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Régi magyar hónap nevek 

 

Ősz - falevelek mohán 

Július: Áldás hava. Augusztus Új kenyér hava. Szeptember Föld anya hava.  

Érdekességek-Évfordulók 
 

A holocén naptár egy időszámítási rendszer, melynek működése hasonló az asztronomikus 

időszámításhoz azzal a különbséggel, hogy 10 000-et ad az évek számához. Így az Emberi Kor 

(EK) első évét (az emberi civilizáció lehetséges kezdetét) a holocén kor kezdetére próbálja 

helyezni (az utolsó jégkorszak vége utánra), megkönnyítve a geológiai, archeológiai, 

dendrokronológiai és történelmi dátumok tolmácsolását. Ennek értelmében most a 10212-es 

évet kell írnunk. 

/Lásd bővebben: http://hu.wikipedia.org/wiki/Holocén_naptár/ 

Ötvenmillió éves halszörny maradványait tárták fel. Lásd bővebben: 
http://richpoi.com/cikkek/tudomany/otvenmillio-eves-halszorny-maradvanyait-tartak-fel.html 

„Augusztus 21-én 18 óra körül a Hold, a Mars, a Szaturnusz és a Szűz-csillagkép 

legfényesebb csillagának (Spica) együttállása volt megfigyelhető a nyugati égbolton.  

A hatalmas Jupiter körül keringő 4 legnagyobb, úgynevezett Galilei-féle hold rendszeresen 

okoz a bolygókorongon apró fekete foltként megfigyelhető napfogyatkozásokat, a bolygó 

árnyékában pedig holdfogyatkozást. ” – Adta hírül a következő hírportál 

http://richpoi.com/cikkek/tudomany/rengeteg-hullocsillagra-szamithatunk-augusztusban.html 

Huszonöt magyar felfedezésű kisbolygó névjavaslatát fogadta el a Nemzetközi Csillagászati 

Unió. Kapott aszteroidát többek közt Bay Zoltán, Ruttkai Éva, Apáczai Csere János, Hajós 

Alfréd és Farkas Bertalan.  

http://richpoi.com/cikkek/tudomany/hires-magyarokrol-neveztek-el-kisbolygokat.html 

A Gergely naptár szerint: 740 éve lett király IV.- László (aki 1261-től 1290-ig élt, de király 

1272-1290 volt) aki királysága idején nem tudott megbírkózni a vele szemben álló főúri 

csoportokkal. A megválasztásakor még gyermek király kun származású anyja népéhez 

menekült és a kötöttségek nélküli szabad életben lelt vígasztalást. Ezért nevezték el Kun 

Lászlónak. Végül kun merénylők gyilkolták meg. Csanádon temették el. 

(http://www.google.hu/search?client=opera&rls=hu&q=Kun+L%C3%A1szl%C3%B3&source

id=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest) 

Az idén ünnepli születésének 120. évfordulóját a hungarikumok közé kívánkozó 

egyedülállóan pikáns ízű lágy tejtermék, a magyar Pálpusztai sajt. A patinás sajtkülönlegesség ma 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Holocén_naptár/
http://richpoi.com/cikkek/tudomany/rengeteg-hullocsillagra-szamithatunk-augusztusban.html
http://richpoi.com/cikkek/tudomany/hires-magyarokrol-neveztek-el-kisbolygokat.html
http://www.google.hu/search?client=opera&rls=hu&q=Kun+L%C3%A1szl%C3%B3&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
http://www.google.hu/search?client=opera&rls=hu&q=Kun+L%C3%A1szl%C3%B3&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
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is versenyben áll a hazai piacon a világhírű holland és francia termékekkel. 

http://richpoi.com/cikkek/izvilag/hungarikum-rangra-palyazik-a-120-eves-palpusztai-sajt.html 

110 éves a Halasi csipke! 

A Halasi Csipke Közalapítvány – Csipkemúzeum Székhelye: H-6400 Kiskunhalas,  Kossuth u. 

37/A.   Tel:+36-30-9-358-499, 77-421-797, web lapja. www.halasicsipke.hu 

E-mail: <halasicsipke@t-online.hu> 

A HALASI CSIPKEVARRÁS ÉLŐ HAGYOMÁNYA 

2010.óta 

a MAGYAR SZELLEMI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG RÉSZE! 

 

A Magyarország déli részén elterülő kisvárosban - egyedül az országban és a világon – több 

mint 100 éves hagyománya van a halasi csipke varrásának. 

A halasi csipke az elmúlt évszázad folyamán méltó vetélytársa lett a brüsszeli és a velencei  

csipkének. Több világkiállítás nagydíját is elnyerte, ezzel is öregbítve a magyar iparművészet 

jó hírét. 

A halasi csipke 100%-os kézimunkával készülő varrott csipke, elkészítése roppant  aprólékos  

és időigényes. 

A csipkéinket az évszázados rajzok alapján, az eredeti motívumok felhasználásával, 60 féle 

öltésmintával – amelyek titkát, csak a 10 halasi csipkevarró ismeri - varrjuk, de szívesen 

teljesítjük az  egyéni megrendeléseket is. 

A három, egymáson keresztbefektetett hal 1935-óta a halasi csipke védjegye. 

1902- óta a világ több híressége kapott halasi csipkét a magyar állam ajándékaként. 

A múlt század végén, 1996-ban II. János Pál pápa, 2000-ben Hitachi japán hercegnő. 

2004-ben a libanoni és a ciprusi köztársasági elnök felesége, a japán császárné és II. Erzsébet 

brit uralkodó, 2006-ban pedig Bush amerikai elnök felesége, 2008-ban a jordán királyné  is a 

halasi csipkével megajándékozottak sorába lépett. 

Több magyar és külföldi város és család címerét is kivarrtuk már, intézmények egyedi 

jutalmakként és magánszemélyek is szívesen ajándékoznak halasi csipkét. 

A Külügyminisztérium kulturális ügyekért felelős főosztálya támogatásával csipkénk már 

2001.óta rendszerese főszereplője a hazai és nemzetközi diplomáciai rendezvényeket kísérő 

kulturális rendezvényeknek és a protokoll ajándéklistán is szerepel. 
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A Csipkemúzeum (nyitva: a hét minden napján 9-12 és 13-16 óra között, április 1-és 

szeptember 30 között: 17 óráig, január 1- március 15-ig hétvégeken zárva) / állandó kiállításán 

megtekinthető a halasi csipke múltja és jelene.A látogatóknak lehetőségük van, hogy a 

varróműhelybe belépve személyesen kísérjék figyelemmel a halasi csipkevarrás jó szemet és 

türelmet igénylő különleges  folyamatát. 

A halasi csipke történetét átfogó, 10 tablóból álló, 28 csipkét tartalmazó „bőröndkiállítás” 

anyagával szívesen bemutatkozunk az ország bármely pontján. 

A Halasi csipkéről bővebben itt olvashatnak: http://hu.wikipedia.org/wiki/Halasi_csipke 

       

(A Halasi Csipkéről: Kiliti Zsuzsanna: a Csipkemúzeum igazgatója küldte meg a tájékoztatását 

és a fényképeket) 

100 éve született Bakos József művelődéstörténész, nyelvész. tanár (Vilyvitány, 1912. február 

2 – Eger, 1997. augusztus 7.) Műveiben többek között foglalkozott a magyar nyelvtörténettel; 

nyelvfejlődés, tanítás, nyelvhelyesség… stb-vel, és Comenius Ámos János hasonló írásaival. 

20. éves a Magyar Bábművészek Szövetsége. Székhelye:1068 Budapest, Városligeti fasor 38. 

A társaság-alapítás éve: 1992. Célja: A Magyar Köztársaság területén rendszeresen és 

hivatásszerűen tevékenykedő bábművészek szervezetbe tömörítése, közös szakmai érdekeiknek 

megfogalmazása, védelme és képviselete. 

http://www.babmuveszekszovetsege.hu/main.php?lang=HUN&disp=add_menu&ID=23 

 

Beszámoló 

A Szegeden2012. 06. 29. - 07. 01. között 

meg rendezett 44. Országos Vasutas Baráti Eszperantista Találkozóról   

 

http://www.babmuveszekszovetsege.hu/main.php?lang=HUN&disp=add_menu&ID=23
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Mielőtt elkészítettem volna ezt a rövid összefoglalót, visszalapoztam az országos vasutas 

eszperantista találkozók történetében 1988-ig. Erre azért volt szükség, hogy leírhassam a 

következőket: a Kelebia-Kiskunhalas Vasutas Eszperantó Alapszervezet immár háromszor 

/1988-ban, 2002-ben és 2012-ben/ rendezte meg a vasutas eszperantisták országos találkozóját. 

Az első két találkozót Kiskunhalason, ezt az utóbbit pedig Szegeden rendeztük meg. Rajtunk 

kívül még 9 csoport szervezett ilyen találkozót a jelzett időponttól. A pécsiek és a tataiak 

hozzánk hasonlóan 3-szor, a többiek ennél kevesebbszer vállalták fel ezt a nagy munkát. 

A feladat nagyságára jellemző, hogy a szegedi találkozó szervezése során 2011-ben kétszer, 

2012-ben pedig háromszor kellett személyesen Szegedre utaznom, hogy megnyugtatóan le 

tudjam rendezni a szállást, az étkezést és a különböző programokat. Ezen kívül három kérvényt 

írtam a városi közlekedési társaságnak, ill. önkormányzatnak, amelyben a segítségüket kértem 

a találkozó idején való díjmentes villamos használat, ill. szegedi reklám anyagokkal való 

kisegítés érdekében. Mondanom sem kell, hogy mindhárom kérésünk elutasítást kapott. 

A találkozó szervezésében segítségünkre volt többek között a Szegeden lakó Ferenczi Ildikó és 

Baksa József /jelentkezési lap és program eszperantóra való lefordítása, Székely Tiborné 

előadása, belgrádiak fogadása, szórólapok és táskák beszerzése, stb./. Segítettek még a 

Szegeden élő leányom és unoka-testvérem, valamint azon tagtársaim, akik személyesen is részt 

vettek a szegedi találkozón / 10 fő/. Kaptunk némi segítséget az országos Egyesület vezetésétől 

is az információ -főleg a külföld felé való- terjesztésében. 

