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1913-2013 Cent jara estas la lingvo Esperanto en Miskolc! 

 

Blazono de urbo Miskolc 

https://www.google.hu/search?client=opera&q=Miskolc+c%C3%ADmere+k%C3%A9p&sou

rceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest 

INVITO 

La Miskolc-urba Reformata Gimnazio „Lévay József „ kaj  Lászlóné Pásztor nome de la 

Miskolc urba Esperanto-Amika Rondo „Király Lajos”, invitas vin por partopreni - 

okaze de la grava jubileo – inaŭguron de ekspozicio de Esperanto-lingvaj libroj kaj  

periodaĵoj.   

Ĝi estos rigardebla du semajnojn.  

Inaŭguro okazos  la 8-an de oktobro 2013-a, je la horo 15-a.  

Sinjoro Tibor Ábrám direktoro de la gimnazio petas la interesantojn , ke ili bonvolu alveni 

pli frue, en interesoi de la preciza komenco de la programopor ne perdi gravan  tempon, ĉar la 

festo daŭros nur dek minutojn dum  la interhora paŭzo. 

Loko de la ekspozicio:  

Lévay József  Kalvinana Gimnazio: Miskolc, Kálvin J.u. 2, teretaĝo.  De la laŭjura 

antaŭulo de ĉi gimnazio post la abiturenta ekzameno ekiris al sia vivo-vojoLudoviko Győry 

Nagy kaj Kolomano Kalocsay, la ekirigantoj de la unua Miskolc-urba Esperanto-lingvokurso. 

 

https://www.google.hu/search?client=opera&q=Miskolci+L%C3%A9vay+J%C3%B3zsef+Gi

mn%C3%A1zium+k%C3%A9pp&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest 

 

 

https://www.google.hu/search?client=opera&q=Miskolc+c%C3%ADmere+k%C3%A9p&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
https://www.google.hu/search?client=opera&q=Miskolc+c%C3%ADmere+k%C3%A9p&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
https://www.google.hu/search?client=opera&q=Miskolci+L%C3%A9vay+J%C3%B3zsef+Gimn%C3%A1zium+k%C3%A9pp&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
https://www.google.hu/search?client=opera&q=Miskolci+L%C3%A9vay+J%C3%B3zsef+Gimn%C3%A1zium+k%C3%A9pp&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
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La porokaze sendotajn bildajn salutkartojn, ni dankos kaj ekspozicios kune kun la libroj, 

se ili alvenos ĝis la 30a de septembro al la poŝtadreso de s-ino Lászlóné Pásztor: H-35320. 

Miskolc, Arany János u.35. IV. 2. Hungarujo. 

La direktoro de la gimnazio intencas levi memortabulon al la du pioniroj de la miaurba 

esperanto-movado. Ankaŭ ties inaŭguro okazos samloke sut muro apüud la pordo de la 

freŝe prinomita ESPERANTO-ĈAMBRO, laŭ promeso de sinjoro direktoro Tibor Ábrám. 

Dum la memorfesto post la himno Esperanta sekvos parolo de la sinjoro vicdirektoro de 

la gimnazio László Lovász. Poste aŭskultebla estos esperantlingva hungara popolkanto 

pri KD prezentita de Anjo Amika. Poste Lászlóné Pásztor malfermos la ekspozicion, 

post kio okazos la rigardo de la memortabulo kaj ties florkronigo.  

Al la festo kaj la ĝin postsekvanta libroekspozicio, ni elkore atendas ĉiun interesanton. 

Pripensu, certe ne mi aranĝos jam la sekvan  ekspozicion . Venu por montri la esperantistan 

kuntenon! 

Akceptu niajn antaŭdankojn pro via okazonta ĉeesto honoriga kaj pro via rememoro, 

honordono antaŭ niaj grandaj antaŭuloj en la esperanto-movado: 

Adrienne Pásztor kaj László Pásztor 

la esperantistaj organizantoj de la evento 

 

 

 

2013 estas ankaŭ la Internacia Jaro de Amo 

 

Mi kunkolektis miajn memorojn kaj pensojn pri la amo, espere tion, ke vi agos same. 

Rememori pri diveresaĵoj estas utila afero, ĉar vigle tenas la menson. Nun bona estos 

rememori ankaŭ pri la via-vivaj amoplenaj okazintaĵoj. Julia Sigmond (en Rumanio) kolektis 

foje memoraĵojn de kelkuloj pri la plej ĝojaj tempoj de ilia vivo.  Se vi sendas al ni aperigi 

viajn rememorojn pri la plej amoplenaj okazintaĵoj de via vivo, viajn pensojn pri la amo, ni 

akceptos kaj aperigos ilin ĝoje. Jen, interesa histrio pri kompato de leopardo: 

http://useloos.com/mediaplayer/?itemid=16369 

Adri Pásztor 

 

Adrienne Pásztor 

Praa forto 

Historioj, pensoj pri la amo… 

 

Pripensinda estas, kiu forto movigas nian mondon. Mi opinias, ke al Tero kaj al la estaĵaro 

estiĝinta sur ĝi, komence de ties  elformiĝoj ĝis niaj tagoj, efikas la denaska forto de universo 

kaj komuna efiko de moviĝoj de Suno, Luno kaj la pliaj planedoj. Sed ni scias, ke sen akvo kaj 

lumo ne ekzistas vivo. Ankaŭ ilia rolo necesas. Iu kreskaĵo bezonas multe pli da precipitaĵo, kaj 

lumo, la alia bezonas malpli. Kvankam temas pri ĉiutagaj necesaĵoj ĉe plantoj, bestoj kaj homoj, 

ni diras pli volonte, ke iu planto amas pli malsekan grundon, la alia preferas multe da lumo. Aŭ 

ni diras, ke iu besto amas senlumecon, ĉar ĝi tiam akiras siajn ŝatatajn nutraĵojn. Aŭ ni mencias, 
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ke la abeloj amas la belkolorajn florojn, la heliko - estinta iam mara besto - amas malsekan 

humon, ne ŝatas sekan teron ĉar tie perdite korposukojn ĝi neniiĝas. Kion amas homo? Kio, 

kiuj direktas la homon? Mi estas certa, ke direktas la homon la naturmedio ĉirkaŭanta, krom tio 

la mema naturo, karaktero, pretendoj, tagaj bezonoj, kaj interesoj. Tamen la plej grava faktoro 

estas la amo. "Signifo de amo estas sinturno al estonto kaj pludono de la vivo" - pravdiras la 

onidiro. Tiuj ĉi faktoroj parte estas instinktoj naskiĝintaj kune kun ni, aliparte estiĝintaj sekve 

de lernitaj konsciaj agadoj. Mi ne estas psikologo, mi ne povas science konstati, ke ĉe la 

malsupraj interesaj eventoj, kiom da gradoj estas la instinktaj faroj, kaj kiom estas la konsciaj. 

En la libro: Historietoj de la Siuoj1 de Luter Staranta Urso (indianĉefo) esperantigita de 

sinjoro William R. Harmon el Kalifornio, mi legis pri „Maljunulino, kiu loĝis kun lupoj”. Ŝi 

serĉante sian karan malaperintan hundon inter montoj, por tranokti enigis sin en subteran en 

kavon. Dum tiu aŭtuna nokto subfalis neĝo, kaj pro ties granda kvanto ŝi ne povis reiri en sian 

fore situantan vilaĝon sed restis en la kavo. Dum tuta vintro per pecetoj da viandaĵoj nutris ŝin 

la band-estro de lupoj loĝantaj en la sama kavo. Printempe reirante en la vilaĝon, la homoj ege 

surprizis vidi ŝin viva, ke anstataŭ formanĝo la lupoj nutris ŝin. Nur la vilaĝestra indiano sciis, 

ke dum duraj vintroj reginta malsatego, la maljunulino - amanta kaj solidara kun sovaĝbestoj - 

metis ĉiam grasajn viandaĵojn sur iun proksiman montopinton al lupoj. Kaj ankaŭ post ŝia 

reveno de la lupoj, ŝi agis same plu. 

En Afriko en la Nacia Parko Serengeti okazis, ke unu simio eskapante de antaŭ tigro, 

kuris al grupo de ripozantaj elefantoj. La maljuna elefantestro per rostro simple levis kaj metis 

surdorson la simion, tiel savis ĝin de la tigro. Eble ĝi konis la simion kaj plaĉis ties kuraĝo 

kontraŭ tigro. Ĝi penseblis, ke perdo de tiu malgranda klaŭno bedaŭrinda estus, pro tio ĝi savis 

tiun de la tigro, kiun ankaŭ mem ne amis. Ĉi tiun duan kazon mi vidis en televidprogramo, sed 

mi estis atestanto de la tria okazintaĵo kaj prilaboris kune kun aliaj interesaj historioj en mia 

rakonto, titolita: „Kata ĝojo, kata malgajeco:”  

