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Karaj legantoj! 

Se ni rigardas en la pasinton, ni vidas ne nur mian tutgrizigitan hararon de la forpasinta fluganta tempo, 
sed ni povas konstati, ke la jaro 2013-a, simile al la pli fruaj, havis malfacilajn, zorgoplenajn tempojn. 
Sed ni povas konstati, ke la zorgojn ni provis forigi, solvi la problemojn. Kaj la mondo, en ĝi mia 
patrolando, mia urbo Miskolc kaj en ĝi ni, multe agadis, plenumis. La jaro plenplenas per diversaj 
bonrezultoj. Nun ni provas doni bildojn el tiuj. Ni deziras, ke agrabla tempopasigo estu por vi la legado 
de niaj artikoloj, 

Adrienne Pásztor 

Pri la lingvo 

La lingvo similas al tia urbo, al kiu ĉiu homo portis unu brikon. 

Emerson 

La lingvoscio alproksimigas la homojn unu al alia,kiujpovas konatiĝi unu kun alia kaj 

ĉimaniere ili povas eviti la troan kreskiĝon de malamikaj sentoj, kaj povas defendi la pacon 

inter la popoloj. 

Gyula (Julio) Germánus 

Espereble vi certas pri la citaĵoj okazintaj de la du famuloj kaj ankaŭ tion akceptas, ke 

Esperanto estas same tiu lingvo, kio meritas la ellernon. Povas esti, ke ni devas retaksi sencon 

de la dua citaĵo, kiun ne nur L.L. Zamenhof sentis sia. Ja, de bone konata lingvo povas la 

homoj kvereli, eksciti malamon, estigi damaĝon. Tamen, la lingvo estas sankta afero, Ĝi estas 

lingvo benon ŝutanta, taŭgas al esprimo de amo kuracanta pere de ĝi la animajn vundojn, 

donanta pacon  inter la homoj. Se temas pri la lingvo Esperanto en nia kuregant-viva mondo, 

oni ofte demandas: kian profiton donas ĝi, kian manpreneblan. Per ĝi mi atingis kaj grandan 

profiton (kiam mi estis interpretisto) kaj moralajn sukcesojn, kvankam tiujn mi atingis plej 

multe, ja mi ne batalis por financa gajno. Ĝia uzo plibeligis mian vivon, kompenson donis 

tiam, kiam aliflanke la vivo deprenis de  mi tre deziritajn aferojn. Sincere mi esperas, ke tiun 

ŝancon – staranta antaŭ ĉiu homo – baldaŭ rekonos kqaj alprenos tiuj Miŝkolcanoj, kiuj 

ellernis la lingvo-bazon nur por akiri diplomon sen peno. Ili trompas sin mem, se lasos perdiĝi 

la lingvobazon, sur kiu ili povus konstrui eĉ palacon. 

Adrienne Pásztor 

 

Unue aperis la Sankta Biblio Udmurtlingve! 

 
La Udmurtoj (alinome Votjakoj) estas finn-ugra popolo, vivanta en Udmurtio situanta 

okcidente de Uralo, inter la rivero Kama kaj ties dekstra alfluanto Vjatka en federacio kun 

Rusio. La unua udmurtlingva biblio estis prezentita en Ijhevsk, en ĉefurbo de Udmurtio, la 26-

an de novembroi 2013. La pli ol 1600 paĝan sanktan tekston dum 20 jaroj tradukis la popo 

Mihail Atanasov: unu e episkopo de la Ijhevsk-a Episkopejo. La rusa ortodoksa  eklezio 

eldonis ankaŭ ĉi tiun, kiel tion de la lingvo ĉuvaŝa.(Pozitivaj novaĵoj/Richpol Hírek.hu) 

La novaĵon esperantigis Adri Pásztor 



 

 
4 

Historio de Esperanto-movado en Miskolc 

2013 
Prepariĝo 
La 30-an de Januaro 2013-a okazis la kunveno kaj konsento inter Tibor ÁBRÁM: direktoro de la Miskolc-
urba Reformacia Gimnazio LÉVAY, József kaj la geedzoj PÁSZTOR por aranĝi esperantlingvan libro-
ekspozicion en la gimnazio, je la 8-a de oktobro 2013a, okaze de la cent jariĝo de Esperanto-movado 
en Miskolc. Sinjoro direktoro parolis pri la plano: levi memortabulon por du pioniroj (Kolomano 
Kalocsay kaj Ludoviko Győry Nagy), kiuj maturiĝis en 1909 inter muroj de la sama konstruaĵo sed ĉe la 
laŭjura antaŭanto de ĉi gimnazio. 