A szervezés során igyekeztünk a részvételi díjakat és az igénybe vehető szolgáltatások árait 

minél kisebb szintre leszorítani. Így fordulhatott elő, hogy a teljes programban való részvétel 

kétszeri ott alvással, hatszori étkezéssel együtt, vasutas igazolvánnyal rendelkezők esetében 

14 350.- Ft-ba, a többiek setében pedig 15 150.- Ft-ba került. A 2010-es pécsi OBT-n mindez 

17 420.- Ft-ba került, pedig ott még bál sem volt, ami némileg /13 000.- Ft-al/ megdrágította a 

szombat esténket. A résztvevők hangulatának javítása érdekében folyamatosan biztosítottuk a 

kávét /3 az egyben, ill. a 2 az egyben/ fogyasztást, az étkezések előtti rövid italt, a báli 

vacsorán a fehér- és vörösbort, valamint a hűtött ásványvizet. A közlekedésnél ingyen 

bocsátottuk rendelkezésre a villamos jegyeket az arra igényt tartóknak. 

Az érkező vendégek /résztvevők/ fogadása céljából meghatározott időben kimentünk a Mars 

téri busz pályaudvarra, ill. a MÁV állomásra. Ez utóbbi helyen a -vasúti hangosbeszélő útján- 

magyar és eszperantó nyelven köszöntöttük az érkező vonatokról leszálló, a találkozóra érkező 

vendégeinket. Volt, akit -gyalogolási nehézségei miatt- személygépkocsival vittünk át a közeli 

szálláshelyre. 

A program keretében pénteken vezetői közreműködés mellett megtekintettük a Fogadalmi 

templomot és annak altemplomát, a szomszédos Somogyi könyvtárban rendezett Baghy Gyula 

kiállítást, majd a szálláshely éttermében elhelyezett vasúttörténeti plakátkiállítást. Vacsora után 

Székely Tibor világjáró eszperantista özvegye egy vetített képes előadást tartott nekünk férje 

gazdag és változatos életéről. 

A szombati napon előzetes tájékoztató után megtekintettük a Móra Ferenc Múzeum állandó 

kiállítását. Az arra befizetők /31 fő/ megnézték még a Munkácsy kiállítást is. A Móra 
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Múzeumtól átsétáltunk a Somogyi és Zrínyi utca sarkán lévő un. Fekete házhoz, ahol Kis 

Manyi és Rodolfó kiállítás mellett egy délalföldi népviseletet bemutató kiállítást néztünk meg.  

A kiadós ebéd /minden étkezéskor oly bőséges volt az adag, hogy a többség nem bírta 

megenni/ után  kb.16.00-tól a  kánikulában a mintegy 60 fős csoportunk a  híres Vadasparkot 

látogatta meg.  

 

A találkozó résztvevői. Fotó: Sutka Istvám 

Az esti finom vacsorát követően csaknem éjfélig tartó táncmulatság következett, melyhez a 

talpalávalót Míg József ásotthalmi /szintetizátoros/ zenész szolgáltatta. 

A vasárnap -svédasztalos reggeli után- kis vonatos városnézéssel folytatódott a program. A 

városnéző kis vonatunk útba ejtette a Teleki és Sóhordó utca sarkán lévő épületet /Baghy 

Gyula szülőházát/. Vágóné Bárány Zsuzsanna rövid megemlékező szövege után 

megkoszorúztuk az épületen lévő emléktáblát. A városnézés 10.00 órakor fejeződött be. Ezt 

követően a szálláshely éttermében 11.00 órától un. Munkaülés keretében a mozgalmi ügyeket 

beszéltük meg, melynek végén a Vácon lakó Baksza házaspár bejelentette, hogy 2013-ben ők 

vállalják a következő 45. országos találkozó  megrendezését. 

A mozgalmi témák megbeszélése után finom ebéd, majd a résztvevők búcsúzkodása és 

hazautazása következett. Befejezésül elmondhatjuk -és ennek a helyszínen és később e-mailben 

is többen hangot adtak- a kánikulai meleg időjárás ellenére a találkozó sikeres volt és az ott 

megjelent 76 résztvevő sok élménnyel gazdagodva térhetett haza. Ezen elismerések miatt is 

hálás köszönet illeti meg az összes szervezőt és közreműködő segítőt! 

Kelebia, 2012. 07. 10.    Sutka István alapszervezeti elnök 

 

Eszperanto Világkongresszus 
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Hanoi nyár 

A 2012.évi Egyetemes Eszperanto Kongresszusra (Észak Vietnamba: Hanoiba) a hivatalos 

közlés szerint 848 azemély jelentkezett 62 országból. 

  

Gondolatok 

 

A munka élteti az embert, de a pihenés sem ölt még meg senkit! 

 

Élj lazán, ne dolgozz túl sokat! Mert egyszer csak azt veszed észre, hogy vasárnap a 

templomban mindenki énekel, csak te fekszel csendben a hátadon. .... 

 

Ha az ellenségeid lőtávolban vannak, akkor te is. 

 

Aki utoljára nevet, annak lassú a felfogása. 

 

A dzsungelben minden ehető. Te is! 

 (Teddy Maagan) 

 

 

Gyászolunk 
 

„Az ifjaknak ékessége az ő erejük; és a véneknek dísze az ősz haj.” (Példabeszédek könyve 20. 

rész 29. vers) – „Bármit is szeretnél véghezvinni az életedben, tedd meg ma! Az életed Isten 

ajándéka, az pedig, hogy hogyan éled le, a te ajándékod Istennek, és a következő 

nemzedékeknek.” (Bob Gass) 

Fájdalmasan érintett bennünket a hír; az eszperantó nyelv révén megismert tevékeny barátunk 

és eszmetársunk Makay Attila (1938-2012) úr haláláról. Nagy szaktudású, az eszperantó 

nyelvet nagyon jól ismerő, kellemes modorú ember, jó barát volt. Nagyváradon élt családjával 

a 2012. május 22-én bekövetkezett haláláig. Az Orvosok Eszperantista Világszövetségének 

(UMEA) szakdelegátusa és aktivistája volt a sztomatológia szakterületén, a 2003. évi 

nagyváradi UMEA Kongresszusnak megszervezésében jelentős szerepe volt. A nagyváradi 

eszperantó-klub elnökeként is tevékenykedett és vezetőségi tagja volt a Román Eszperantó-

Szövetségnek: az ESPERANTO c. folyóirat szerint. 

Az Abaujszántón megrendezésre kerülő Kalocsay - emlék-ünnepségekre mindig küldtünk ki 

meghívót a környező országok Eszperantó-Szövetségei részére is.  
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Így vált vendégünké Makay Attila úr 2008. októberében, és ezt a látogatást adtuk vissza mi a 

Pásztor házaspár 2010-ben amikor a nagyváradi eszperantisták a klubjuk 100. évessé válását 

ünnepelték. 

 

Abaújszántón 2008. októberben a Kalocsay-emléktáblánál beszédet mond az egybegyűltekhez 

Makay Attila úr (a világos kabátban). 

 

A képen látható hölgy mellett ül Makay Attila klub-elnök úr, a nagyváradi eszperantista 

ünnepség megnyitóján. 

Nagyon sajnáljuk nagyon értékes barátunk eltávozását. Családjával, eszmetársaival 

együttérzünk fájdalmukban. Emlékét megőrizzük. Áldott legyen emléke haló porában is! 

2012. augusztus 14-én ért a megdöbbentő hír (amikor délben telefonon kerestem régi klub 

titkárunkat hogyléte felől érdeklődni), hogy meghalt Pál István!  

 

A kép a Zamenhof napon 2006. dec.15-én készült Miskolcon. Pál István a szemüveges hölgy mellett, a kalapos úr 

előtt látható./ Fényképezte Pásztor László: Pál István tanítványa/ 

Pál Istvánné – elhalt barátunk felesége - a mai napon 2012. augusztus 14-én 12, 30-kor történt 

telefonhívásomkor közölte, hogy férjét éppen a hívásom előtt vitték el, 86 éves korában meghalt. A 
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halál okainak jelölte meg, hogy a tüdőgyulladásából még nem jött talán teljesen rendbe a férje, és 

szívelégtelenség volt a baj többek között.  

Vasútasként gyakran felkereste a belvárosi eszperantó szakkört már a Kossuth utcai klubban is Király 

Lajos klubelnök idején. Temesi Istvántól, az ő ösztönzésére tanult meg eszperantóul. Sok helyen járt 

különböző eszperantista rendezvényeken, ahol eszperantó tudását fényesítette. Temesi Istvánnal 

szerkesztette a Verda Vojo című stencylezett eszperantó-nyelvű miskolci vasutas kiadványt mely 

tudomásunk szerint a Járműjavító eszperantistáinak volt a lapja. A Rónai Sándor Művelődési Ház 

eszperantó szakkörének volt a titkára, és a BAZ-megyei Eszperantó Megyebizottság titkári teendőit is 

ellátta. 1992-ig mindegyik eszperantó-klub elnöknek szinte a jobb keze volt: a kulturális élet, a 

mozgalomszervezés, és az eszperantó nyelvtanfolyamok vezetése révén. (Kossuth u. Mindszent tér, 

Ady Endre Műv. Házban és BAZ- megye különböző falvaiban.)  Miskolcról és a megye 

nevezetességeiről mindkét nyelven készített vetítettképes előadásaival, eszperantó nyelvű 

keresztrejtvényeivel és kulturális találóskérdéseivel  nem csak a magyarok, de a külföldi eszperantista 

vendégek előtt is méltán érdemelte ki az elismerést. Magyar nyelven kiadott eszperantó-

mozgalomtörténeti munkáját Pásztor László - a Rónai Sándor Műv. Ház Eszperantó-szakkörének 

ifjúsági titkára, az ő tanítványa - fordította le eszperantó nyelvre és jelentette meg mindkét nyelven az 

Északmagyarországi Hír/Nordhungaria Informo című internetes újságban, melyet az Eszperantó 

Múzeum őriz Bécsben. A miskolci Vasút történetét feldolgozó munkái csak magyar nyelven jelentek 

meg, eszperantó nyelvű fordításuk tudomásunk szerint nincs. 

A Király Lajos Eszperantó Baráti Kör Zámenhof napi megemlékezésein mindig lelkesen megjelent.  