„Promenadante kun mia edzo ni vidis, ke iu domposedanto perforte forigis la hirundoneston de 

lia domo. Tial li agis tiel, ĉar laŭ lia rakonto li ne volis, ke al la birdidoj nutraĵe portitaj cimoj 

krablu en la domon. La nesto falis sur la teron kun du birdidoj. Unu tuj mortis, la alia ŝajnis vivi 

ankoraŭ tiam, kiam ni ekzamenis ĝin. La birdgepatroj maltrankvile atentis, kio okazas pri la 

nesto. Okazis tia ago, kio neimagebla estis. Al la domo apartenanta juna stria kato staranta ĝis 

tiam ĉeporde, unue flaradis la neston, poste enbuŝigis la vivantan idon kaj kun tio ekiris antaŭen 

sur la vojo. Ĝi direktis sin al lagoborda maljuna kava saliko. Sur la vojo plurfoje ĝi ripozis 

enbuŝe per la birdido, dum la birdgepatroj senespere flugante akompanis ilin. Nutrejo por birdoj 

estas muntita inter trunko de la maljuna kava saliko kaj ĝia unua branĉo estanta tri metrojn alte 

de la tero. Post longa penado la kato atingis la bird-nutrejon per sia portaĵo enbuŝigita, kaj la 

birdidon fine ĝi elbuŝigis en la nutrejo. Plenumante sian celon, la kato malrapide retroiris, poste 

proksime al tero ĝi saltis de la saliko sur la teron kaj foriris. Poste la hirund-gepatroj konstruis 

neston zonante ilian idon, sisteme nutris per kuloj kaptitajn super la lago, kaj ili plenkreskigis 

la unusolan idon.” Min tio kaptis koncerne la tri okazintaĵojn, ke ankaŭ inter bestoj kaj ankaŭ 

inter bestoj kaj homoj ekzistas simpatio, kompreno, kunsento, senegoisma help-dono, kiuj estas 

pilieroj de la amo konklude laŭ la homa argumentado. La similaj gardaj-savaj agoj jam estas ne 

nur instinktaj agoj, sed lernitaj, konsciaj. Ni pensu pri la hompatrino, kiu naskas, mamnutras 

ŝian infanon laŭ ŝia idogenera-patrina instinkto. La amkapablo de la malgranda infano kreskas 

kune kun si, kaj kiam jam tiu ellernis eldiri la vorton: amo, tiam la infano jam povas trasenti 

ties sencon, preta estos transdoni sian amon al patrino kaj medio. La am-elmontriĝoj de mia 

infano plenigis mian patrinan koron per ebriiga ĝojo, profundigante nian amoplenan kontakton. 

                                                 
1 La originala libro: „Stories of the Sioux” from Luther Standing Bear, aperis en UN en1934, 

ties unu sola traduko en la lingvon Esperanto aperis en 1999. 
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La animaloj atentas ilian naturmedion ekde ilia estiĝo ĝis forpaso. Se plaĉas la viditaj, sekvas 

la imito, male, ili povas agi alimaniere, sekvante aliajn instru-ekzemplojn, aŭ laŭ efikoj de la 

vivmediaj stimuloj ili provas tuj decidante saĝe reagi. Ni amas niajn konatojn, kroĉiĝas al ili, 

ĉar ili estas bonaj homoj, kiuj pensadas al ni simile, kiuj zorgas pri ni, kiuj malegoisme helpas 

nin aŭ aliulojn, kiujn pro io ni admiras. Aŭ tial, ĉar ni amas tiujn samajn kiujn ili. Ekzemple ies 

kuirarton, odoron de ies hararo, aŭ aperon de iu, aŭ ĉar iu havas decajn manierojn. Aŭ tial, ĉar 

ni same ŝatas el nia tuta koro ies agadon antaŭeniganta aferon de nia patrujo kaj gardas 

malnovajn tradiciojn de nia popolo, ni amas la liberecon, nian nacian lingvon kaj Esperanton. 

Ni amas niajn infanojn, gepatrojn, edzon, edzinon, geamikojn kaj tiel plu ni amas ankaŭ multajn 

aliajn, aliulojn. La akcepton de aliuloj, kompaton al homoj kompatindaj, la bezonon de la 

malegoisma sindono por helpi anoncis kaj Jesuo kaj patrino Tereza. Ili ne atendis rekompencon, 

pagon pro iliaj bonfaroj. Ilia amo baziĝis sur ilia profunda kredo al Dio kaj estis tute altruisma. 

Sed, estas antaŭ mi ankaŭ aliaj ekzemploj. Unu el inter tiuj estas tiu, kiam homo alproprigis 

iaman agon de besto. Jen efiko inter besto kaj homo. Antaŭ multaj jaroj okazis, ke la urbo 

alŝtatigis terenon de vitejo kaj fruktoĝardenoj de kelkaj individuoj loĝantaj sur monto-flanko 

de la monto urbomeza, por konstruigi tie aron de kvar kaj deketaĝaj domoj por la laboristaro de 

la ferfabriko funkcianta en nia urbo. Sur la iama teritorio multaj dombestoj vivis, ĉefe hundoj, 

katoj. Ilin traporti en la ludomajn novajn loĝejojn la pli multo de la homoj ne entreprenis. Estis 

kelkaj imagoj pri eblecoj, kian sorton havu la bestoj post la delokiĝo. Aŭ mortigi ilin pere de 

veterinaro, aŭ forlasi ilin samloke, aŭ sendi ilin en iun vilaĝon al konatulo, ke la bestoj vivu 
poste ĉe tiu. Mia avino elektis la lastan. Sed temis pri fordonaco de nur unu katino. Do, 
mia avino mortigis la lastajn idojn de nia katino, ne havi pli da malfeliĉa kato. La patrin-
kato senespere serĉis siajn posteulojn dum tri tagoj, poste portis al si unu, el idoj de 
alia kato naskinta ĉe najbaro. La katino ĝoje portis la etulon antaŭ nin montri ĝin, kion 
ni jam ne forigis. La katino lekadis, mallaŭte miaŭis, murmuris por dormigi la etulon. 
Katino same premis al siaj mamoj la etulon, kiel agas la homa patrino kun ŝia bebo. 
Emociiga estis ilia vidaĵo kaj finfine ni fordonacis du katinojn.   

Kiam evidentiĝis, ke el geedzeco de mia fratineto infano ne povas deveni, ili adoptis 

bebon de iu junulino. Ili amis lin kiel propran infanon kaj faris ĉion eblan, por ke 

plenkreskiĝinte li povu esti bone edukita saĝa, bonmora, bonanima, ĝoja homo. Kiam li ekhavis 

elektiton, mia fratino disdividis al du partoj la moveblajn kaj nemoveblajn havaĵojn kolektitajn 

al ilia maljunaĝo. Ili donis por la filo unu parton el ĝi, por ke li kun edzino povu komenci 

komunan vivon havante tute nenion, ke ili ekposedu certan financan bazon, sur kio ili jam povos 

mem konstrui sian estonton. Ili multe lernis, laboris ankaŭ spirite dum siaj laborjaroj, sed ĉiun 

ili faris kun profunda kora amo. Kiam ŝia filo transdonis ilian unue naskitan bebon inter brakojn 

de mia fratino, tiu estis edifa ĝoja sento, ne similigebla al alia sento, tio estis varma ĝojego, 

dankema amo al la novaj gepatroj, ke miaj fratino kaj bofrato kaj ankaŭ mi povis ekvivi 

ĝojplenan kareson de la nepo, ja mia fratino forrestis de la amoplena tempo de ĝojo de la 

gravedo-suba atendo de propra infano, el ĝuo kaj sufero de la nasko. Ankaŭ en mia fratino 

laboris la patrina instinkto, sed kiam ŝi parolis pri tio, kiujn kuiros ŝi, ĉar ŝiaj familianoj tre ŝatas 

manĝi tiujn nutraĵojn, tiam jam prezentiĝis ŝia profunda amo. 

Post faro de la menciita alŝtatigo de nia domo kaj fruktoĝardeno okazis, ke mia avinjo 

malsaniĝis pro malĝojo de perdo de la amataj domo, ĝardeno, bestetoj. Post kiam mia patrino 

portis en hospitalon ŝian patrinon, ŝi malgaje alvenis hejmen kun famo pri nekuracebla malsano 

de mia avino. Por doni al ŝi eble la lastajn ĝojojn, vidi nin kaj almenaŭ unu ŝian katon por iom 

vigligi ŝin, mi metis en saketon la katidon kaj portis ĝin en la hospitalon al mia avino. Mi 

atentigis, ke mi portis al ŝi ion de ŝi amatan. La avino je tio malfermis okulojn kaj scivoleme 

atendis. Mi metis sur la liton antaŭ ŝin la kateton, kies piedojn pli frue mi desinfektis. La ekvido 

de la eta kato, donis enorman ĝojon al mia avino. Ŝi glatumis, dorlotis la katidon. Pere de tiu 
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mia ago sukcesis doni al ŝi volon vivi. Post tiu evento ŝi vivis 14 jarojn kaj mortis 93 jare. La 

amo estas granda forto, praa forto, viviga forto. 

Mi kutimas paroladi al la bestoj. Kortuŝa estas ilia tiama atentema rigardo. Mia edzo 

demandis foje min; pro kio mi agas tiel, ja bestoj ne komprenas la homan parolon. Laŭ mia 

opinio, la bestoj tre bone komprenas la homojn ankaŭ sen vortoj. Ili komprenas la karesajn 

tuŝojn, kaj ankaŭ la abomenon, bonvolon, prizorgadon en iliaj kompatindaj cirkonstancoj, kaj 

komprenas amoplenajn voĉojn, rigardojn, eĉ ankaŭ intencon kaj dum ilia vivo ili memoras ĉiam 

pri tiuj. 

Foje, kiam mi estis nur 10 jara kaj malsane kuŝis, mia avino venis al mia lito, portante 

ion en sia antaŭtuko. La io estis malseka, granda kiel miaj tiamaj du pugnoj unu apud alia. Mi 

vidis, ke la io estis malseka stria katido tremanta pro malvarmo. Mia avino rakontis ties 

historion; familio translokiĝis al alia loko de nia urbo, kaj la posedantan naskonitan katon ne 

portis kun si. La katino naskis alitage siajn kvar idojn, tuj ĉe doma muro, sub la doma deflu-

trogo surtera. La pluvo falis dum du tagoj sur la patrin-katon, kiu surtere kuŝante per sia korpo 

ŝirmis la idojn ne forlasante ilin. Sed, ĉar la pluvo falis ankaŭ sur la tri idojn kaj post la du 

pluvaj tagoj venis frosto oktobro-fina, la katino  pro nenutriĝo tre malfortiĝis kaj kun tri idoj 

malviviĝis. Nur ĉi etulo restis viva, kiu kuŝis tuj ĉe muro de domo kovrante per korpoj de la 

aliaj kvar. Mia avino enterigis la mortintojn, hejmenportis la nuran vivanton, sekigis iom. Ŝi 

metis en korbeton varmajn tolojn kaj iun pecon de iama pelta kolumo de malnova jako, por fari 

varman kuŝejon al la orfeto sub la kuireja fajrujo surpiede staranta. Baldaŭ, ŝi plenigis ĝian etan 

malplenan ventron kun dolĉa lakto. La eta orfo estiĝis bone nutrita virkato tre amanta mian 

avinon kaj ankaŭ nin la aliajn domanojn, kiuj simile nutris kaj ameme karesis nian ŝirmiton. 