 

 

Partopreno en literatura konkurso anoncita de Radio Ĉina 
En marto Adri Pásztor estis informita el Brazilo pri konkurso de la Radio Ĉina. La temo estis: AMO. En 
aprilo Adri Pásztor partoprenis literaturan konkurson de Radio Ĉina. Ŝi ne estiĝis premiita pro la longa 
teksto - la mallongaj tekstoj estis premiitaj – sed tamen ŝi ricevis donacon pro la partopreno -  pentraĵon 
de ĉina pentristo kaj la revuon Panoramo, kiu servas esti altvalora informilo pri kulturo de Ĉinio. 

Libro-donacoj al Eger 
Sinjorino Adrienne Pásztor donacis siajn librojn hungarlingvan kaj esperantolingvan (A Nap, Hold és a 
Csillagok /La Suno, Luno kaj la Stejoj: hungarlingvan kaj la esperant-lingvan volumon titolitan: Danco 
de Feinoj) al Biblioteko de la Komunuma Domo „BARTAKOVICS, Béla” de Eger, por, ke ilin povu legi 
homoj ne nur esperantistoj, sed ankaŭ homoj ne konantaj la lingvon Esperanto. Ildikó Jámbor sinjorino 
Somody: la kultura respondeculino de la instituto, dankis kaj menciis pri ebla libroprezento.  
 

Prezento de libroj en urbo Eger 
La libroprezento okazis la 11-an de Junio 2013-a de la horo 17-a. La libroprezenton aranĝis sinjoro 
Zoltán Barta, la prezidanto de la Esperanto klubo „Verda Stelo” de la Komunuma Domo BARTAKOVICS, 
Béla. El la hungarlingva libro laŭtlegis Györgyi sinjorino Gábor Nagy Sándor, la dolĉaĵojn ornamitajn per 
verdaj steloj pretigis: Elizabeta Bartók sinjorino Kormos. La esperanto-lingvan libron prezentis mem la 
aŭtorino Adrienne Földi sinjorino Pásztor. Ŝi rakontis pri siaj temoj konigante mallongajn enhavojn de 
kelkaj rakontoj, pri ties ideaj instruaĵoj, pri la ĉefrolantoj de la rakontoj, pri la metiejaj laboroj de la 
skribaĵoj. Post la libro-prezentoj okazis aĉetadoj de la libroj, babiladoj kaj evidentiĝis, ke la libroj atingis 
la verkistan celon, ĉar ties rakontoj vekis en la ĉeestantoj malnovajn travivaĵojn, kiuj meritas la 
rememoradojn. La libroprezenton partoprenis 15 homoj kaj esperantistoj kaj neesperantistoj kaj el 
Eger, kaj el Ózd, Szolnok, kiuj esprimis sian deziron, revidi la aŭtorinon Adri Pásztor kaj ŝian edzon 
László PÁSZTOR, la ĉiaman esperantiganton, la kunlaboranton de la retrevuo Nordhungaria 
Informo.Samtage matene en la Radio Eger oni parolis kelkminutojn pri  Esperanto kaj la samtaga 
libroprezento – laŭ informo de la E-kluba prezidanto Zoltán Barta. 

Novaj konkursoj anoncitaj de Radio Ĉina kaj de la revuo El Popola Ĉinio 
Anoncita estis fotokonkurso en junio tiel, ke la konkursantoj devis sendi fotojn pri iliaj travivaĵoj pri la 
partoprenitaj Universalaj Esperanto Kongresoj kaj skribi pri ties historioj. La titolo estis: UK tra Mia 
Lenso. 
Laŭ la konkurson anoncinto, ankaŭ sinjorino Adrienne Pásztor estas inter la premiitoj. Ili petis sendi 
ŝian poŝtan adreson, al kiu ili sendos la donacon. 
Ankaŭ la konkurson de la revuo El Popola Ĉinio partoprenis s-ino Adrienne Pásztor. La limdato de sendo 
de la konkursaĵoj estas la 31-a de decembro. La kvanto estis 6000 vortoj. Ni atendas la informon pri la 
rezulto de Adri Pásztor atingita en la konkurso anoncita de redaktoroj de la revuo El Popola Ĉinio. 