Szemelvények a Miskolci Eszperantó-mozgalom történetéből - című írásán túl  voltak magyar nyelvre 

történt fordításai az eszperantó irodalomból és voltak magyar nyelvű versei is. Csiszár Ada: In 

Memoriam Kalocsay című kiadványában szerepel a fordítása Csókok címmel Kalocsay Kálmántól, és ő 

fordította le magyarra nagyon szépen Zámenhof: Espero című versét (az eszperantó himnuszt) is, 

melyeket az internetes újságban már le is közöltünk.  Sajnáljuk, hogy életéről és egyéb írásairól 

való  beszélgetést az említett újság számára ő elhárította, nem került rá sor. Kedves, viccelődő, nagyon 

intelligens, nagyon értékes ember volt. 

 

Áldott legyen emléke! 

Az e-mail-t küldött: Probal Dasgupta /az UEA elnöke Indiából/, Osmo Buller /az UEA 

Központi Hivatalának igazgatója Hollandiából/, Elda Doerfler /az Eszperantó Szövetségtől 

Trieszt-Itáliából/,Magdalena Feifičová Zsolna-Szlovákiából/,Milan Neubeller /Poprádról 

Szlovákiából/ Sylvia Hämäläinen /Tampere-Finnországból/ , Bartek Anna /A Magyarországi 

Eszperantó Egyesület nevében Budapestről/, dr. Ferenczy Imre Győrből, Gulyás József 

Ózdról, Várhelyi Gyuláné Tokajból, Eszényi József Szolnokról,  Zengő-Seregi Enikő 

Nyíregyházáról, Fedor Istvánné Miskolcról, továbbá a miskolci eszperantista kondoleálók (dr. 

Halász József és neje, Lukács Gusztáv és neje, Busai Mária, Fázold Miklós, Jósvai Jenő, 

dr. Vuné Király Ildikó, Parkánszkiné Gerő Zsuzsa, Virányi Judit és a Pásztor házaspár) 

nevében:  

Pásztor Lászlóné 

Kérem, olvassák el dr. Halász József gyászbeszédét Pál István 2012. augusztus 22-i temetésén. 

„Pál István” 
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Pál István személyében egy kiváló vasutas, tisztelt kolléga, sokoldalú, nagyműveltségű ember, a vasutas 

és az egyetemes eszperantó mozgalom kiemelkedő alakja távozott közülünk.  

Mint a Miskolci Járműjavító Üzem Tervosztályának vezetője jelenik meg emlékeinkben. Egy kerítéssel 

körbezárt szervezeti egységnél, a Járműjavító Üzemnél, amely szerves része volt akkor még egységes, 

magyar vasútnak végezte felelősségteljes munkáját. 

Szakmai munkája mellett talált időt és lehetőséget sokszínű, a közösség érdekében végzett 

tevékenységéhez.  

1975-ben jelent meg nagy feltűnést keltő munkája „A vaspálya túlsó oldalán” c. könyve, amelyben 

munkahelyének, a Járműjavító Üzemnek történetét írta meg. A könyv tanúsítja a rá jellemző 

alaposságot. Hosszú időt töltött a levéltárban, precíz kutató munkát végzett. Minden állítását 

dokumentumokkal támasztotta alá, műve 270 dokumentumot és fotót tartalmaz. 

Egymást követő munkáit ugyanez az igényesség jellemzi, és túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Miskolc 

város vasutas életének krónikása volt. Alkotó tevékenysége a 80-as évek második felében teljesedett ki. 

1984-ben „Vasút a város végén” c. könyve a Debrecen – Miskolc közötti vasútvonal megnyitásának 

125 évfordulójára készült. 1985-ben „Ahol munka mellett dal fakad” c. könyve a Járműjavító Üzem 

férfi kórusának száz éves történetét mutatja be. A vasutas sport 75 éves évfordulójára készült 1986-ban 

megjelent műve, amelynek címe „Amiről a kubik mesél”. Városunk eszperantó életének 1913 és 1988 

közötti történetét a „Szemelvények a miskolci eszperantó mozgalom életéből” c. művében örökítette 

meg. 

1957 és 1992 között volt aktív eszperantista. Akkor csatlakozott mozgalmunkhoz, amikor az 50-es évek 

elején ránk kényszerített hallgatás időszaka elmúlt. A Miskolci Járműjavító Üzemben működő „Verda 

Vojo” szakcsoportban tevékenykedett. Nemcsak használta, de tanította is a nyelvet. 15 részes 

tanfolyami anyagából sokan tanulták, néhányan tanították a nyelvet több éven át. Feladatlapjai a maguk 

korában szokatlanok, újak voltak és ma is modernnek tekinthetők, szórakoztatóak és van bennük 

humor. A tanfolyamok hallgatói szerették és eredményesen használták őket.  

Hogy volt érzéke az irodalom és a költészet iránt, azt néhány megjelent műve és műfordítása is tanúsítja 

ezek közül Húgomnak c. versét és az 1986-ban a HFM-ben eszperantóul megjelent novelláját 

említhetjük  meg, amelynek címe „A tizenkilencedik” volt. Műfordításaiból többek között az eszperantó 

himnusz magyar nyelvű fordítása jelent meg. 

Közvetlen modora, segítőkészsége és jó szervező képessége miatt nagyon hamar a mozgalmi munka 

egyik vezetője lett.  A „Verda Vojo” csoport vezetőségi tagja, majd elnöke lett. Rendszeresen képviselte 

a csoportot a vasutas eszperantisták munkaülésein. Hozzászólásaival, javaslataival a vasutas szakmai 

munka javítását és a nyelv terjesztését segítette. 

A BAZ megyei bizottság titkára volt, segítette és irányította a megyében működő eszperantó csoportok 

munkáját. Tanfolyamok, vizsgák szervezését végezte. 
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Előadásai, az általa szervezett év végi és farsangi rendezvények vidámak, szórakoztatóak és sikeresek 

voltak, kedvező sajtó visszhangjuk volt. 

Mint a megyei bizottság titkára, egyik aláírója volt 1969-ben a miskolci és amszterdami eszperantisták 

közötti testvérvárosi megállapodásnak. 

Figyelemmel kísérte az eszperantó neveket viselő közterületek sorsát. Amikor 1999-ben a miskolci 

Eszperantó tér nevét megváltoztatták, az Ő kezdeményezésére kapta meg a tér melletti park az 

Eszperantó park nevet.  

Az eszperantó mozgalom motorja volt. 

Szerénységére jellemző, hogy életéről, munkásságáról szóló visszatekintő beszélgetést elhárította. 

Sikeres életutat járt be és értékes örökséget hagyott ránk, csak hálával gondolhatunk rá. 

Fényképeit, írásait megőrzik a könyvek és folyóiratok elsárguló lapjai, személyiségét, az együtt töltött 

idők eseményeit emlékezetünkben raktározzuk el.  

Most, utolsó útja előtt búcsúzunk az egykori vasutastól, a nagyműveltségű humanistától. 

A vasutas eszperantisták nevében, a Miskolc városban és a megyében élő eszperantisták nevében 

búcsúzunk az eszperantó mozgalom kiváló alakjától. 

Kara Pista! 

Via forpaso tre doloras nin. Ni konservos vian memoron. Ripozu en paco! „  

 

 

Fontos levelek 
 

Jó Remény Gyermekotthon Brazilia 

„Kedves Adri! 

Prágában vagyok és készülök visszautazni Braziliába. A Gyermekotthonnak tartósan szüksége 

van segítőkre, sőt új emberekre, új önkéntesekre, új barátokra is. Ezért fordítottam le a BONA 

ESPERO/JÓ REMÉNY című könyvet az én nyelvemre (csehre) és ezért ösztönzöm az 

eszperantistákat, hogy keressenek utakat és eszközöket hogy lefordítsák ezt a könyvet saját 

nemzeti nyelvükre és terjesszék a nem eszperantisták között. – (Én speciális internetet fizetek 

elő, hogy sok nyelven tehessem közzé a fordításokat.) Jegyezd meg kérlek, hogy nem 

szükséges, hogy a BONA ESPERO/JÓ REMÉNY barátai és önkéntesei csak eszperantisták 

legyenek. Sok nem eszperantista is van közöttünk. Szükséges az informálás, hogy a nem 

eszperantisták is tudjanak erről a gyermekfaluról Braziliában. Te is észrevetted már, hogy az 

eszperantisták csak magukkal foglalkoznak, és nem akarnak segíteni a saját nyelvükkel a 

segítségre szoruló izig-vérig eszparantistáknak? Ezt egyáltalán nem fogadná el Dr. Zámenhof. 

A jövőben az Eszperantó elfogadtatására irányuló törekvés nem kellene, hogy az eszperantisták 

egyedüli végső törekvése legyen, inkább segíteniök kellene az Eszperantóval más embereknek 

más célok elérésében.  Ez Zámenhof eredeti célja. Az eszperantisták sokszor csak játszanak az 
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Eszperantóval, ahelyett, hogy akár ilyen segítő cselekedetekkel mutatnák meg a nemzetközi 

nyelv hasznosságát. A JÓ REMÉNY gyermekfalu kis lakóin való segítés emberbaráti 

cselekedet, méltó az Eszperantó eszméjéhez. Ne feledd, hogy Zámenhof hívő ember volt, és 

eredeti szándékai, melyeket a jelenlegi eszperantisták olykor elfelejtenek, bizonyára 

tetszenének Jézus Krisztusnak. Kérlek, segítsetek a gyermek-otthonnak, hogy jöjjenek el 

Brazíliába hozzájuk, vagy segítsék az emberek a céljaik megvalósítását pénzzel, de legalább 

írjanak áldásos tevékenységükről. 

19 és most, József! 

Így szokták mondani a brazilok, amikor be akarnak mutatni valakit. Tehát, mi, Ursula és 

Giuseppe, és még József is örülünk a szerencsének, hogy a BONA ESPERO elérte 50. éves 

jubileumát.  

Most van a fa gyümőlcs-szedésének az ideje, de a gyümőlcs nevelése sok időt igényel, amíg 

érett lesz. Ezek a gyümölcsök most: felelős és öntudatis fiatalok, akik megtalálták helyüket a 

társadalomban, lányok, akik eljöttek a Bona Espero-ba, hogy támogatást, ellátást kapjanak és 

tanuljanak irni és olvasni. Akik most tanítják a kicsiket, az egykori tanulók már házasok, 

akiknek gyerekei sose lesznek elhagyatva, mert szüleik a Bona Eszpero-ban tanultak és az 

országuk jövőjét építik az új nemzedéket gondozva.  

