakto, ke Solidareco nuntempe ekspansiis el la luma kampo de 
etiko kaj sin prezentas kiel strategio, tiel ke la Homa Estulo povos konkeri sian propran 
pluvivadon. Al la tutmondigo de mizero ni kontraumetas la tutmondigon de Frateco, kiu 
spiritualigas la Ekonomion kaj solidare g^in disciplinas kiel fortan ilon de reago al la 
pseu(dofataleco de malriĉeco." 
  
Amike kaj samideane, 
  
Maria Aparecida da Silva - respondeculino de la Departemento pri Esperanto de Legio de 
Bona Volo   
 
  

Jarfinaj saĝecoj por la nova jaro 
 

 
La nobla homo respektas tiujn, el kiuj li ne povas profiti. 
La eta afablaĵo valoras pli, ol la plej granda intenco. 
Por havi amikon, estu amiko. 
Pli bone estas bone fari, ol bone diri. 
Kiam finiĝas la entuziasmo, baldaǔ finiĝas ankaǔ la sukceso. 
Ankaǔ la plej firma mano devas de-tempo al tempo karesi. 
 

El kolektaĵo de Saĝecaro” de d-ro Andreo Dudich 
 
 

 
 

Per saĝecoj el „Saĝecaro”, kolektaĵo de d-ro Andreo Dudich ni deziras 
agrablajn jarfinajn festojn kaj pacan, feliĉan novan jaron al niaj ĉiuj karaj 
legantoj kaj al la senegoismaj antaǔhelpantoj de sukceso de nia revuo!  

 
Nome de la Esperanto-Amika Rondo „Király Lajos” : Geedzoj Pásztor  
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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 

 
 