Florkronado 
Dum junio la geedzoj Pásztor florkronis la Esperanto- memortabulon sur la dommuro en strato 
BÁRSONY, János - okaze de la centa jariĝo de Esperanto-movado en nia urbo. 
Fiksadoj de programoj de la festaj inaŭguroj de libroekspozicio kaj memortabulo en la Gimnazio 
Lévay 
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Pri la fiksitaj programoj inter la gimnazio kaj la geedzoj Pásztor naskiĝis la interkonsento. Pri ties gravaj 
partoj ni sendis informojn kaj en septembro en la numero de  la retrevuo NHI, kaj al la landaj retaj 
babiladejoj kaj per personaj leteroj.  
Preparitaj estis presitaj invitiloj, kaj ornamaj markoj por fermi kovertojn, ekiris la organizado. 
Decido pri aperigo de la libro de Stefano Pál kaj Ladislao Pásztor pri historio de cent jaroj de Esperanto-
movado en Miskolc. 
En la lastaj du semajnoj ni decidis pri aperigo de la esperantigita libro de la du aŭtoroj. La eldonejo en 
Székesfehérvár kaj la presejo en Miskolc, rapidege faris la laborojn, por ke la libro povu aperi je la 3-a 
de oktobro, por ke ĝi povu esti ekspoziciebla jam la 4-an de oktobro, do ĝi povu esti donacebla jam la 
8-an de oktobro 2013-a, okaze de la festa evento. Ja, estis nia devo por eternigi la gravan paŝon fare 
de la gimnazio LÉVAY, József kiu  prinomis lerno-ĉambron pri Esperanto. Krome, ni volis doni ĉi libron 
en ties manojn kiuj laboris por Esperanto kune kun ni, helpante nian laboron. Ĉi libro estas la 
dokumento ankaŭ pri ilia laboro. Fine la libro vere aperis, kvankam per makulo de beleco, ja mankas el 
ĝi la unuaj du paĝoj kaj ni ne havis jam tempon represigi ĝin. 

La 8-a de oktobro 2013-a 
Jes, alvenis la festa tago de  la 100 jaroj de la unua kurso de Esperanto en Miskolc. La esperantistoj kaj 
la gimnazianoj kune festis la 100 jaran jubileon de la unua kurso de Esperanto en la urbo. La unuaj du 
lingvoinstruistoj Ludoviko Győry Nagy kaj Kolomano Kalocsay abiturentiĝis en 1909 en la reformacia 
gimnazio laŭjura antaŭanto de la nuna gimnazio Lévay,  kaj sekve ekde 1913 ili instruis Esperanton en 
du grupoj. La ejo de la kursoj daŭris en alia loko, en la Komercista Fraŭlina Mezlernejo de la urbo. 
Nun laŭ la iniciato de la gimnazio Jozefo Lévay okazis inaŭguro de memortabulo apud Esperanto – 
klasĉambro kaj ekspozicio pri libroj, periodaĵoj, dokumentoj Esperant-lingvaj kaj aliaj objektoj. La 
ekspozicion aranĝis la geedzoj Adrienne kaj László Pásztor. La ekspozicion kaj la memortabulon 
inaŭguris sinjorino Adrienne Pásztor dirante festajn parolojn antaŭtagmeze por la gimnaziaj 
gelernantoj, posttagmeze por la plenkreskuloj. 
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Fotoj pri la kvina Miŝkolca Eo-lingva libroekspozicio; la 2013 jara, la jubilea estas faritaj de 

gelernantoj de la gimnazio Lévay, trasenditaj de Jozefo Boda 
Okaze de la jubileo estis eldonita la libro Fragmentoj el Historio de Esperanto-movado en Miskolc de 
István Pál/László Pásztor, tradukita de László Pásztor el la hungara al Esperanto. La memortabulon 
florkronis sinjoroj József Eszényi kiel reprezentanto de Hungara Esperanto-Asocio, László Szilvási de 
Esperanto-fondaĵo el Budapeŝto kaj László Pásztor, de Esperanto-Amika Rondo Király Lajos. La jubilean 
feston plie beligis la kantado de Anjo Amika (s-ino Anna Bartek el Budapeŝto) en Esperanto - pri 
kompaktdisko – ĉerpinte ŝi el famaĵoj de la Eŭropa-kantokulturo.La ekspozicio estis rigardebla dum dek 
tagoj inter 8-18 de oktobro. En la hejmpaĝo de la gimnazio raporto aperis hungarlingve kun fotoj de la 
ĉeestantaj gimnaziaj lernantoj pri la evento, kaj László Szilvási same raportis pri ĝi sur la „Face-book”/ 
Vizaĝ-libro noma reta babilejo por esperantistoj. 