Néhány teoretikus nézőpontja szerint ezek a gyümölcsök jelentéktelenek, csak cseppek a 

tengerben. Ilyen gondolkozási mód egy régi legendára mlékeztet minket a kolibrival 

kapcsolatban, amelyik egy nagy tüzet meg látván az erdőben, gyorsan repült, hogy minél több 

vízcseppeket szórjon a langok közé. Az erdő többi állata rémülten szökött tova és bírálta a kis 

madár igyekezetét. De a bírálatra a madár csak ezt válaszolta: „Teljesítem kötelességemet. Ha 

ti is igy tennétek, a tűz hamarosan eloltódna.” 

Ennek a legendának a modern verziója így hangzana: A harmadik évezred kezdetén a 

Kékbolygó, a Naprendszer harmadik bolygója lángokban állt. Az emberiség eszközeit 

felemésztette a korrupció, az erkőlcstelenség, önzés és a háborúk, néha az álvallások. És le 

maradtak az új nemzedékek, elégve a drog, az élősködők és a reklámok által, amely esetekben  

hangsúlyozzák a banalitásokat, és semmibe veszik a nevelő példákat. 

Ime a helyzet párhuzama a brazil központi magas fennsíkon, ahol a Balen-hegy mellett 

csodálatosan ellenállt minden rossznak a kolibri fészke.  

* ** 

A második  50 évben a Bona Eszpero-nak szüksége van  új kolibrikre a következő tíz parancsolat 

szerint: 

1.Szeretni a természet minden formáját, beleértve annak minden gyerekét. 

2.Anyagilag függetlennek lenni, hogy elkerüljed a kolostorélet flusztrációját.  

3.Legyen megindító egyensúly, amely a különböző ivarú kolibrival érkezik.  

4.Ne legyen szokás a cigaretta, az alkohol, a drog, lustaság, pletyka, irígykedés, stb. 
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5.Gyakorlatban ismerni kell néhány szakot; mint a tanítást, gyermeklélektant, adminisztrációt, 

mezőgazdaságot, elektromosságot, vízműtant, építkezést, főzést, stb.  

6.Imerve e szakokat, képes legyen és akarja csinálni az ember azokat a gyakorlatban 

7.Nem remélni és bízni a kormányban, mert a vidékeken kevés szavazattal a kormány hajlamos 

elhagyni a vidéket. 

8.Ne panaszkodj a 24 órás munkanap, a hét napos hét és fizetés miatt, mert az Isten 

bankcsekkje fizet téged.  

9.Légy eszperantista, akinek nem feltétlenül fontos folyékonyan beszélni eszperantóul. ( A 

nyelvet megtanulod 3 hónap alatt.), de viselkedj világi és egyházi módon.  

10.Folyamatosan adj jó példát.  

Ha néhányan olvassák ezt a levelet, és hívottnak érzik magukat, akkor írjanak a Bona Eszpero-

nak/ a Jó Remény Gyermekotthonnak, az alábbi címen: Bona Espero, Caixa Postal 37, Alto 

Paraiso de Goiás, 73.770-000, Brazilo. Bona espero@terra.com.br  

Ursula kaj Giuseppe Grattapaglia 

El érhetőségeik: Fazenda-Escola Bona Espero, Instituicao Educacional Esperantista, 

Utilidade Publica Federal, Estadual, Municipal.73,770-000 Alto Paraiso de Goiás, Brasil, 

telefon: 005562 3446 11 75 

Jan Josef Pospisil; - a BONA ESPERO Gyermekotthon barátjának - eszperantó nyelvű  levelét 

magyar nyelvre fordította Pásztor László/ 

 

Dr. Orsós Anna Pécs 

„Kedves Adrien! 

 Megnéztem a honlapon az előadásomat, azzal minden rendben, a tartalomjegyzékben és az 

előadás előtt címben  szeretnék egy pontosítást kérni. Az egyetemen tanítókat: egyetemi 

oktatóknak hívják általában, az egyetemi tanár kilnevezés azoknak jár, akik professzorok. Én 

ugyan a januári előadásom óta már nem is adjunktus, hanem  "habilitált egyetemi docens 

vagyok", de még nem vagyok egyetemi tanár, mint ahogyan írta rólam  bemutatásként - az a 

következő fokozat, addig még kell pár alkotó év. Amennyiben nem probléma, kérem, ezt 

korrigálják. Nagyon köszönöm. 

Üdvözlettel: Orsós Anna” 

 

 

 

mailto:espero@terra.com.br
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Orsós Anna 

A beás nyelv Magyarországon 

- Folytatás – 

3.1.1. A közoktatási törvény 2003-as évi változásai 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2003-ban történt módosítása az elmúlt pár 

évben a cigány gyermekek általános oktatási helyzetének javítása érdekében jelentősen 

változott. 

A cigány felzárkóztató, majd cigány kisebbségi oktatás átalakítása megteremtette a szakmai 

kereteket, azonban fontos tartalmi kérdés, hogy a kisebbségi oktatásra vonatkozó módosítás 

szerint a cigány nyelvek óraszáma heti kettőre csökken, így könnyebbé válik az összevonás 

(blokkosítás) az év során, s vendégtanárral, tábor vagy más rendezvény keretében szervezhető 

a nyelvoktatás. Ez az intézkedés, bár oktatáspolitikai szempontból nagyon fontos, 

nyelvpolitikai szempontból nem nevezhető hatékonynak, hiszen ezzel a nyelvoktatás feltételei 

nem teremtődtek meg. A cigány nyelvek esetében egy megengedő jellegű rendeletmódosítás 

történt, mely a cigány nyelvek presztízsét, a többi kisebbségi nyelvvel összehasonlítva, nem 

emeli. 

A közoktatási törvény alapján a pedagógusi munkakörben való alkalmazás feltételei hasonlóan 

megkülönböztetik a hazai kisebbségi nyelvet és az idegen nyelvet oktatók alkalmazási 

feltételeit. E szerint: 

„Idegen nyelv oktatására – minden iskolatípusban – alkalmazható, aki nyelvtanári vagy idegen 

nyelv- és irodalom szakos tanári végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik. 

A nemzetiségi, etnikai kisebbségi nyelvek esetében 2006. szeptember 1-jéig nemzetiségi, etnikai 

kisebbségi nyelv oktatására alkalmazható pedagógus végzettséggel és legalább középfokú „C” 

állami nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkező pedagógus 

alkalmazható, a bolgár, a cigány (romani, illetve beás), a görög, a lengyel az örmény, a ruszin, 

az ukrán nyelv oktatására a felsőfokú tanulmányok megkezdése nélkül, korlátlan ideig 

alkalmazható az, aki az adott nyelvből felsőfokú „C” típusú állami nyelvvizsga bizonyítvánnyal 

vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkezik.” 

Ez az alkalmazási feltétel ugyan lehetőség teremt a kisebbségi nyelv iskolai bevezetésére, ám 

szakmai szempontból eleve kudarcra ítélt vállalkozás pusztán nyelvi kompetenciával 

rendelkező egyén számára – szakképzettség hiányában – „szakmunkát” végezni. 

A nyelvtanári képzés feltételeinek kidolgozása egyre sürgetőbb feladattá vált. Ám nem csupán 

ennek hiánya akadályozza a széles körű, igényes cigány nyelv oktatását, illetve az anyanyelvű 



 

 

 

16 

oktatást. Néhány kivételtől eltekintve továbbra sem állnak rendelkezésre a tárgyi feltételek 

sem: hiányoznak az olyan tankönyvek, oktatási segédanyagok, amelyek nélkülözhetetlenek az 

ilyen programok ellátásához.  

A személyi és tárgyi feltételek hiányossága mellett a nyelv/nyelvek, nyelvjárások jelenlegi 

állapota, a szakmai munka hátráltatása, az időhúzás is nehezíti az iskolai oktathatóságot. 

A cigány nyelvoktatás és főleg az anyanyelvű oktatás megvalósítása ugyan hosszabb időt 

igénybe vevő folyamat, ám évek óta komoly előrelépés nem történt ez ügyben. Miként 

empirikus adataim is alátámasztják, a nyelvvesztés, a nyelvi asszimiláció folytatódik, 

hovatovább visszafordíthatatlanná válik, ezért a munka elkezdése nem tűr halasztást. 

3.2. A beás nyelv jelenlegi oktatásának felmérése, helyzetleírása és értékelése 

A beás nyelv oktatása elsőként az 1994-ben induló Gandhi Közalapítványi Gimnáziumban 

indult. Addig sem az általános, sem a középiskolákban nem zajlott beás nyelvoktatás, sőt a 

beás nyelvnek a romanitól való megkülönböztetése is gondot okozott. Számos pedagógus ma is 

egymás dialektusának tekinti a két nyelvet, miközben a beás a latin, a romani pedig az ind 

nyelvek csoportjába tartozó indoeurópai nyelv. A nevelési-oktatási intézmények az 58/2002. 

OM rendelet és a fent említett szabályozások figyelembe vételével külön normatívát 

igényelhetnek a cigány népismeret, valamint bármelyik cigány nyelv oktatására.  

Az Országos Oktatási Integrációs Hálózat volt bázisintézményei közül hat intézményben, 

valamint további négy olyan intézményben, melyek nem tartoztak az OOIH bázisintézményei 

közé a 2005/06-os tanévben is folytattak beás nyelvoktatást. 

A felsorolt hiányosságok közül talán a legalapvetőbb, hogy a közoktatásért felelős ágazati 

minisztérium még mindig nem rendelkezik adatokkal arról, hol folyik cigány, illetve beás 

nyelvi oktatás, milyen tanulói létszám vesz részt, milyen nyelvi és pedagógiai kompetenciával 

rendelkező tanárok tanítják. A magyarországi cigányok társadalmi integrációját elősegítő 

kormányzati programról és az azzal összefüggő intézkedésekről szóló 1021/2004.(III. 18.) 

Korm. határozat 1. számú melléklete 62. pontjában megfogalmazott, a Regionális vagy 

Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájában tett magyar vállalások kiterjesztése lehetősége miatt a 

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal szükségesnek tartotta, hogy megvizsgálja a hazánkban 

beszélt cigány nyelvekre – köztük a beásra – kiterjeszthető-e a védelem, valamint a 

kiterjesztéshez milyen további szakmai jellegű intézkedések szükségesek. 