Nia amema voĉo kaj la rigardoj sur ĝin, certe bonefikis la etulon ekhavi la necesan animan 

ekvilibron, senti sin familiano nia, kaj ĝojiĝis. Mi asertas, ke de tiu kato pli dankeman estaĵon 

mi vidis ne multe dum mia vivo ĝis nun. El ties rigardo radiis la amo, kiu vere emociigis nin. 

Jes, ankaŭ la bestoj kapablas esprimi amon. Mi asertas, ke sento de la amo estas dia beno, 

donaco de la vivo, sed vere valoras nur la neegoisma, la amo senpretenda. 

Mi memoras al miaj laborjaroj antaŭ mia pensiuliĝo, al festado de Vintra avo, aranĝita 

de mia laboreja sindikata organizo, kiun ĉeestis ankaŭ infanoj de la purigistoj, krom la infanoj 

de la administristoj. La monataj salajroj de la purigistoj malpliaj estis ol de la intelektaj 

laborantoj. Pro la malalta salajro la helpa personaro ne havis tiom da mono por aĉeti sakojn da 

fajnaj ĉokoladoj al iliaj ĉiuj infanoj. Rigardante sur vizaĝojn mi vidis ĝojon pro feliĉo de iliaj 

infanoj, kaj aldone en ĉiuj sakoj kaŝiĝis unu permesilo por aĉeti nutraĵojn al la familio. Sed ili 

ĝojis ne nur pro ĉi tiuj, sed ankaŭ tial, ĉar Vintra avo same kare parolis mantuŝante vizaĝojn, 

ŝultrojn ankaŭ de ilaj infanoj. La karaj voĉoj, la amemaj tuŝetoj, la brakumoj ĝojplenigis kaj la 

infanojn, kaj la gepatrojn.  

En nia profitakira mondo komencas kuniĝi la homfrata amo, la klopodo kaj la sopiro 

por ĉiuj manieraj akiroj de scioj kaj ankaŭ grandaj profitoj. La transplantadoj de homaj organoj 

estas tre multekostaj operacioj, kaj kaŝas en si multe da danĝeroj kaj parte de la donantoj kaj 

parte de la ricevantoj. Se oni ne aplikas „naturaj-materialojn”(el porko aŭ bovido elprenitajn) 

dum transplantadoj de la kor-valvoj, povas danĝerigi ne nur valvo-difektiĝo, sed ankaŭ la 

elpuŝiĝo. La organizo Ruĝa Kruco faras informadon de la publiko pri utileco de la 

transplantadoj, kaj tial, ke la apartenantoj de forpasintaj homoj transdonu malegoisme, 

senprofite organojn por la gemalsanuloj necesantaj ilin, ke ili povu ricevi eblecon al pluvivo. 

Tre danĝeraj operacioj estas ankaŭ la transplantadoj de renoj. En mia patrujo ĝis nun naskis dek 

virinoj operaciitaj pri transplantadoj de renoj. De la dek, estis unu mia kunlaborantino, kiu estis 

37 jaraĝa ricevante renon de ŝia patrino 65 jara, kiu neegoisme helpis sian filinon nekuraceble 

malsanan pri kancero en reno. Kaj mia kolegino naskis sanan filon unu jaron post la operacio. 

Ili vivas kune kun avino ankaŭ nuntempe. 
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  „Amo kaj malamo estas ĝemeloj” – sugestas la verdiro hungara, kiu celas pravon je tio, 

kiam la amo transformiĝas al evitenda situacio, kiam la vere belajn sentojn malheligas ĵaluzo, 

envio; la nigra ombro de la malamo. Ni vidas, aŭdas, ke en la mondo disvastiĝas adoro de mono 

kaj la envio. Foj-foje okazas, ke la gejunuloj envias akiritan havaĵon de la gemaljunuloj, 

laborantaj kune pro tiuj dum 40-50 laborjaroj, ĉar la junularo ne volas sammaniere labori, atendi 

ties ekhavojn, ili volas ekhavi tiujn jam nun komence de ilia plenkreska vivo. Se ili ricevas 

malpli el la atenditaj aĵoj, perdiĝas ilia amo, ekiras la malamado, do ilia amo evoluas male, kaj 

la maljunaj gepatroj restas solaj sen amplena apogo de iliaj infanoj. Demandas mi: sen la 

sekvenda bona ekzemplo, kion ellernos la nepoj de la eterne belaj homaj valoroj, se regos nur 

la mem-amo?  

Je fino de miaj mezlernejaj jaroj, de iu mi ricevis por legi kaj trastudi la libron: 

Kamasutro, hungarigita de Ervin Baktai. Ĝi prezentis la pli ol kvin mil jare elformiĝintajn 

kutimojn pri amo en Hindujo. Ĝi havis koheran tekston, sed plurajn partojn. Tiutempe min 

kaptis ne la priskriboj de manieroj de sekskuniĝoj, amoraj tuŝoj, sed plie la priskriboj de instruoj 

pri la amoj al gepatroj, gefratoj, amikoj, por ke en nia plenkreskula vivo ni povu elformi 

respondecan amrilaton. Al elformo de tiu bona amrilato ege necesas pacienco, toleremo, 

memkono, mem-kontrolo, kompreno. Necesas la malkovro kaj konsciaj elformigoj de kapabloj 

koncernaj pri amo al apartenuloj kaj la finpensadoj pri atendoj, pretendoj kontraŭ aliuloj laŭ 

donitaj konsiloj. Tiu libro meditinda estis. Post finlego de la libro kiel ankaŭ erotika helpilo, 

pasis longaj jaroj. Sed fine ankaŭ mi renkontiĝis kun bona homo plaĉa al mi, kaj post nia 

geedziĝo sekvis ĝoja vivo pli ol 38 jara.   

-Daŭrigo sekvos- 

 

Unu miliono da eŭroj por tri projektoj de E@I 

 

La teamo de la kompanio/asocio E@I krom poresperanta agado okupiĝas ankaŭ pri EU-

projektoj, ĉefe lingvoinstruaj. Ĉi-jare EU decidis subvencii tri projektojn el tiuj, kiujn E@I 

kunproponis. Unun projekton E@I mem kunordigos, en la du aliaj ĝi estos partnero. La 

subtena sumo, kiun ricevos E@I kaj ĝiaj partneroj, estas iom pli ol unu miliono da eŭroj. 

 

Laŭ afiŝo en Facebook, Artikolo en La Balta Ondo  http://sezonoj.ru/2013/08/227ei/ 

Fonto: ERventoj/Szilvási 

 

Infanoj diris 

„Kara Dio! 

Ĉu vi estas vere nevidebla, aŭ la nevidebleco estas nur ia truko?” 

„Kara Dio! 

Ĉu vi volis fari la ĝirafon vere ĉi tia, aŭ nur hazarde estiĝis ĝi jena?” 

 

Antaŭ cent jaroj naskiĝis Sándor Weöres 

 

Antaŭ 100 jaroj naskiĝis poeto tre ŝatata de hungaraj infanoj pro liaj ludemaj infanpoemoj.Je 

lia honoro aranĝita kaj inaŭgurita Memorjaro la Hungara Poŝto eldonis duonprezan 

poŝtmarko-aserion kaj la Hungara Nacia Banko eldonis memor-medalon. Pri vivo de la poeto, 

vidu artikolon de la Wikipedio ĉe: lhttp://eo.wikipedia.org/wiki/Sándor_Weöres 

 

 

 

 

http://sezonoj.ru/2013/08/227ei/
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Sándor Weöres 

Hund-bazaro 
Marde en la strato Mordo 

malfermiĝis Hund-bazar’, 

per tambur’ ĝin inaŭguris 

Hundorela Baltazar’! 

 

Bunta hundo ok forintojn, 

blanka kostas nure kvar, 

eĉ por du forintoj estas 

jam hundet’ por klientar’. 

Hund-bazar’! hund-bazar’! 

Hundorela Baltazar’! 

(Tradukis Hules- Aperis en HUND-BAZARO pere de HEA, redaktita de Petro Rados, en 

1979) 

 

Iom pri la Vikipedio: Internacia Vikipedio, pri ĝiaj listoj 

http://eo.wikipedia.org/wiki/Vikipedio:Internacia_Vikipedio 

Funebro 

Triste ni informas, ke la vico de hungarlandaj esperantistoj denove mallongiĝis. 

Por eterno forpasi8s de ni Ludoviko Harangozó, samideano el Budapeŝto. Li 

vivis 81 jarojn. Lia entombiga ceremonio okazis je la 27a de aŭgusto. 

Bedaŭrinde, ni ne konis lin persone. 

Pacan ripozon samideano! 

Malgaje adiaŭas geedzoj Pásztor 

Datrevenoj 
155 jarojn antaŭ la nuna forpasis: Antal Reguly (1819-1858) lingvisto, etnografia 

esploristo. Pri li, vi povas legi ĉe: http://eo.wikipedia.org/wiki/Antal_Reguly 

100 jarojn antaŭ la nuna forpasis: Ármin Wámbéry (lia originala nomo estis: Hermann 

Wamberger, 1832-1913) oirientalisto, universitata instruisto, ordinara membro de la Hungara 

Scienca Akademio. Pri li plie, ĉe: http://eo.wikipedia.org/wiki/Ármin_Vámbéry 

Antaŭ 200 jaroj naskiĝis Sándor Rózsa, la famaj betjaro 

Kiam mi ŝancis enrigardi en historion de la landoj zonintaj mian patrujon, mi povis vidi, ke ne 

nur la Hungaroj havis betjarojn  speciale ŝatatajn de la popolo. Vivis tiuj homoj ne nur sur 

teritorio de la Karpat-baseno kaj en Ĉehujo, sed rajdantaj rabistoj, ĉevalaj kaŝ-vagadantoj 

vivis ankaŭ en aliaj landoj de Eŭropo, ekzemple en Anglio kaj Irlando.  La plerj famaj betjaroj 

de la 18-19-aj jarcentoj estis; la hungara Sándor Rózsa (1813-1878), la slovaknacieca Juraj 

Janoŝik (1688-1713) kaj la ĉeĥa: Babinský (1796-1879). Fine ĉiu finis sian vivon aŭ metite en 

prizonon aŭ minacanta per pendumilo. 

Antaŭ 50 jaroj estiĝis la TV-turo de Miskolc 

La turo estanta sur pinto de monto Avaŝ, inaŭgurita la 20-an de aŭgusto 1963-a, ekde tiam 

estiĝis simbolo de la urbo kontraŭ tio, ke per ĝia moderna konstruartista stilo  ĝi ne estas 

konforma en prokjsimeco de la mezepokaj artobjektoj montoflankaj; la kalvinana preĝejo kaj 

la sonorilturo. 

10 jaras la hungara Vikipedio, kiu okaze vikirenkontiĝo okazis en Miskolc,  la 3an de 

aŭgusto en 2013. 

Adri Pásztor 

 

http://eo.wikipedia.org/wiki/Vikipedio:Internacia_Vikipedio
http://eo.wikipedia.org/wiki/Antal_Reguly
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Mortis „patro de la komputila muso” 
86 jaraĝe mortis la usona divenisto  Douglas Carl Engelbart, la „patro de la komputila muso,” 

kiu ellaboris - ankoraŭ en la 1960-aj jaroj . la ankoraux tiam lignadoman kaj per du radoj 

ruliĝantan muson. Pri lia forpaso lia filino informis. Pri la usona inĝeniero, divenisto vi povas 

legi ĉe: http://eo.wikipedia.org/wiki/Douglas_Engelbart 

Iom pri Florianopólis, pri loko de la Brazila Esperanto Kongreso en 

januaro de 2014 
Konatiĝu kun Florianópolis, la urbo de la venonta Brazila Kongreso de Esperanto, en Januaro 

2014: http://eo.wikipedia.org/wiki/Florianópolis  
Informis: Aloisio Sartorato, Rio, Brazilo, sed naskiĝinta en Floripa!) 

 

Kial bonas la lingvoscio? 
Muspatrino promenadas kun fileto, kiam hazarde el iu arbedo antaŭ ilin saltas kato. 

La muspatrino ekbojas el la tuta gorĝo, je kio la kato timiĝas kaj forkuras. 

Poste la muspatrino turnas sin al fileto: 

- Ĉu vi vidas fileto mia kial estas grava la lingvoscio? 

La instrufabelon esperantigis Adri Pásztor 

 

Novaĵo pri lingvolernado 
 „… Interesa novaĵo: "Kiu ne volas lerni Esperanton, devos lerni la ĉinan" Tio estis, la 

komento de Renato Corsetti, iama prezidanto de Universala Esperanto-Asocio, en raporto de 

la BBC el Panamo: Ĝia Nacia Asembleo diskutis la enkondukon de la ĉina kiel devigan 

lingvon en ĉiuj lernejoj de la lando. La unua legado de la leĝo ricevis kondiĉan aprobon. El la 

PRC veturas nun pli da ŝipoj tra la Panama-Kanalon ol de iu alia lando. Diskonigi ĉinan 

lingvokapablon en sia propra loĝantaro estus do plibonigi la konkuremon de Panamo. La rolo 

de la angla kiel internacia lingvo de negocoj estas rekonata de la leĝoj. La komerco inter 

Panamo kaj Ĉinio ampleksas nuntempe miliardojn da dolaroj. Leginde: 

http://www.liberafolio.org/2011/kunikloj-pli-popularas-ol-esperanto#1356858956649487 

Amike Claus Winterhof el Düsseldorf” 

 

Inaŭguro de memorstatuo en Kelebia 

La inaŭguro de monumento de Kelebia okazis la 23-an de junio en 2013, 

memorante je tiuj limgardistoj, kiuj dum soldata servado mortis per heroa morto.  

La bildoj devenas de Ludoviko Varga, kiu estis komandanto de limtrapasejo de 

Tompa dum multe da jaroj.  Li diris la festan parolon post salutparolo de sinjoro 

urbestro.  

    
 

La fotojn sendis István Sutka, fervojista esperantisto el Kelebia 

 

http://eo.wikipedia.org/wiki/Florianópolis
http://www.liberafolio.org/2011/kunikloj-pli-popularas-ol-esperanto#1356858956649487
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Pri ŝeloj de la citronspecioj 

 
Ĝenerale konata estas, ke la sudlandajn fruktojn (oranĝo, citrono, mandarino, grapfrukto kaj 

banano) oni  rikoltas verde aŭ en nematura stato, tiel estas pakita kaj la fruktoj faras longan 

vojon ĝis atingo de  la konsumantoj. La livero prokrastiĝas ankaŭ plurajn semajnojn. Dum la 

livero la fruktoj situas en granda amaso, strikte unu apud alia, la plej multe eluzante la 

deponan kapaciton. La fruktoj estas vivaĵoj, do ankaŭ dum la livero ili spiradas kaj vaporiĝas. 

Iliajn malsanojn antaŭhelpas la alta vaporenhavo. Kontraŭ ilia putriĝo oni traktas per 

fungodetrua kaj bakteriojn detrua kemiaĵoj kaj plantprotektenzoj. La solvaĵon oni alportas sur 

la frukt-ŝelojn aŭ per ŝprucigadoj aŭ per mergado. Anstataŭigi la malpliiĝon de pezo pro 

vaporado, la fruktoŝelojn oni kovras per vaksotavolo. Ĝenerale oni kune aplikas la banigon en 

vakso kun la kemikaĵoj. Por la certa efiko estas kutima la aldono al la solvaĵo ankaŭ de 

ortofenil-fenol-o (E 231) kaj aŭ tiobendazol-o (E 233).  Tiuj ĉi kemikaĵoj same efikas kaj 

kontraŭ la putriĝon kaŭzantaj fungoj kaj bakterioj.  Karakteriza propreco estas, ke ili adheras 

nur al la ŝelsupraĵoj de fruktoj. Ilia stato estas nuntempe kaosa, ĉar en 2003, EU envicigis ilin 

inter la plantprotektenzoj, sed  tie ili ne estas registritaj. Tiu kemikaĵigo estas permesita ĉe la 

rikoltitaj fruktoj, sed la enkomerciganto havas devon anonci sur la fruktopakaĵo, per kiuj ĝi 

estis kemikaĵita. La sudlandajn fruktojn produktantaj landoj de EU same aplikas tiujn 

anoncojn sur la sudfruktojn kovraj pakaĵiloj. Ĉe ni Hungaroj en la vendejoj la fruktoj atendas 

la aĉetantojn ĝenerale ne pakite sed amase sur la tabloj, do la aĉetanto vidas el la atentigoj 

nenion. En nia patrujo jam estas aĉeteblaj ĉie sernkemikaĵigitaj tiel nomataj bio-plantoj, bio-

fruktoj, bio-legomoj ks. Ili estas plie multekostaj ol la aliaj. Ĉu eblas forigi la kemikaĵojn kaj 

plantoprotektenzojn kaj de  la ŝelo de fruktoj kaj el la ŝeloj de fruktoj? La diversaj laboratoriaj 

esploroj montras, ke per forta frotpuriga lavo (8-10 minutoj en varma akvo) forigeblas la 

kemikaĵoj nur surŝeloniĝintaj (ortofenil-fenol: E 231 kaj tiobendazol: E 233) la fruktoj estas 

liberigeblaj de tiuj. Kontraŭe jam ne eblas influi la ĉeeston kaj kvanton de la absorbiĝint-

efikaj imazalil kaj prokloráz, ĉar ili estas en interno de la fruktoŝelo. Laŭ la esploroj la 

fungicidoj jam ne penetras en la fruktoviandojn. Do, tiuj du ne estas forigeblaj per surfacaj 

lavadoj, ili malaperos nur pere de procezo de la naturaj malkombiniĝoj. Rekomendata estas 

bone lavi la fruktojn antaŭ la uzo, por ke la malpuraĵojn estantaj sur la fruktoŝeloj, per 

niamane ni ne enportu la internon de la frukto dum la distranĉado, dum ilia uzo. Oranĝ- aŭ 

citronsukon fari ni komencu ĉiam per forigo de la ŝeloj. Neniam ni kuiru la tutan frukton kune 

kun la ŝelo, ĉar tiuokaze la ŝelajn malpuraĵojn kaj kemikaĵojn ni enportas en la sukon kaj tiel 

ni venenas nin kaj nian familion. Al marmeladoj, bakitaj kukoj, dolĉaĵoj ni apliku nur 

senkemikajajn citron- kaj oranĝŝelojn!  

(La hungarlingvan artikolon pri ŝeloj de citronspecioj - el la reta novaĵgazeto - 

http://richpoi.com/cikkek/eletmod/veszelyes-e-a-citromfelek-hejanak-fogyasztasa.html-

esperantigis: Adrienne Pásztor) 

 

La belulreĝino estiĝis hungara  

 

Oni aranĝis en Prago la konkurson por elekti la belulreĝinon de 2013 de Mondo 

kaj Eŭropo de surduloj. Surda belecreĝino de Eŭropo iĝis la hungara 

konkursantino, Timea Kinál. 