A beás nyelv helyzetének vizsgálatára a hazai köz- és felsőoktatásban, valamint a nyelvoktatás 

fejlesztésének lehetőségeinek áttekintésére engem kértek fel. Így vált lehetővé számomra a 

magyarországi beás nyelvet oktató intézmények felkutatása, az iskolákban kérdőíves felmérés 

lefolytatása a nyelvoktatás körülményeit illetően.  

A rendelkezésemre bocsátott címlista iskoláit, valamint a bázisintézmények mindegyikét 

végigkérdezve Magyarországon mindösszesen két érettségit adó középiskolában és további 

nyolc általános iskolában tanítanak beás nyelvet. A beás nyelv ezekben az intézményekben 

tantárgyként szerepel azok számára – származástól függetlenül – akik ezt tanulni szeretnék. 

Ehhez a szülő írásos beleegyezése szükséges. Ezekre a nyelvórákra az órarendbe illesztett 

idősávban, vagy tömbösített formában heti 2 óra keretének megfelelően akár a tanév elején 

vagy a tanév végén kerülhet sor. 

A 2005/2006-os tanévben Magyarországon tíz közoktatási intézményben oktattak beás nyelvet. 
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3.3. A beás nyelv a felsőoktatásban 

1994 őszétől az akkor még Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola kétéves 

posztgraduális romológus képzést szervezett, melynek keretében mindkét magyarországi 

cigány nyelvet oktatatták. A tanszék 1996-tól „alvó” szakként szüneteltette a nyelvoktatást, 

majd a tanszékvezető tragikus halála után végleg megszűntette. 

A Pécsi Tudományegyetemen 1996-tól a Bölcsészettudományi Kar Nyelvészeti Tanszékén 

Romológia specializáció keretében kezdődött a beás nyelv oktatása, mely a mai napig tart.  

A két hivatalosan elismert cigány nyelvből egyetemi tanulmányokat jelenleg kizárólag a Pécsi 

Tudományegyetem Romológia Tanszékén folytathatnak mind a romák, mind az egyetem többi 

hallgatója. Ez a képzés azonban eddig nem nyújtott tanári diplomát. Ezért akkreditáltatta a 

tanszék és nyílik lehetőség a romológia szakos bölcsész diploma mellett tanári képesítést is 

szerezni. A cél, hogy azok a hallgatók, akik valamelyik cigány nyelvből középfokú „C” típusú 

nyelvvizsgával rendelkeznek, de eddig pedagógiai kurzusokat nem hallgattak, nem 

pedagógusok, bölcsész diplomájuk mellé szerezhessenek tanári képesítést is. Ez a tanári 

képesítés tartalmazza a cigány népismeret és a beás vagy romani nyelvek oktatásához 

szükséges szakmódszertani ismereteket. Mindez a kompetencia önmagában ugyan kevesebb, 

mint egy nyelvtanári vagy népismeret szakos tanári végzettség, hisz itt nem a nyelvről 

szereznek olyan hangtani, alaktani és mondattani ismereteket, mint általában a nyelvszakosok, 

ám a nyelvtanárképzés megteremtéséig az egyetlen olyan végzettség, amely segít a nyelvet – 

minimálisan középfokon – ismerő pedagógusoknak az oktatási intézményekben egyfajta 

multiplikátori tevékenységet végezni. A lineáris képzés – az ún. bolognai folyamat – során a 

három éves romológia szakos alapképzésnek is része beás és romani nyelvoktatás, a 

mesterképzésben (4-5. évfolyam) válik lehetővé a bölcsész vagy a tanári diploma megszerzése. 

Az 2006-os évtől a neveléstudományi doktori iskola is indult a PTE BTK-n, amelynek egyik 

programja a romológia lehetőséget ad a hallgatóknak a továbbképzésre, az oktatóknak és 

doktorhallgatóknak a tudományos munkára.  

Hiszen a valódi megoldást az jelentené, ha mielőbb elvégeznénk azokat az alapkutatásokat, 

létrejönnének azok a segéd- és háttértudományok, amelyek alapján elindulhatna a beás és a 

romani nyelv nyelvtanári képzése – más nyelvek tanárképzéséhez hasonlóan. 

3.3.1. A romológiai tárgyú felsőoktatási programok tartalmának összefoglalása és értékelése 

A felsőoktatásban a bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi alapképzési szakok 

képesítési követelményeiről szóló 129/2001.(VII.13.) Korm. rendelet határozza meg az 

okleveles romológiai szakos bölcsész szakképzettség megszerzéséhez szükséges képesítési 

követelményeket. Ilyen képzés mind ezideig csak a Pécsi Tudományegyetemen indult.  A Pécsi 

Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának romológia szakán 2000-ben e 

követelmények szerint olyan bölcsészek képzése indult meg, akik tanár vagy szociális 

szakokkal társítva 10 félév során átfogó ismereteket szereznek a romológia területén. 

A romológia szak alapképzési formában, első diploma megszerzésére irányulóan csak nappali 

tagozaton végezhető szakpárosításban B szakként. A 2005/2006-os tanévben felvételt nyert 

hallgatók még a hagyományos 5 éves képzési rendszerben végezhetik tanulmányaikat. A 

diplomában szereplő végzettség megnevezése: okleveles romológia szakos bölcsész vagy 

tanár.  



 

 

 

18 

A képzések során tantárgyi struktúrájában bevezető tárgyakként szociológiai, 

szociálpszichológiai, általános filozófiai, demográfiai, neveléstudományi alapismeretekkel 

ismerkedhetnek meg a hallgatók. Az alapozó tárgyak körében a kulturális antropológiai, 

nevelésszociológiai, nyelvészeti megközelítésben a cigányságra irányuló kutatások fő 

irányaival, illetve a magyarországi cigányság társadalmi és kulturális helyzetének fő 

jellemzőivel, az európai cigányság helyzetével foglalkoznak. Egyéb társadalomtudományi 

tárgyak is szerepet kapnak az oktatásban: néprajztudomány, jog, demográfia, szociológia, 

társadalomföldrajz, pszicholingvisztika, szociolingvisztika. A tantárgyak bevezetést nyújtanak 

az egyes diszciplínákba, a cigányságra vonatkozó kérdéseket az adott tudomány szempontjából 

vizsgálják.  

Szociálpszichológiai és pedagógiai tantárgyak is nagy hangsúllyal szerepelnek a szak 

tantervében, amelyeknek a kérdéses területet érintő fő témái a szocializáció és az etnikai 

identitás jellemzői, a szociális attitűdök és mérésük, családi és intézményi szocializáció, cigány 

gyermekek helyzete az oktatásban, a gyermekvédelem szervezete és működése, felnőttoktatás, 

a különbözőség elfogadására és a békére nevelés, multikulturalizmus, interkulturális és 

antirasszista nevelés.  

Az általános alapozást, az egyes tudományágak átfogó jellegű áttekintését követi a 

romológiai/ciganológiai tantárgyak elsajátítása. Ennek keretében a magyarországi cigányság 

történetével, a cigányság tárgyi néprajzával és folklórjával, a cigány zenefolklórral, a cigányság 

politikai szerveződésével, kulturális autonómiájával, a cigánysággal a médiában, illetve a 

magyarországi cigány művészek alkotásaival foglalkoznak.  

Cigány – beás és romani – nyelvórák biztosítják a lehetőséget, hogy a hallgatók, leendő 

szakértők, eredeti nyelven férhessenek hozzá a cigány nyelvű írott és beszélt anyagokhoz. 

Jelenleg egyetemi alapvizsgával záródnak a nyelvi kurzusok, melyet sokan kiváltanak az 

állami alapfokú nyelvvizsga „C” típusú államilag akkreditált nyelvvizsgájával. 

A 2005/2006-os tanév során a romológia alapképzésben mintegy 50-60, a másoddiplomás 

képzésben pedig 120 fő vett részt. A diákoknak mintegy 40%-a cigány közösséghez tartozik. 

Az utóbbi évek során szemmel láthatóan nőtt a cigány hallgatók száma. Ezen hallgatók nagy 

része a helyi Gandhi Gimnázium tanulói közül kerülnek az egyetemre, ami önmagában is 

rendkívül örvendetes, hosszú távon biztosít utánpótlást a szakon folyó képzés számára. 

A cigány társadalom ismerete szakirányú továbbképzési szak képesítési követelményeiről 

szóló 21/2000. (VIII.3.) OM rendelet a főiskolai pedagógus szakot végzett hallgatók számára a 

cigány társadalomismeret szakirányú szakos pedagógus szakképzettség megszerzéséhez 

szükséges követelményrendszert határozza meg. A pedagógusképző intézmények saját 

hatáskörben indíthatnak kurzusokat.  

Másoddiplomások számára 2002 szeptemberétől akkreditált romológiai szakirányú 

továbbképzési szak indítására a Kaposvári Egyetem Tanítóképző Főiskoláján a. 41/1999. 

(X.19.) OM rendeletet módosító 20/2001.(VI.30.) OM rendelet hatályba lépésével indítható, 

ám jelenleg ilyen továbbképzési szak ott nem működik. 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Szegedi Tudományegyetemen a pedagógia 

szakos képzésben külön romológiai kurzusokat is meghirdetnek. 

A pályán lévő pedagógusok továbbképzését a 277/1997. (XII.22.) Korm. Rendelet 

szabályozza. A közoktatásról szóló törvény egyes feladatok, mint az intézményvezetői, 
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szakértői, gyakorlatvezetői feladatok ellátását a pedagógus szakképzettség mellett a pedagógus 

szakvizsga teljesítéséhez köti. A pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzésben 

teljesíthető, amelynek képesítési követelményeit a 41/1999.(X.13.) OM rendelet határozza 

meg. 

Romológiai képzés az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán, Vácon működik, ahol Cigány/roma 

nemzetiségi óvodapedagógus és Cigány/roma nemzetiségi tanító képzést folytatnak. (Az 

óvodapedagógusok és tanítók képzése egyelőre nem került be a lineáris képzési rendszerbe.)  

Romológia képzésükhöz kapcsolódóan mind a lovári, mind a beás nyelv elsajátítására 

lehetőséget nyújtanak, ám jelenleg csak lovári nyelvet tanuló hallgatóik vannak. Az előzőekből 

kiderül, hogy ma a felsőoktatásban több helyen működik Romológia Tanszék, ill. tanszéki 

csoport, alap- és posztgraduális egyetemi képzés azonban csak a pécsi egyetemen folyik.  

A Pécsi Egyetem Romológia és Nevelésszociológia Tanszéke ötödik tanéve működő képzései 

iránt óriási az érdeklődés nemcsak a szakos diákok körében, hanem általában a cigányság 

problémái iránt érdeklődő diákság körében is. A tanszék személyi feltételei azonban korántsem 

arányosak az elvárt munka mennyiségével és minőségével. A tanszék 2002-ig mindössze 3 

főállású státusszal működött. A 2002/2003-as tanévtől a státuszok száma egy fővel nőtt, s 

rendeződött a tanszéken közalkalmazotti munkaviszonyban foglalkoztatottak helyzete is, de ez 

még mindig nem elegendő. A sokrétű adminisztrációs feladatok elvégzésére a tanszéknek 

mindössze egy fél státusza van. Működési költségeit főképp olyan pályázatokból fedezi, 

amelyek az oktatáshoz kapcsolódó tudományos kutatás, tudományszervezés, kiadványozás, sőt 

közösségszervezés feladataihoz nyújtanak támogatást.  

3.4. Beás nyelv a tudományos kutatásban 

A Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Tanácsa 2002 tavaszi javaslatával egyetértve, 

a Nyelvtudományi Intézet cigány nyelvi kutatási projektumot indított meg.  

A kutatók összegezték a magyarországi cigány kisebbség nyelvi csoportjainak helyzetével 

foglalkozó kutatások tanulságait, illetve a magyarországi cigány kisebbség nyelvi 

rétegződésére vonatkozó szociológiai vizsgálatok nyelvszemléletének sajátosságait. 

A Cigány nyelvek, cigány közösségek: a romani és beás nyelvek komplex nyelvészeti vizsgálata 

című OKTK projektum keretében feldolgozták a nyelvcserére és a nyelvi revitalizációra, 

valamint a cigány nyelvekre vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalmat. 

2009 tavaszán elkészült a beás nyelv leíró nyelvtana. 

 

 

3.5. Nyelvvizsgáztatás 

Komoly gondot jelentett a kisebbségek nyelveinek nyelvvizsgáztatásában a nyelvvizsgáztatás 

új szabályozásáról szóló 71/1998. (IV.8.) számú kormányrendelet megjelenése, amely 

akkreditációhoz kötötte a nyelvvizsgáztatási tevékenységet.  
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A hatályba lépést követően az Oktatási Minisztérium pénzügyi támogatásának segítségével 

újra lehetőség van államilag elismert nyelvvizsga letételére bolgár, horvát, lengyel, cigány 

(beás és romani), német, román, szerb, szlovák és szlovén nyelvből.  

A vizsgahelyek többsége ugyan még a fővárosban található, ám 2002-ben az ország több 

pontján is mód nyílott arra, hogy az adott régióban élő kisebbségek nyelvéből nyelvvizsgát 

lehessen tenni.  

A cigány nyelvek közül a beásnak sikerült a pécsi PROFEX Vizsgaközpont akkreditált 

vizsgahelyévé válnia, melynek székhelye a Pécsi Tudományegyetem BTK NTI Romológia és 

Nevelésszociológia Tanszéke. Az akkreditált vizsgahely évente két alkalommal ad lehetőséget 

beás nyelvvizsga szerzésére. A vizsgahely népszerűségét mutatja, hogy 2002 óta 282 vizsgázó 

közül 187 fő sikeres nyelvvizsgát tett beás nyelvből alap-, közép- vagy felsőfokon.  

4. AZ OKTATÁS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A KÖZ- és FELSŐOKTATÁSBAN 

A nyelvtanárképzés előkészítése a legaktuálisabb és legfontosabb feladatok egyike. 

Az Oktatási Minisztérium az utóbbi években semmiféle aktivitást nem mutatott sem a nyelvi 

követelmények legitimálása, sem a kerettantervek elkészíttetése terén. A cigány nyelvek 

tanítását lehetővé tevő rendelet a pedagógusokat komoly kiszolgáltatottságnak teszi ki, ezért a 

szakmai segítség elengedhetetlenül szükséges napi munkájukhoz.  

Egyik lehetősége lehet a segítségnyújtásnak a pécsi egyetemen megvalósuló szakmódszertan 

tanítása, ám ez csak az egyetem romológia szakán tanuló hallgatók számára elérhető segítség a 

nyelvtanárképzés feltételeinek megteremtéséig.  

Mivel a nyelvtanárképzés feltételeinek megteremtése állami feladat, fontos, hogy az állam 

vegye kezébe a nyelvtanárképzés megteremtésében érdekeltek közti koordinátori 

tevékenységet, vagy jelöljön meg olyan intézményt, amelyik ezt a tevékenységet elvégzi. A 

nyelvvel foglalkozó anyanyelvi aktivisták erre képtelenek, nem is lehet feladatuk, hogy 

átlássák a nyelvtanárképzés elindításához szükséges teendőket. 

Mindenképpen szükséges a nyelveket oktató egyetemek és az MTA Nyelvtudományi 

Intézetének együttműködése. Az egyetemek a szükséges alapkutatásokhoz biztosítani tudják a 

hallgatókat, a terepet, és a szakértelmet, a Nyelvtudományi Intézet nyelvészei hozzájárulnak az 

elméleti, szakmai háttér erősítéséhez.  

Fontos, hogy az eddig elért eredményeket az egyetemek a nyelvoktatás során használni tudják, 

kipróbálhassák, az eredményeket korrigálják – ezért nélkülözhetetlen az egyetemek és a 

Nyelvtudományi Intézet együttműködése. 

A beás cigány közösségek nyelvi állapotáról további tudományos igényű kutatások, felmérések 

szükségesek több nyelvi közösségben egy átgondolt és alapos nyelvtervezési stratégia 

kialakítása érdekében. 

Egyre erősödik az érdeklődés a kisebbségi nyelvek iránt, azonban az igények kielégítéséhez 

szükséges feltételek hiányoznak (nyelvtanfolyamok, továbbképzések a nyelvet tanítóknak, 

nyelvkönyvek, multimédiás eszközök stb.). 
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Tudományos alapú nyelvtervezés és sztenderdizálás hiányában – éppen a társadalmi 

érdeklődés növekedése miatt – nagy a veszélye a tudományos szemléletet nélkülöző munkák 

elterjedésének. (Az OM által kezdeményezett és elkészített Beás/Romani nyelvi 

követelményrendszer legitimációjának hiánya ezt tovább növeli.) A továbbiakban leírt 

tevékenységek pótlásával megalapozódhatna a meglévő felsőoktatási szerkezetbe beépülő 

nyelvtanárképzés, melynek ma még sem a személyi, sem a tárgyi feltételei nincsenek meg.  

Megvalósítandó fejlesztési feladatok: 

Bár a beás nyelvtan elkészült, ám további hangtani kutatások, alaktani kutatások nagyon 

hasznosak lennének a munka tökéletesítéséhez. A beás mondattan leírása, jelentéstana, 

nyelvtörténeti alapkutatások, antropológiai jellegű kutatások és beszélt nyelvi vizsgálatok alig 

kezdődtek el, ezek megléte nélkülözhetetlen a nyelvtanárképzés tananyagának megteremtése 

érdekében. 

A kutatási fejlesztési feladatok mellett alapvető innovációs fejlesztésekre is szükség van. A 

szótári munkálatok, számítógépes korpusznyelvészet, egy nyelvészeti tudományos és 

információs központ kialakítása pedig a beás nyelv területén elért eredmények korszerű 

rögzítése és tárolása miatt válik fontossá. Feltehetően a megvalósítandó feladatok köre ennél 

jóval szélesebb, ám e munkálatok megkezdésével sokáig nem késlekedhetünk, a beás – magyar 

nyelvcsere folyamatának intenzitása miatt.  

Összegezés 

A kisebbségi nyelvek megerősítésére, a nyelvcsere ellenkező irányba fordítására különféle 

módok léteznek, a többségi társadalom támogatása nélkül azonban ezek a próbálkozások 

kevésbé lesznek sikeresek. 

A legtöbb kisebbségi beszélőben a saját nyelvvel szembeni pozitív attitűd megtalálható, ám ha 

a többségi társadalom nem segíti annak tudatosítását, hogy az általuk beszélt nyelv ugyanolyan 

értékes, mint bármelyik, csak másik nyelv, ez a pozitív attitűd elhalványul. 

Az oktatásnak segítenie kell a nyelv presztízsének megteremtését. Elő kell segíteni, hogy a 

kisebbségi nyelv minél több használati funkcióban tudjon megjelenni, lehessenek anyanyelvű 

sajtótermékek, adások, anyanyelvi oktatás - lehetőleg minden szinten, beleértve a közép- és 

felsőfokú szakképzést is. Ez egyben nyelvélénkítést is eredményez, azzal, hogy a korlátozott 

funkciókban használatos kisebbségi nyelv szerepköreit és színtereit bővíti.  

A beás nyelv átadása csak akkor fog visszatérni a család természetes keretei közé, ha ezekben a 

funkcióiban megerősödik, presztízse megnő és a revitalizáció lépéseknek köszönhetően, és lesz 

még elégséges számú anyanyelvi beszélő, aki érdekeltté válik a beás nyelv átadásában (vö. 

Bartha, 1999:129). 