La konkursantinoj pruvis, ke eblas belege danci, kanti ankaŭ sen aŭdantaj oreloj. 

Dum la viva disvidigo la partoprenantoj povis admiri spektaklojn de 

konkursantoj de aliaj landoj, kiuj ne estis pli malbonaj, ol spektakloj de la bone 

http://richpoi.com/cikkek/eletmod/veszelyes-e-a-citromfelek-hejanak-fogyasztasa.html


 

 
12 

aŭdantaj kunuloj. La hungara venkanta damo transprenis la kronon, portante 

vestaĵon de Gregorio Szabó, modplanisto, kiu same estas surdulo.  

Memorstatuo al hundoj de la Granda Patrujdefenda Milito 
Pri luphundo nomita Alf modelis sinjoro Adrej Korobcovedj la memorstatuon de hundoj 

servantaj dum milito. Dum la Patrujdefenda Milito apud soldatoj de la Ruĝa Armeo pli ol 60 

miloj da hundoj plenumis militservon.  La 22an de junio estis atakita Sovetunio de la nazia 

Germanujo. Dum Tago de la Landa Funebro, apud Moskvo en Mitjiŝino sur 53 hektara parko 

oni inaŭguris memorejon kaj tombejon. La memorstatuo de heroaj hundoj estis lokigita tie. 

(La artikolojn el la Tagĵurnalo ÉSZAK, 24.06.2013a, esperantigis Adri Pásztor.) 

 

Kristanaj freskoj malkovriĝis en Sudano 
Polaj arkeologoj malkovris mezepokan fortres-sistemon kaj eksterodinare bonstatajn freskojn 

sur muroj sur templo el la 9-a jarcento  en la praa sudana urbo Dongala. Wlodzimierz 

Godlewski; estro de grupo helpanta la esplorfosadojn, diris al pola novaĵ-agentejo, ke la 

freskoj devenas el templo estanta en proksimo de la 6. jarcenta reĝa palaco… La templo 

verŝajne konstruiĝis en la jarcento 9-a. Mem Dongala ĝis la 14-a jc. estis la ĉefurbo de la 

kristana reĝlando Makuria, kies limoj etendiĝis de Sud-Sudano ĝis Egipto. /MHO/ 

(Tagĵurnalo ÉSZAK) 

 

Kataj Ŝercoj 

 
                                                             Virkato 

- Kio okazis pri via kato, mia karulino? – demandas  iu najbarino sian 

najbarinon. – Nome dum la tuta hodiaŭa posttagmezo ĝi kuregadas de unu 

domtegmento al la alia. Ĉu povas esti, ke ĝi freneziĝis? -  

- Ho. ne!  Mi kastrigis ĝin hodiaŭ antaŭtagmeze kaj nun ĝi rezignas pri la 

rendevuoj. 

                                                     Ekskurs-vojo 

Du katetoj paroladas iuvespere sur ferdeko de la ŝipo: 

-  Ĉu tio estas certa, ke ĉi tiu ŝipo navigos al la Kanariaj-insuloj?  

                                                      Helpovoko 

En la ĉambro de la polico la telefonaparato sonoras. 

- Help’! – iu ekscitita voĉo aŭdiĝas en la telefonaŭdilo. – Venu tuj, ĉar iu 

kato rompŝtelis en la loĝejon! 

- Ĉu?! Kiel vi imagas, ke pro tiu bagatelaĵo vokas la policon?! Kiu vi estas: 

- Mi estas la papago. 

- La hungarlingvajn tekstojn de kataj ŝercoj esperantigis László Pásztor 

-  
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La land-torto 

 
Por-okaza torto-preparo okazas ekde 2007.  Okaze de festo de la ŝtat-fondo de 

hungaroj, al la 20-a de aŭgusto, ankaŭ en Miskolc estis preparigita la torto de lando. Ĝi estas:  

miela juglando-torto de Milota, kio estis preparita miaurbe de s-ino Valéria Szűcs. Inter la 

tortotavoloj estas la mieligita muelit-juglanda farĉo, ties supraĵon  sur ĉiu fileo kovras 

rompiĝema juglanda karamelo. La flankon de torto ornamas  rompitaĵo de la torton kovranta 

eretaro de la karamelo. 

 

Tamen ne estas forgesemaj la kokinoj 

“Laŭ la observadoj de la esploristo jam ankaŭ la kokinoj scias, ke ne nur tiu 

ekzistas, kiun ili vidas: se iun objekton la kokinoj ne vidas, la objekto tamen 

ekzistas. Ĉe la infaneto ĉi tiu kapablo elformiĝas post la unua jaraĝo. Nicol testis 

ankaŭ memdisciplinon de la kokinoj kaj la kortobirdoj atingis bonan rezulton.  

93 % de tiuj havis emon por atendi la manĝaĵon, se ili poste povis manĝadi plu. 

– komunikis la brita ĵurnalo Daily Telegraph.  

De kie povas deveni la oro de Tero? 

El malelasta kolizio de mortintaj stelojpovas deveni ĉiu oro trovebla sur la Tero 

– asertas usonaj astronomoj, kiuj resumis siajn esplorajn resumojn en eseo.  

(La hungarlingvan artikolon de Richpol-novaĵoj, esperantigis s-ino Adri Pásztor) 

                                                                                                                                                           

La 23-an de junio 2013, mortis la hungara politikisto Gyula Horn 

Pri li vidu la artikolon en la Vikipedio: 
http://eo.wikipedia.org/wiki/Gyula_Horn 

 

Leĝo Libro de Punoj 

La 1-an de Julio en 2013, ekvalidas la nova punkodekso, kiu estas pli severa. ol 

la malnova. Ĝi difinas ĉe la krimago la aĝlimon de la punebleco, kio estas 12 

jaraĝo pro la junaĝaj krimuloj. Ĝi severigas kelkajn puntoformojn kaj preskribas 

novajn punformojn. Ekzemple la areston. (De Adri Pásztor estas esprantigita la 

hungarlingva Richpol novaĵo)  

 

Kial estas nervoza la infanĝardenista pedagogino? 
En la infanĝardeno la pedagogino vidante, ke iu infano suferis pro la enbotiĝo, aliris lin kaj 

helpis en tiu ago. Sed la farendaĵo estis jam preskaŭ tute plenumita, la infaneto  notas: 

- Pedagogino kara, la boto estas renverse sur mia piedo. 

La pedagogino vidas, ke la infaneto pravas, tuj detiris la boton kaj denove suprentiris ĝin  

same pene,  nun jam bone. Sed antaŭ finiĝo de la ago, la knabeto denove ekvoĉas: 

- La boto ne estas mia! 

Nu, la pedagogino pene kaptantis aeron kiam aŭdis la novan veron, sed kion fari? Ŝi denove 

subtiris la boton, serĉis la veran, kaj nun jam ŝvitante ŝi klopodis surigi ilin sur piedojn de la 

bubo. Finante la same malfacilegan agon, ŝi sentis plifaciliĝon kaj demandis la knabeton: 

- Petreto! Kie estas via ĉapelo? 



 

 
14 

-  En mia boto. – venis la respondo. 

(La hungarlingvan  tekston de s-ro Tivadar Löwenkopf, esperantigis Adrienne Pásztor). 

 
Konatiĝu kun prezidanto de Verda Stelo Esperanto-klubo de Eger 

 

 
Barta Zoltán,  

Prezidanto de la Esperanto-klubo Verda Stelo en Eger 

 
Barta Zoltán naskiĝis en 1966 en Ózd. Li longtempe vivis en tiu ĉi regiono, dum la lernado li 

fariĝis librotenisto kaj poste informadika sistemestro. Li komencis labori en 1986 kiel 

laboristo de Metalurgia Fabriko de Ózd. Poste li laboris ĉe tiu sama entrepreno kiel tradukisto 

en la angla lingvo. Post la deviga soldata servo li dungiĝis ĉe loka komerca entrepreno.  

En la komenco de la dua jarmilo li transmoviĝis al Eger kun sia familio. En tiu ĉi urbo li 

laboris en negoca labortereno, post kelkaj jaroj li transiris al la ŝtata sektoro, kaj nun laboras 

kiel oficisto en ŝtata oficejo. Lia edzino estas instruistino de menshandikapaj infanoj. Iliaj du 

gefiloj estas studentoj. 

Li estas ankaŭ proza verkisto kaj tradukisto (en kaj al la hungara lingvo). Liaj verkaĵoj temas 

ĉefe pri la nekutimataj aferoj de la vivo (ekz. parapsikologiaj fenomenoj, neklarigeblaj 

okazaĵoj), sed li skribas ankaŭ pri la ĉiutaga vivo de simpluloj. Liaj verkaĵoj kontinue aperas 

en diversaj printitaj hungaraj eldonaĵoj, publikas sur sia retejo, sed li publikas ankaŭ proprajn 

e-librojn. 

Li esperantiĝis en 1983, kiam komencis lerni la lingvon. Li treege interesiĝas pri la lingvoj, 

ekde sia 9a jaraĝo li lernas la anglan lingvon. Poste li aldonis esperanton, la portugalan, kelke 

da latinidaj lingvoj, kaj ankaŭ ekzotikajn lingvojn, kiel tagaloga, islanda kaj la (bahasa) 

indonesia lingvoj. En 1989 li plenumis supergradan esperantan lingvoekzamenon. 

En la esperanto movado: en 1986 Barta Zoltán komencis organizi novan esperantan klubon en 

urbo Ózd. Alia organizaĵo ne funkciis en la urbo, do li fondis la klubon “Nova Esperanto 

Rondo“, li estis ties estro ĝis la disiĝo. La klubo komence funkciis en la urba biblioteko, poste 

ili havis klubejon en alia komunuma  kulturdomo. Dum ĝia funkciado la Nova Esperanto 

Rondo organizis bazgradajn esperanto-kursojn, kaj ili havis klubkunvenon dufoje en la 

monato. Je la fino de la jarmilo la membraro de la klubo treege malpliiĝis, do la organizaĵo 

provizore ĉesis funkcii (tiu ĉi periodo ankaŭ nun daŭras). 