Ehhez azonban mielőbb ki kell alakítani azt a támogató, hozzáadó oktatási környezetet, amely 

segít újra felértékelni az anyanyelvet a nemzedékek közötti nyelvátadásban.  
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Az indoeurópai nyelvcsalád nyelvei
1
 

 

 

 

     

                                                 
1
 Tótfalusi István: Bábel örökében. (Budapest, 1976) című könyve felhasználásával 



Létszámuk: kb. 500.000 fő
2
 

 

Csak magyarul beszélő cigányok Kétnyelvű cigányok 

 

 

ROMUNGRÓK 

/kárpáti cigányok 

71% 

 

Nyelvük: 

 

a romani kárpáti cigány nyelvjárása, 

de már csak nyelvszigeteken pl. Versend, Csobánka 

 

Hagyományos foglalkozásaik szerint:  

 

zenészek 

vályogvetők, 

szegkovácsok 

 

 

Lakóhelyük: 

 

- Budapest és környéke 

Pl. Pomáz, Zsámbék  

- a Balaton Északi partja 

- a Dunántúl 

/pl. Pécs, Mohács, Babócsa/ 

 

cigány anyanyelvűek 

OLÁH CIGÁNYOK 

/kolompárok/21% 

 

Nyelvük: 

 

a romani különböző nyelvjárásait beszélik 

(kb. 13) (Erdős 1959) 

 

 

Hagyományos foglalkozásaik szerint: 

 

lókereskedők 

rézművesek 

fémművesek 

üstfoltozók 

szőnyegkereskedők 

kovácsok 

köszörűsök 

sátorosok stb. 

 

Lakóhelyük: 

 

az egész országban szétszórtan élnek 

/főleg városokban/ 

 

román anyanyelvűek 

BEÁSOK 

8% 

 

Nyelvük: 

 

a román archaikus nyelvjárásait beszélik 

 

árgyelán muncsán  ticsán 

 

 

Hagyományos foglalkozásaik: 

teknővájás, fakanál-készítés, kosárfonás 

 

 

Lakóhelyük: 

 

a Dél-Dunántúlon főleg Somogy, Tolna, Zala, 

Baranya megyékben, a Tiszántúlon Tiszafüred, 

Tiszadada környékén élnek. 

                                                 
2
 A Kemény István vezette 1971-es kutatás adatai szerint 



 

Jorge Amado brazil íróról magyarul 
 

http://www.7books.hu/book.html?a=185166 

Augusztus 20 
 

Az Államalapítás ünnepe augusztus 20. hazánk egyik legrégebbi nemzeti ünnepe, az első 

magyar király, Szent István uralkodásának és Magyarországot valódi európai állammá és 

hatalommá válásának ünnepe. 

 

Eredetileg augusztus 15-ére – István király törvénykezési napjának és egyben halálának 

évfordulójára – eső ünnep, mely csak 1083 óta kerül augusztus 20-án megrendezésre Szent 

László király rendelete nyomán, hiszen ezen a napon avatták szentté első királyunkat. 

Miskolcon az ünnepi műsor Nemcsák Károly színművész és a miskolci Montázs 

Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesület közreműködésével zajlott le. A műsorban 

szerepelt többek között kenyérszeletelés, kenyéráldás a keresztény egyházak képviselőivel, és 

Magyar állapolgársági dokumentum - átadás állampolgári eskütétellel. A díszokleveleket dr. 

Krizsa ákos, polgármesterünk adta át. 

Gyönyörű kenyerek nemzeti ünnepünkre: augusztus 20-ra 

  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ayj3KwT8Ew 

 

 

Fagyi és parfé készítésről 

 

A Herman Ottó Múzeum augusztusi program-kínálatában szerepelt többek között: a fagylalt 

és a parfé készítés története című kiállítás, mindnyájunk nagy örömére. 
 

 

A csókról 
 

A visszaadott csók; egyesülés 

Az öleléssel, adott csók vágyat jelent 

A lelki betegséget csókkal kell gyógyítani 

Küldő: Tivadar Löwenkopf 

 

 

http://www.7books.hu/book.html?a=185166
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ayj3KwT8Ew
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Vidorfesztivál Nyíregyházán 
 

Tizenegyedik alkalommal került megrendezésre, a vidámság és derű országos fesztiválja. Az 

idén is voltak színházi és utcaszínházi előadások, koncertek, kiállítások és filmvetítések, a 

programok kilencven százalékát ingyen tekinthette meg a közönség. A világzene és a népzene 

magyar legjobbjait hívták meg a szervezők. /http://richpoi.com/cikkek/kultura/vidor-fesztival-

augusztus-vegen-nyiregyhazan.html/ 

 

Magyar sikerek a XXX. Nyári Olimpián 
 

Magyarország nem csoda ország azért, mert az Olimpián a 9. helyet sikerült elérnie 2012-ben. Megszerzett 8 

arany, 4 ezüst és 5 bronz-érmet; összesen 17-et. Hihetetlenül sok munka, erőfeszítés, lemondás van a sikerek 

mögött. És még más is, olyan sérülések, melyekről általában nem vesz tudomást a köz-ember, mert csak a 

dicsőséget, a győzelmet látja. A hihetetlen sok és sokszor erőn túli erőfeszítés talán maradandó sérüléseket okoz 

a testben, melyek később megkeseríthetik a további sportolói teljesítéseket, esetleg gátló tényezőkké válhatnak a 

jövőre vonatkozóan, és nincs annyi pénz, amellyel mindezek megfizethetőek. 

Elismerésünket fejezem ki mind a magyar sportolók, mind a világ sportolóinak, akik az emberiség előtt 

nagyszerű példáját mutatták a kitartásnak, a munkának, a győzni akarásnak és győzni tudásnak. Erőt, egészséget 

és sok sikert kívánunk további életükhöz! 

Pásztorné Földi Adri



 

http://www.vendegvaro.hu/avasi-kilato-miskolc 

 

Sziklavári Károly 

Operajátszás Miskolcon a XX. század második felében 

- Folytatás – 

*** 

Önálló nagyszínházi operabemutatóra egészen 1989 decemberéig kényszerült várni 

Miskolc közönsége, az 50-es évtizedbeli operatársulat felszámolását követően. Bő két évtized 

távlatából már több mint szimbolikusnak tűnhet annak ténye, hogy miután az intézmény saját 

operajátszásában az elbukott forradalmat követő esztendő nincstelensége okozott hosszú 

kényszerszünetet, e tevékenység a magyarországi változások időszakában – Közép- és Kelet-

Európa „politikai tavaszának”- forradalmainak évében – indulhatott csupán újra. 

A Carmen első, 1989 végi előadásainak publikuma a romániai forradalom 

eseményeinek hatása alatt, feszülten és aggodalommal telve lépte át a színház kapuját. A 

nyilvános főpróba (december 21.) kezdetén, Molnár László karmester szavait követően, néma 

felállással nyilvánították tiszteletüket a jelen levők a forradalom magvául szolgáló temesvári 

megmozdulás áldozatai előtt. Gyertyák égtek a színházban az est folyamán, s a felvonásközi, 

folyosói beszélgetésekben sem a zenéről, hanem sokkal inkább az akkori kelet-közép-európai 

jelen legelemibb, legdrámaibb történelmi fordulatáról folyt a diskurzus. 

Az 1989/90-es miskolci évad legnagyobb szabású vállalkozásának minősülő Carmen 

próbái már augusztus végén megkezdődtek, az előkészítés munkálatai viszont egészen a 

tavaszi hónapokig visszanyúltak. 1988 óta a színház főrendezői posztját betöltő Galgóczy 

Judit konkrét elgondolásai között szerepelt az operajátszás újjáélesztése: így leginkább az ő, 

mellette Molnár László karmester érdemeként tudható be a szép emlékű produkció létrejötte. 

Országos visszhangot váltott ki a premier: az elismerő kritika egyaránt szólt a rendezői 

felfogásnak, kórusnak, zenekarnak, betanítóknak, s ugyanúgy a szólisták többségének. 

(Legmelegebb dicséretekkel a második szereposztás Carmenjét, Lukin Mártát halmozták el 

http://www.vendegvaro.hu/avasi-kilato-miskolc
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bírálói.) Kiemelt jelentőséget kölcsönzött a miskolci bemutatónak az a tény, hogy az opera 

eredeti (recitativók nélküli, prózai dialógusos) változata akkor került színre Magyarországon 

először. Galgóczy rendezésének meggyőző koncepciója Carmen és Don José személyes, 

kettős drámáját helyezte a középpontba, megidézve hozzá a végzetszerűség ősrégi, tragédiai 

színezetű atmoszféráját. Huszonkét alkalommal hangzott fel Bizet főműve, 1990 májusáig.
3
 

Galgóczy Judit rendezte a 90-es évek kezdetének két miskolci operaprodukcióját, a 

Trubadúrt és a Parasztbecsületet is (premier-dátumaik: 1991. március 22., illetve 1992. április 

17.). További nagyszínházi operabemutatók az ezredfordulóig: Traviata: 1994. május 6. 

(rendezte: Majoros István; felújítás: 1998. január 31.), A varázsfuvola: 1995. május 26. 

(rendezte: Szikora János), Tosca: 1996. május 24. (rendezte: Majoros István; felújítás: 1999. 

február 27.), Bánk bán: 1998. november 20. (rendezte: Hegyi Árpád Jutocsa), Bohémélet: 

2000. február 18. (rendezte: Hegyi Árpád Jutocsa), Rigoletto: 2000. november 17. (rendezte: 

Kesselyák Gergely). 1998 őszén ismét operatagozat alakult a Miskolci Nemzeti Színházban, 

mely pár esztendőn át sikeresen fejtette ki tevékenységét (a társulat első premierje a Bánk bán 

volt). 

Visszatekintve gondolatban az 50−60-as éveknek – az önálló városi kultúra 

kibontakozása szempontjából is – oly sokszor kilátástalannak tetsző állapotaira (s kiváltképp a 

szimfonikus zenekar és a városi operajátszás „ügyei” körüli, szűkkeblű hercehurcákra), alig 

hihető, hogy nem pár századnyi, csupán néhány évtizednyi különbséggel írhatjuk le az 

alábbiakat: a Miskolci Szimfonikus Zenekar mára a vidék egyik legelismertebb, nemzetközi 

hírnévvel rendelkező szimfonikus együttese lett. Épületkomplexumának kivételes adottságai 

révén a Miskolci Nemzeti Színházhoz, mint centrumhoz kötődik a Miskolci Nemzetközi 

Operafesztivál rendezvénysorozata ― hol 2001 óta, minden év júniusában világnagyságok 

fordulnak meg (beleértve a magyar zeneművészet kimagasló képviselőit), s amely már 

létrejöttének esztendejében különleges világpremiernek adott otthont: Verdi 24 románca, mint 

ciklikus egész, akkor hangzott föl első ízben nyilvánosan.
4
 Sajátos arculata révén, éves 

periodicitása mellett is, a fesztivál jelenti Bartók Kékszakállújának egyetlen állandó 

                                                 
3
 A premier hivatalos dátuma 1989. december 22. volt, az első szereposztás közreműködésével: Carmen – 

Molnár Anna, Don José – Leblanc Győző, Escamillo – Ábrahám István, Micaela – Körei Katalin. A december 

21-i „előpremieren” a második szereposztás énekesei léptek színre: Carmen – Lukin Márta, Don José – Vadász 

István, Escamillo – Egri László, Micaela – Pirisi Edit. A decemberi előadásokat Molnár László, mellette a 

későbbieket Gillay András, illetve Kalmár Péter vezényelte. Közreműködtek: a színház énekkara, zenekara, 

tánckara, az Egressy Béni Zeneiskola gyermekkara, a Miskolci Bartók Kórus, valamint a Miskolci Szimfonikus 

Zenekar tagjai. A díszlet és jelmez Dévényi Rita munkája volt. 
4
 Kamaraszínház, 2001. június 21. 
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játszóhelyét ― s egészében véve a magyar kulturális élet egyik legreménytelibb, példa értékű 

kezdeményezését az ezredfordulón. 