Ekde la unuaj jaroj de la dumilaj jaroj li vivas en urbo Eger. Ĉi tie li postnelonge kontaktiĝis 

kun la loka esperanto klubo (Verda Stelo de Eger). En 2004 li iĝis la membro de la klubo, en 

2008 li estis elektita kiel nova prezidanto. Depost tiu jaro li estas la prezidanto de Verda Stelo 

Esperanto Klubo de Eger. 

 

 

Ĉu vi scias kio estas la Bibliodramo? 

 
La Kalvinana Gimnazio kaj Kolegio LÉVAY,  József de Miskolc donas lokon de Septembro 

2013-a, al la Bibliodram-kurso 60 hora, 60 kredite akredita, al kio povis anonci sin pastoroj, 
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religi-instruistoj. Kio estas la bibliodramo? La Bibliodramo estas lernej-dramo, pasion-ludo, 

Bet-Leĥem-ludo kun kristnaskaj kantoj kaj scenetoj, reformepokaj dialogaj predikoj ktp. 

radikiĝantaj en miljaraj tradicioj. Komence de la tria jarmilo tamen estas ĝi denove ekfloranta 

„ĝenro”, moderna ebleco, moderna ŝanco de okupiĝo pri la biblio. En la bibliodramo la grupo 

kaj en ĝi  ĉiu partopreninto estas malfermita, intregradas kun biblia teksto antaŭe ne decidit-

maniere. Krom la pervorta esprimiĝo ĝi mobilizas multecon de la en ĝi kaŝiĝantaj kreivaj 

ekigoj por agi (desegno, kantovoĉo, gesto, skulptaĵo, poezio, ks.), movas nian fantazion en 

arkivoj de la movo kaj korpa parolo. …” 

( La novaĵservo:.www.tirek.hu hungarlingvan tekston esperantigis s-ino Adrienne Pásztor) 

 

Ekskursoj per Esperanto 
Tokio 

“Karaj Esperantistoj,  

Ĉi tie estas Global Communication Travel (mallongigo:GC Travel) en Shinjuku en Tokio. 

En GC-Travel laboras Esperantistoj. Ĝi servas por esperantistoj al jenaj aferoj. kiam vi vizitos 

Japanion certe utiligu nian servon. 

Pri detalaj aferoj bonvole vizitu HP, kiu havas du versiojn, Esperantan kaj Anglan.. 

http://japan-tour.a.la9.jp/Enoc/index.php?keep_lang=EO, aŭ kontaktu nin, rekte uzante la 

respoŝton:  esp@gctravel.co.jp 

 Servoj de GC-Travel 

(1) Hotelojn en Japanio per Interreto  oni povas aboni 

(2) Transportado inter la flughaveno kaj la hotelo estas abonebla 

(3) Dum turismo en Tokio: oni povas viziti vidindaĵojn kun esperantisto. 

(4) Biletojn por Sinkansen, aŭtobuso ktp, Gc-Travel aranĝos. 

(4) Ni povas aranĝi ke vi povu viziti Esperantan grupon. 

GC-Travel ricevas iom da araĝmono pro tiuj servoj. 

Por ĉiĉerono oni pagos Esperantistan prezon por la servo. 

La prezo estas malmultekosta pli ol normala tarifo. 

GC-Travel akceptos kreditkarton, nome VISA, Master kaj aliaj. 

Kiam vi volas uzi kreditkarton, almenaŭ du monatojn antaŭe vi devas mendi por la celita tago. 

Ni atendas viajn kontaktojn.” S-ino Ooba Sigeko 

(Laŭ informo de JEI,  ŝi  ne estas membro de JEI/esperanto@jei.or.jp) 

Senpaga ekskurso 

Ĉu vi ŝatas ekskursi sed pro manko de sufiĉa mono ne povas? Ekskursu senpage, virtuale! 

https://www.youtube.com/watch?v=bC3NjwRQxG8&feature=youtube_gdata_player  

(Aperigo permesite de s-ro Jorge Camacho) 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bC3NjwRQxG8&feature=youtube_gdata_player
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Mark Fettes estas la elektito kiel nova prezidento de UEA 

 
Prof. d-ro Mark Fettes el Kanado estis elektita kiel la nova prezidanto de Universala 

Esperanto-Asocio en la unua kunsido de la Komitato en Rejkjaviko sabaton, la 20-an de julio. 

Fettes transprenas la prezidan stafeton de profesoro d-ro Probal Dasgupta, kiu gvidis la 

Asocio dum du oficperiodoj ekde 2007. La Estraro estas preskaŭ tute nova: nur Stefano Keller 

kaj Barbara Pietrzak membris ankaŭ dum la antaŭa oficperiodo. Du novelektitoj havas tamen 

antaŭan sperton pri la laboro en la Estraro: Mark Fettes estis ĝia membro (1992-1998) kaj 

José Antonio Vergara (2007-2010). La nova Estraro ekofics lundon, la 22-an de julio 2013, 

post la akcepto de la Estrara Raporto pri la jaro 2012. Tuj post sia elekto ĝi tamen jam havis 

mallongan kunsidon por fari proponojn al Komitato pri personoj de la vicprezidanto kaj la 

ĝenerala sekretario. Tiujn proponojn la Komitato akceptis unuanime. Pri la cetera taskodivido 

la nova Estraro decidis poste dum la kongresa semajno. En la unua kunsido de la Komitato 

prezidis prof. Probal Dasgupta -- krom ĉe la elektado de komitatanoj CO kaj estraranoj, kiam 

prezidis la kunordiganto de la Elekta Komisiono, d-ro Ulrich Lins. 

La Komitato elektis ankaŭ tri novajn Honorajn Membrojn de UEA: Roland Lindblom el 

Svedio, Biruta Rozenfelde el Latvio, kaj Hallgrimur Sæmundsson el Islando, kiu malfeliĉe 

forpasis unu monaton antaŭ UK. Novaĵo en la inaŭguro estis filma paŭzo, kiu pro teknikaj 

problemoj tamen iom prokrastiĝis, donante spacon al la tradicia muzika paŭzo, kiun plenumis 

la argentina pianistino Teresita Alaniz. Tuj poste la salono mallumiĝis por la monda premiero 

de la mallonga animita filmo "Espero" de la reĝisorino Simone Gianpaolo. La filmo estas 

originale farita en Esperanto, kun voĉo de Mariana Evlogieva. Sekvis la salutparoladetoj de 

TEJO (vicprezidanto Michael Mandirola), ILEI (prezidanto Mireille Grosjean), Akademio de 

Esperanto (vicprezidanto Brian Moon) kaj SAT (Nikolao Gudskov). La plej longa sed vigla 

programero estis, la kavalkado de salutoj de la landoj reprezentataj en UK. Nome de 

Hungarujo salutis komitatano d-ro Gábor Márton. La salutadon gvidis la estraranoj Maritza 

Gutierrez kaj Amri Wandel. Post komuna kantado de la Himno, prezidanto Dasgupta deklaris 

la 98-an UK malfermita per la oficiala martelo de UEA, ricevita donace en la 33-a UK en la 

sveda Malmö en 1948. En la inaŭguro de 98-a UK en Rejkjaviko, la 21-an de  julio, festparolo 

de prof. Probal Dasgupta, prezidanto de UEA, estis titolita:„Lerni de Islando”. Lian 

festparolon ni komunikos poste. 

Nederlando - Respondecoj de la estraranoj de UEA 

La nova Estraro de UEA decidis pri la laborkampoj de siaj membroj:  

 

Mark Fettes (prezidanto) gvidas la subteamon "Mastruma Evoluo": Strategia laborplano, 

financo, Centra Oficejo, kongresa politiko, TEJO, CED, uea.org; 

 

Martin Schäffer (ĝenerala sekretario): Komitato, komunika politiko, Delegita Reto, financo 

kaj administrado (kunlabore kun Fettes); 

 

Stefan MacGill (vicprezidanto) gvidas la subteamon "Movada Evoluo": Kapabliga agado 

(ILEI, edukado.net, aktivula trejnado), Komisionoj pri Oceanio kaj Afriko; 

 

José Antonio Vergara, subteamo "Konsciigo": Tutmonda Inform-Reto (TIR); Faka agado, 

http://db.uea.org/bildoj/gk/originalo_49171_s200_markfettes.jpg
tel:1992-1998
http://uea.org/
http://edukado.net/
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Terminologia Esperanto-Centro (TEC), IKU; TEJO kaj CED (kunlabore kun Fettes); 

 

Stefano Keller gvidas la subteamon "Monda Evoluo": Konsciigo: Komisiono pri Rilatoj kun 

Internaciaj Organizaĵoj (KRIO), Ĝemelaj urboj; 

 

Barbara Pietrzak: Kultura evoluigo (i.a. Akademioj Lingva kaj Literatura, Belartaj 

Konkursoj), Komisionoj pri Eŭropo kaj Mezoriento/Nord-Afriko; 

 

Lee Jung-kee: Kapabligo (kunlabore kun MacGill), Novaj landaj asocioj, Komisiono pri Azia 

Esperanto-movado, E-Centroj. 

Laŭ Gazetaraj Komunikoj de UEA, Osmo Buller” – sinjorino Adrienne Pásztor el Miskolc) 

Gratuloj 

 
La Esperanto-Amika Rondo „Király Lajos” elkore gratulas la novan  prezidanton  de UEA: d-

ron profesoron Mark Fettes, kaj la novan estraron de UEA! Ni profundkore esperas lian bonan 

sukceson, sukcesplenan agadon en intereso de Esperanto kaj de UEA. Krome ni deziras, ke 

ankaŭ la pli frua prezidanto sinjoro Probal Dasgupta same agadu  plu, bonsukcese daŭrigu lian 

laboron koncerne la antaŭigon de afero de nia lingva movado. Fine, akceptu niajn gratulojn 

ankaŭ la nova estraro de UEA, kaj la literatur-ŝatantaj verkemaj gesamideanoj kiuj provis kaj 

sukcesis gajni dum la 2013. jaraj Belartaj Konkursoj de UEA. 

Sinjorino Adrienne Pásztor 

 

 

Erinaco 

 
La erinaco trovas truigitan pneŭmatikon rande de la landvojo. Ĝi turniĝas al sia amiko kaj 

diras. 

- Fine! Almenaŭ unufoje ni venkis! 

    

Leterkesto 

Brazilo 

“Ni diskonigas gravan internacian tagon dekretitan de Unuiĝintaj Nacioj, la 26-a de Junio - 

Internacia Tago kontraŭ Misuzo kaj Malleĝa Transportado de Narkotaĵoj 

Por atentigo pri ĉi tiu tago aperas en LBV-retejo 2 artikoloj verkitaj de Paiva Netto:  

Al la Junularo 

http://www.paivanetto.com.br/index.php/esp/artigo?cm=17592&cs=100 

 

Fumkokaino kaj virinoj 

http://www.paivanetto.com.br/index.php/esp/artigo?cm=97219&cs=100 

-------------------- 

Bonvolu, ni petas, dissciugu ilin. Via komento pri la verkaĵoj estas tre bonvena! 

Diradas la ĵurnalisto, verkisto kaj edukanto Paiva Netto: 

“Nenio rezultas, se oni fermas la okulojn fronte al iu problemo. Pli saĝe estas transformi 

ĝin en venkon”. 

http://esperanto.cri.cn/1/2005/04/11/1@23275.htm
http://www.paivanetto.com.br/index.php/esp/artigo?cm=97219&cs=100
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Atende kaj dezirante al Vi ĉion bonan, el la Departemento pri Esperanto de Legio de Bona 

Volo (LBV) en San-Paŭlo, Brazilo, 

Maria Aparecida da Silva - www.bonavolo.com.br - www.tbv.com.br/esperanto” 

 

Vintro en Brazilo 

 

 

„Saluton, karaj geamikoj! 

Mi "frostas" tie ĉi. Vintro estas en Brazilo  la 27an de julio 2013! Terure! 

Feliĉe en mia regiono ne neĝas. Verdire, mi neniam vidis neĝon dum la tuta mia vivo... 

Pli ol sude de mia Ŝtato, ĉirkaŭ da dudek urboj neĝis antaŭhieraŭ. Vidu aldonitajn fotojn tie ĉi 

.  

Dume norde kaj nordoriente regionoj la  alta temperaturo daŭrigas. La suno brilas intense dum 

la tuta tago: 38°C! 

Mi deziras al vi bonan someron! Brakumon, Liette Lêla”   

 

 

    
La bildon fotis kaj sendis s-ino Liette Lêla 

 

Monteto de Elfoj - Hans Christian Andersen 

 

 „Karaj Samideanoj, 

 

Ni invitas vin koni la MP3 sondosieron de Fabelo de Andersen titolita "Monteto de Elfoj" kun 

la voĉoj de Flávio Fonseca, Cristina Pancieri kaj Clara Pancieri. Jen la ligilo por senpaga 

elŝuto: http://www.kunlaboro.pro.br/esperanto/fabeloj/ 

 

Oni povas libere kopii kaj disdoni la sondosieron!  

 

Kore Salutojn, Portal Kunlaboro - www.kunlaboro.pro.br 

kunlaboro@kunlaboro.pro.br” 

 

Pri Rusio 

http://www.liberafolio.org/2013/kontraugeja-lego-malebligas-uk-n-en-rusio 

 

Pri la kongresoj de SAT kaj BET 

Jen ligiloj musklakeblaj: http://br13.atwebpages.com/130809/ 

http://br13.atwebpages.com/130808/             http://br13.atwebpages.com/130705/ 

http://br13.atwebpages.com/130714/ 

 

 

 

 

 

http://www.bonavolo.com.br/
http://www.tbv.com.br/esperanto
http://www.kunlaboro.pro.br/esperanto/fabeloj/
http://www.kunlaboro.pro.br/
mailto:kunlaboro@kunlaboro.pro.br
http://br13.atwebpages.com/130809/
http://br13.atwebpages.com/130808/
http://br13.atwebpages.com/130705/
http://br13.atwebpages.com/130714/
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Piroska Csorba 

Fia buŝo de Sara Szűcs 

 
Proksimume antaŭ 100-150 jaroj en Miskolc, se blasfemoforlasis ies buŝon, oni 

atentigis jene: „se vi malbele parolas, ankaŭ al vi okazos same, kiel al Sara Szücs!” – je kio la 

koncernato ektimetite eksilentis.  

Ej, sed kiu estis  tiu Sara Szücs,  kun kiu oni ektimigadis la blasfemantajn homojn,  

kiel  la etinfanojn  per fantomo?! Ĉu tiu estis entute reala persono?!  Jes, tia estis! Tute same, 

kiel preskaŭ ĉiuj rolantoj de la onidiroj, kies nomojn oni menciadis ankaŭ tiam, kiam ili jam 

ne vivis.  

Nur tiuj povis koni persone Saran Szücs, kiuj vivis en Miskolc, meze de la 18-a 

jarcento. Eble ŝi mem ne estus pensinta, ke post kelkaj generaci-ŝanĝoj ŝi fariĝos tia famulino, 

ke per  ŝia ekzemplo oni ektimigados tiujn , kiuj parolas ne laŭ la lingva deco.  

Tiutempe la kruda parolo ne nur laŭ la ne surskribitaj lingvaj reguloj estis 

kondamnenda, sed ankaŭ la laŭleĝa puno ekspansiita estis ĝin. Ekde rego de reĝo Stefano la 

1-a estis persekutita la obscena parolo, kaj laŭleĝe punita estis kiu fibuŝe mallaŭdadis aliulojn, 

kies buŝon forlasis fiparolo. Se iu blasfemante pekis kontraŭ  la biblia malpermeso: „nomon 

de Dio vane ne eldiru”,  estis kalkulita tia peko – ne nur laŭ la ekleziaj sed ankaŭ laŭ la 

mondaj leĝoj -, kiam la ofendito estis mem la Kreinto. La puno dependis de tio, ke la kulpanto 

pekis unuan fojon, aŭ la farinto estis jam rekrimanta. Unua aŭ dua foje pekante, la pekulo estis 

nur vergita, sed se eĉ  tria foje ne kapablis tiu regi sin, tiam la puno estis kondamnita al perdo 

de vivo per glavego de ekzekutisto, aŭ de ŝtonmortigo.  Ĉi tiun punon oni povis severigi tiel, 

ke elŝiritis la lango de la kulpanto, detranĉita estiĝis ties mano, la ekzekutisto ŝiradis ties 

korpon per ardaj tenajloj, aŭ  tranĉis” rimenon” (strion) el ties dorshaŭto. Ni povas kredi, ke 

pro la dura puno la homoj ne kuraĝis blasfemi, riproĉadi.  Sed ĝi okazis male. Ankoraŭ ankaŭ 

dum  la 18-a jarcento okazis procesoj pro blasfemadoj ankaŭ en Miskolc. Oni punis ne nur la 

blasfemanton, sed ankaŭ tiun,  kiu ne anoncis la aŭditajn blasfemojn. La leĝo ne faris 
diferencon  tiurilate inter noblulo kaj metiisto, inter viro kaj virino.  

Estas in teresa, ke ĉiuj popoloj aliel riproĉadas. En norda parto de Eŭropo oni 

menciadas parencojn de la antaŭuloj, en orientaj partoj de la terglobo oni riproĉas la 

sakramentojn kaj diversajn elementojn de la eklezio. En la sudaj landoj oni riproĉas la 

malsuprajn korpopartojn de la  homo.  Loĝantoj de Hungario – estante ilia lando meze de 

Eŭropo – ĉiujn ĉi uzas kaj tiel tro ornamite, kiel niaj prauloj faris kapricliniojn iam per la 

klakanta vipo.  Se la secesie troornamitaj frazoj ne ofendas Dion, homon, tiam ili povas kaŭzi 

ankaŭ plezuron, kiel la sekva poezia perlo (sensencaĵo) eternigita de Maŭrico Jókai: 

Ej, dancon de via naturo; frato klakanta en ligno-pantofloj sur glacio, en Karmelanon 

greftita Fariseo!  Ĉu neniam  finas via lango preĝon muelanta en via gorĝo en tiu ĉi „gatja” 

muelejo, kie la muelej-sitelo povus apartigi la puran farunon de la krude muelita?  Vi 

superflua, nenivalora! 

Sed ĉi tiu ne dura blasfemo estas pli rara, okazas plie la ordinaraĉaj riproĉadoj.  Oni 

diras, pri la hungaroj, ili estas la sola popolo, kiu malrespektas la dek ordonojn de Biblio kaj 

menciadas riproĉante nomon de Dio. Nia riproĉadanta talento vaste konata estas ĉe la najbaraj 

popoloj.  Pro tio, ĉe la ĉeĥoj estas unu onidiro, laŭ kio: „… blasfemas, kiel iu hungaro.” 