Függelék 

Három miskolci sóhaj
5
 

 Méreteiben második városunk: Miskolc ― aránytalanságaiban a legelső. Elnyújtja 

hatalmas végtagjait az Avas alján, s gyárkémények szalmaszálain át pihegve szívja a kormos 

levegőt. Hirtelen-nőtt kamasz ez a város. A közelmúlt esztendők alkotó forgatagában, a 

felnőtté válás szép iramában akadtak gondok, amelyek máig is változatlanul húzódnak a 

kohó-titánok, kombinát-gólemek árnyában, várakozva a megsegítésre. S legutóbb most, 

Miskolc gyarapodó egészségét csodálva, hallgatván a felemelkedés kórusát ― kihallottam 

belőle három zavaró sóhajtást: az erősödő kamasz-város értelmének, a miskolci 

művelődésnek három panaszát. 

Az első sóhaj az elmúlt év októberében szakadt fel, s szelétől máig romokban, 

mesterséges romokban áll egy oszlopos homlokú épület a Széchenyi utcán. A színház ez, 

amelyre százéves példás magatartása jutalmául úgy sütötték valakik a tűzveszélyesség 

szégyenbélyegét, hogy azóta is viseli meredező gerendáin, kibontott falain. Tűzveszélyesnek 

találták és lebontásra, egyúttal javító átépítésre ítélték — ma már úgy tűnik: életfogytiglan, 

hiszen sorsáról Miskolc már csak a lemondás sóhajainak jegyében beszél. 

Tavaly a sárga falakba beleharapott a csákány, s azóta eső és szél kap újra s újra kedvet: 

rontani tovább a tátongó épület maradékát. A bontás megkezdése után néhány napra 

elkövetkezett ellenforradalom pedig nemcsak a tervezett új berendezések közeli tervét fújta 

messzebb, de megmaradt örökös oknak tizenhárom hónap távolából is, ha anyagi segítség 

után kiált a színház feléledni igyekvő épülete. Volna pedig anyagi fedezet a színházépítésre, 

mert a megye nem egy falujában városi méretű, reprezentatív színházterem épült az utóbbi 

időben. (Ezek kihasználására jellemző egyébként, hogy a mezőkövesdi kultúrotthont például 

tíz tűzoltó kapta zuhanyozóhelyiségül!) 

Mindezek ellenére az előadások folynak megszakítatlanul, ugranak sikerről sikerre a 

romépület szomszédságában levő „Kamarában”, ahol 340 néző tanúskodik esténként arról, 

hogy a parányi, zsinórpadlás nélküli színpad függönye lyukas, szakadozott; hogy a terem 

közepén félig belógó közfal töri meg a minden moccanásra ideges székek nyikorgását. S a 

                                                 
5
 Megjelent az Élet és Irodalom 1957. december 13-i számában. 
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miskolci Nemzeti Színház kiűzetett színészeinek második számú pót-Édene, a diósgyőri 

művelődési otthon csak nagyobb valamivel, de az egyenes arány kedvéért ízléstelenebb is. 

Amellett Miskolcról fél óra járás villamoson, s újabb negyedóra gyalog. 

Színpadán pereg a felújított Bajadér operettelőadás. „Terven felül” beillesztett szellemes 

kuplét énekel éppen a helyi színházviszonyokról a kitűnő Fehér Pufi, s mintha óriás szájüreg 

tüsszentené rá az igazat: megdördül a fal a szomszédos kőbányai robbantástól. Aztán 

repülőgépek húznak el egészen közel a visszhang-hajlamos terem felett, s a 10-17. nézőtéri 

sorok közönsége, mely a padlózat kiképzése folytán akárha süllyedt teknőben ül – már 

nemcsak nem lát, de a berregéstől nem is hall… 

S így, szinte lefogott kezekkel és beforrasztott torokkal teremtik a fővárosi színvonalú 

produkciók sorát a miskolci színészek, akik közül soknak lakása sincs, 400-500 forintos 

albérletben élnek, vagy ágyra járnak. 

Ezek után csak bámulat illeti mindüket azért a makacsságért, amellyel dolgozni akarnak. 

Jákó Pál igazgató-főrendező és gazdasági vezető-színésszel az élen, aki egyebek közt irodalmi 

színpadot, szavaló-stúdiót szervez, bizonyítva, hogy a miskolci társulat a jövőben élni kíván. 

A második sóhaj az ecset művészeinek ajkán kél reggelenként, amikor álomból 

ébredvén, felnyitják szemüket. Álmuk visszatérő álom. Egy házról szól, amelyben élnek, s 

amely mégsem az övék. Holott az volt valamikor, a huszas évek idején, amidőn még 

Burghardt Rezső tanította sokuk palettáján kikeverni a plain-air színeit, itt, a miskolci 

képzőművész-telepen. Ám 1951-re már az Épületanyagfuvarozó Vállalat irodái nyújtóztak a 

telepi kert két épületében, kevésbé festőien, annál kényelmesebben. 

Az elvesztett Paradicsom két esztendeje újra megnyílt öt piktor előtt, társbérlőül fogadva 

őket az immár Bányaipari Diákotthonná vedlett művésztelepen. A vedlés és a harc azóta tart. 

Mert az épületek karbantartása nem megfelelő, a házak kopottak, s a művésztelep-csárda két 

dudása nem fér meg egymástól. Szűk hely ez a műtermekben alvó diákoknak is, levegőtlen, s 

tanulószobának még egy kamra se jutott. S az öt festő (két Munkácsy-, három Derkovits-díjas, 

átlagkoruk 30 év, nemzedékükben országos szinten állnak, lakásuk sorrendjében névszerint: 

Csabai Kálmán, Lukovszky László, Vati József, Feledi Gyula, Tóth Imre) képei is szebben 

megférnek a jelenlegi miskolci országos kiállításon, mint ők a telepen. Tóth Imrének, akinek 

nemrég született kisgyermeke, még műterme sincsen. Sötét lakásában dolgozik, vagy 

albérletbe jár festeni Vatihoz. S a neves Imreh Zsigmond például teljesen kiszorult a festők 



 

 
34 

saját portájáról, ahonnét az illetékes minisztérium jóideje ígérgeti a bányásztanulók 

kiköltözését, s ahová normális esetben még négy képzőművész telepedhetnék be. 

A harmadik sóhaj már zeneibb, lévén szó az operáról. 1953-ban szervezték, az 

országos zenei decentralizálás igazságos jegyében, s a következő év februárjától átlag húsz 

előadás erejéig mutatta be műsorait. Eredmény: nyolc gördülő-előadás helyett évi negyven 

estén át olyan darabok, mint a 18 ezer nézőt toborzott Tosca és Trubadur. 1954-ben általános 

létszámcsökkentés keretében a tehetséges állomány mintegy kétharmadára fogyott. Attól 

fogva a kórus, a tánckar és zenekar csupán statisztériára kényszerült a zenés előadásokon, 

egyszerre történő foglalkoztatásuk lehetetlenné vált, s koncert- és önálló műsor lehetősége 

nélkül úgyszólván illegálisan léteztek. 

Legújabban pedig, bár szerződésük a teljes idényre szól, az ismert épületgondokra való 

hivatkozással ezt a torzóvá faragott miskolci operát teljesen megszünteti a Megye. Igaz, a 

diósgyőri helyiségben tartott operaelőadások látogatottsága gyér. De ez az említett okok 

folytán egészen természetes. (A társulatnak az óta fel is mondtak.) 

Miközben más városainkban virágoznak az operák — Miskolctól minálunk elveszik azt 

is, amije van, s igényes közönségű második városunk énekesei, zenészei, táncosai talán egyéb 

foglalkozás után néznek majd, hogy anyagilag s erkölcsileg egyként becsült, hasznos tagjaivá 

lehessenek szép Borsod három sóhajtól mostoha társadalmának. 

Mert komolyra fordítva a szót: a növekedni kívánó lélek lebecsüléséről és a művészet-

ügyek iránti kicsinyes értetlenségről van szó. 

Hárs György 

Viccek 
 

A diliházban 

A beteg a diliházban lelkesen irogat.  

- Mit írunk? Mit írunk? – kérdi nyájasan a professzor 

- Levelet írok magamnak. 

- És mi lesz benne? 

- Honnan tudhatnám, amikor még meg sem kaptam.  
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Féltékeny feleség 

A féltékeny feleség naponta átkutatja nőcsábász férjének az őltönyeit, kabátját. Ha női 

hajszálat fedez fel rajtuk, jön a veszekedés. Egyik nap azonban hiába kutat, egyetlen hajszálat 

sem talál. 

- Lajos! Már a kopasz nőknek sem hagysz békét? 

Nászéjszaka után 

A nászéjszaka után az ifjú férj kioson a konyhába, és főzi a reggeli kávét. Mire az ujdonsült 

asszonyka ébredezni kezd, ott gőzölög a tálcán a fekete. A feleség beleiszik a csészébe és 

kifakad:  

Még kávét sem tudsz főzni? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
36 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tel.: + 36 70 206 1739 

Tel.: + 36 70 570 8895 

Tel.: +36 46 738 982 

 

E-Mail: pasztorlaszlo.adri@hdsnet.hu 

Weblap: http://kiralylajos.uw.hu 

mailto:pasztorlaszlo.adri@hdsnet.hu
http://kiralylajos.uw.hu/