Sed ni daŭrigu historion de Sara Szücs!  Ŝi estis temperamenta replikema junedzino, 

kiu ne toleris, se ne ŝia estu la lasta vorto.  Hejme ne estis problemo, ĉar ŝia edzo estis pia kaj 

malplie parolema. Se li diris ion, ĝenerale li „hm-adis” (nazvoĉojn li aŭdigis kiel lian dubon 

pri io, signon de lia malcerteco aŭ de lia indigniĝo pro io), sed li neniam kuraĝis kontraŭdiri al 

lia batalema junedzino. Se paro de parolema sinjorino estas nur silenta edzo, ĉar tiam ili vivas 

longe ĝoje ĝis morte unu apud alia. La problemo okazis ne pro la edzo, sed pro tio, ke la 

najbarino de Sara Szücs estis tute samnatura, kia ŝi estis. La najbarino estis same piklanga kiu 
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estis flamiĝema virino defendanta ĉiam sian veron. Konata estas, ke ”du mastrinoj en sama 

ĉardo ne toleras unu la alian”. Do same veras, ke ankaŭ du replikemaj junedzinoj ne toleras 

unu la alian en la sama strato. Veras ankaŭ tio, ili ju pli ne ŝatas unu la alian, ili des pli serĉas 

societon unu de la alia. Kvazaŭ ili ne volus eviti la disputon,  eĉ atendus..  

Foje okazis, ke faruno de la najbarino elĉerpiĝis kaj ŝi vizitis iris Sara Szücs por 

pruntepreni. Ŝi donis volonte farunon abunde, konvekse plenigis la malgrandan panpastujon 

kaj dume vorto sekvis vorton, ili komencis paroladi. Sara Szücs regalis sian kunulinon per 

malmulte da restintaj kukaĵoj. La kunulino  akceptis la regalon post longa hezitado. Ŝi prenis 

unu kaj mordis en ĝin. Poste grimacante ŝi menciis, ke tio ne estas sufiĉe bona, sed ŝia brasika  

kukaĵo estas multe pli bona. Nome tio estas pli ol majesta.  Pro tio Sara Szücs ofendiĝis. Ja ŝi 

sciis, ke ŝia kukaĵo plenigita per etaj vinberoj kaj ankaŭ ŝia flano aneta kazea estas pli 

bongustaj ol la brasika kukaĵo de la najbarino.  La kolero komencis boli en  ŝi, sed momenton 

fermis buŝon por ne forkuri el ĝi iu aĉaĵo,  Sed la prunteprenantino, kiu staris en la kuirejo, 

kiel la tranĉilo en la butero,  plu fanfaronis pri sia kuirista scio,  kaj Sara Szücs ne toleris plu 

tiun fiparolon, ŝi furioziĝis. La senmovigita  ekscito eksplodis el ŝi. Ŝi proponis, se ŝia kukaĵo 

estas tiome tre malbona, la kara najbarino elkraĉu  ĝin tuj de sia buŝo, tuj ekiru hejmen kaj 

baku al si el propra faruno. Se ŝi estas tiom bona kuiristino, kiel povis okazi, ke el ŝia kamero 

la faruno elĉerpiĝis?  

Ankaŭ la najbarino estiĝis treege kolera kaj ne kaŝis siajn  vortojn  al  Sara Szücs, do 

ankaŭ ŝi konsilis per alvok- maniera ordono,  ke Sara Szücs formanĝu ŝian kukaĵon kaj de ĝi 

forpasu. Sara Szücs ne forpasis, sed  kontraŭe ŝi tre tre vigliĝis je efiko de la aŭditoj. Eĉ tiom 

eksterordinare, ke ŝi komencis mallaŭdadi praulojn de la najbarino, pro kiuj tiu kapturniĝis. 

Poste Sara Szücs ŝutegis pastujon da faruno kun  unu bone elektita man-movo sur kapon de 

sia kontraŭulino. La najbarino aspektis al faruna muelisto, kiu pro eraro matene survestis 

jupon de sia edzino. La najbarino surŝutegita per faruno komprenis, ke estos bona tuj foriri el 

la kuirejo dume estĝanta batalkampo, kaj ŝi komencis eskapi tiudirekten, kie eston de la pordo 

ŝi pensis. Sara Szücs, en kiu la nivelo de la adrenalino saltis alten, sekvis ŝin, kvazaŭ ili estus 

kunligitaj per umbiliko. La blasfemaĵoj inundis el ŝia buŝo senbare, kaŭzante grandan ĝojon al 

la surstrataj scivolemuloj. Ĉe la Romianoj estis konata iam unu  onidiro: „La popolo bezonas 

cirkon kaj panon.” Ĉi tiu onidiro validas ankaŭ kaze de nia historio, sed per tiu kompletigo, ke 

al la cirko ne nepre bezonatas areno kaj gladiatoro, anstataŭ  pano konvenas ankaŭ ties 

bazmaterialo. 

La kurdirekton de la najbarino montris la faruno-nodoj restintaj sur tero, kiuj videblis 

ĝis pordego de la ĝardeno, eĉ ĝis sojlo de la domo. Sara Szücs estis kontenta pro la forfuĝo de 

la najbarimo kaj kiel hundo bojas post la fine forpelita kato, ankaŭ ŝi postkriis unu lastan 

sakraĵon.  Je sia pereo ŝi faris ĝin. Tiu estis  ŝia plej grava blasfemo el inter ŝiaj buŝaj pekoj 

laŭ la leĝ-konantoj. 

El la procesoj  pri replikadoj (kontraŭ-blasfemaj) en la jaro 1740-a,  la proceso de Sara 

Szücs estiĝis la plej fama kaj spektaklo-riĉa. Antaŭ la juĝista konsilantaro aperis kiel 

atestantoj ĉiuj stratanoj kiuj plezure ripetis tiujn multe da aĉaj frazoj, volitivaj frazoj, kiuj estis 

aŭditaj el buŝo de Sara Szücs. Nome dum la pruvado estis dezirita ripeti ĉiujn aĉajn vortojn.  

Inter la cititaj esprimoj estis, per kio deziritis: malsano – ekz. seksa malsano; la sifilikso , aŭ 

tio, ke la plej grava demono kaŭzu  malbonon, – al la najbarino, kiu alŝutegita estis per faruno. 

Aliaj vortoj titolis la malfeliĉulon rekte besto, komparante tiun al doma besto. ( Estas interesa, 

ke  ies identigo  al oftaj dombestoj – ekz. al kokino, ansero, porko, azeno -  estis punenda 

ago.) Laŭ la fidele revivigitaj atestoj pri la riproĉ-repertuaro de Sara Szücs estus pleginta unu 

memstaran vesperan programon.  La akuzato, kiu honteme aŭskultis la atestantojn, tute 

konsterniĝis pro la ripetita maniero, pri ŝia blasfemado. Ĉu tiujn, ĉiom ŝi diris? Sara Szücs 

bedaŭregis nun jam, por, ke ŝi ne fermis sian buŝon anstataŭ la sakrado, sed nun jam ŝi povis 

fari nenion. Sciindas, ke nek la morto nek la eldirita vorto havas kontraŭ-medikamenton. Nur 
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almenaŭ tiun plej lastan sakraĵon ŝi ne estus eldirinta. Tiun la plej lastan ankaŭ la geatestantoj 

timinte citis, kaj la ĉeestantoj, aŭdante tiujn, ekstertoris.  

Ŝia tuta korpo tremetis, ĉar timis la punon. Ŝi havis ĉiujn kaŭzojn por timi,  ja la 

blasfemo estis kapokosta krimo kaj povas ricevi kondamnon pri morto. Tio estis feliĉo de 

Sara Szücs – se ni povas mencii feliĉon, - ke ŝi estis unua foje antaŭ la juĝista konsilantaro 

pro ŝia blasfemado.  Pro tio oni punis ŝin nur tiel, ke sur la vendoplaco antaŭ la publiko – por 

fortimigi aliajn de samaj blasfemadoj – ŝi ricevis per vergo centsesdek batojn, faritaj de la 

ekzekutisto. Poste ŝi estis forpelite el teritorio de Miskolc.  

Okaze de la publikaj punoj ĉiuj loĝantoj de Miskolc eliris por vidi laboron de la 

ekzekutisto. Oni portis tien la maljunulojn, infanojn, malsanulojn kaj la suĉinfanojn. Ĉiuj, kiuj  

povis  kalkuli, kalkulis la batojn,  kune kun la ekzekutist-helpisto. Ĉe  la lasta bato jam  la 

ekzekutisto trolaciĝis, sed tiun laboron tiu devas fari plenforte, honeste kaj kore-anime.  

La homamaso akompanis Saran Szücs; apenaŭ  kapablan  iri pro la dolorego, trans la 

pordego de la urbo. Tie ĉiuj mute aŭskultis, dume la dungito de la juĝista konsilantaro 

laŭtlegis la kondamnon, laŭ kiu Sara Szücs neniam  rajtas reveni al Miskolc.  

Kien ŝi iris? Kio okazis pri ŝi? Neniu scias. Miŝkolcanoj menciadis longdaŭre ŝian 

nomon, kaj se iu komencis  blasfemi, oni atentigis  tiun: „Se vi diras fiaĵon, via sorto identiĝos 

kun sorto de Sara Szücs!” Je ties efiko  la blasfemanto tuj finis kion komencis.  

Por, ke restu ankaŭ alio krom historio de la vergofrapita kaj forpelita Sara Szücs, ni 

rememoru la abomenindan blasfemon, kiun ŝi eldiris kiel lastan, pro kio ĉiuj homoj 

konsterniĝis. Tiu fiaĵo – kiun ankaŭ la atestantoj eldiris nur flustrante – estis iam la plej 

granda mallaŭdo de Dio, ĉar ĝi pridubis rolon de la plej grava estaĵo; la Kreinto.  Tiu 

blasfemo estis la sekva:  

 „Ci, hund-kreita!” 

La tempoj ŝanĝiĝas, la moraloj same.  Estus bona, se ankaŭ la hodiaŭaj loĝantoj de Miŝkolc 

dirus neniam alian, nur tiun ĉi diraĵon, se ili ekscitiĝas pro io!   

(Legendon de Piroska Csorba, esperantigis László Pásztor) 
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