 
Dankojn por la gimnazia estraro pro apogo de afero de ESPERANTO. Dankoj pro la fido kaj la helpoj. 
Dankojn por ĉiuj, pro la partopreno de nia festo!  
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La memortabulon subtenis la Urbestraro de Miskolc kaj la sekvaj geesperantistoj: Esperanto-fondaĵo 
el Budapeŝto, same el Budapeŝto: doktoroj Endre Dudich kaj Balázs Wacha, geedzoj Böde, el Miskolc: 
sinjorino Evo Pál: vidvino de la unua libro-aŭtoro István Pál, sinjoroj Gábot Bereti, Johano Orosz, 
doktoro József Halász, Miklós Fázold kaj s-ino Maria Busai. El vilaĝo Szirmabesenyő: Tereza Csik s-ino 
Bodnár. De la EAR Király Lajos: geedzoj Adrienne kaj László Pásztor, Ildiko Király s-ino d-ro Vu, s-inoj 
Helena Fedor kaj Judit Virányi,krome  Zsuzsanna Gerő s-ino Parkánszki. El urbo Eger s-ro Ernő Könczöl, 
el Ózd József Gulyás, el urbo Tokaj s-ino Margit Juhász, el urbo Szolnok sianome József Eszényi kaj 
ankaŭ aliuloj kiuj ne deziris nomigi sin. La prezo de la memortabulo plenumiĝis.  
Ni scias, ke ĉi memortabulo unika en tuta Hungarujo, - financita de urbestraro de Miskolc kaj de la 
bonkoraj ĉeestantaj festantaj hungaraj geesperantistoj - gardata estos en la gimnazio, ĝis la konstruaĵo 
staros. 
La feston okaze de la 100 jariĝo de la nia urba Esperanto-movado partoprenis 85 homoj, la ekspozicion 
rigardis pli ol cent. Krome al ĝi venis pli ol 46 salutoj, gratuloj de diverslandaj esperantistoj. Jene: 
prezidanto de UEA Mark Fettes, vicprezidanto de UEA Stefan Mc Gill, prezidantarano  de UEA  el 
Pollando: s-ino Barbara Pietrzak , prezidantarano de UEA el Koreo s-ro Lee Jung Kee, prezidantarano 
de UEA el Arnoldstein Aŭstrio: Martin Stuppnig, la pli frua prezidanto de UEA: s-ro profesoro Probal 
Dasgupta,  la menciitan prezidanton antaŭanta prezidanto de UEA: Renato Corsetti , Osioka Taeko 
nome de Esperanto Centro de Hirosima el Japano, de la Esperanto-Muzeo en Vieno en Aŭstrio: Tuider 
Bernhard, Armin Grötzner  kaj éia Esperanto-klubo same cent jara en Kronach Germanio, el ĝemelurbo 
de Miskolc el Tampere Finnlando: Sylvia kaj Veli Hämäläinen.  Gesinjoroj Zsófia Kóródi kaj Peter Zilvar 
kune kun la bildkarton subskribintaj kvin geesperantistoj diverslandaj el la Esperanto-urbo Herzberg 
am Harz  el Germanio, esperanto-kluba prezidantino el Kopenhago Danio: Betty Chatterjee , delegito 
de UEA el Belgio:  Germain Pirlot, Omez kaj Cecilia Sinnaeve: el Breden Belgio. El Svedio: Esperranto 
klubo de Helsinborg, el Tirana Albanio: Bardhyl Selimi,  Esperanto-klubo el Nowy Sącz  Pollando, 
studentino de la Arta  Altlernejo en Krakovo Pollando: Lidia Komar, prezidantino de la Interkultura 
Eduka Centro en Nowy Sącz Pollando: Halina Komar, bibliotekistino el Gostyn Pollando: Halina Radota, 
Esperanto-klubprezidanto kaj prezidantarano de PEA en Łodz Pollando: Robert Kaminski, el Ijhevsk 
Udmurtia  el la Rusa Federacia Ŝtato: Bronislav Ĉupin ,Esperanto-klubprezidantino en Trieste Italio: 
Elda Doerfler, organizanto de Esperantolingvaj programoj kaj prezidantarano de E-o Asocio en 
Slovakio: Peter Balaž, ĉefredaktoro de revuo ESPERANTO: Stano Marĉek el Slovakio,  organizanto de 
lingvaj aranĝaĵoj en sia patrolando: Jindriŝka Drahotová en Skokovy Ĉeĥujo, de Bert Schuman: 
sekretario kaj organizanto de Eo temaj kulturaj eventoj en kastelo de esperantistoj en Gresiljon 
Francujo, de s-ino Gabriella Stier el Satu Mare (Nagyszeben) el Rumanio, de Stefan  Viktor Budaházy: 
Esperanto-kluba prezidanto en Oradea Rumanio, de Lajos  Asztalos  el Cluj-Napoca (Kolozsvár)el 
Runanio, de s-inoTereza Kapista: esperantokluba prezidantino en Beograd Serbio kaj instruistino 
petita de UEA por instrui en Afriko, el Brazilo, de Liette Lela, de la muzikofaka instruistino el Argentino: 
Livia Barth-Neuman. Krome ankoraŭ de La Bona Volo el Brazilo,  La Bona Espero en Brazilo, Tivadar 
Löwenkopf:  delegito de UEA en Izraelo, de  la HEA el Budapeŝto, de Gedoktoroj Lajos Molnár kaj lia 
edzino Julianna Farkas nome de ilia Esperanto-grupo de Medicinaj Esperantistoj en Budapeŝto, de 
László  Gados: kiel redaktoro de la hungarlingva E-on reklama gazeto - Nyelvi Hírek/Lingvaj Novaĵoj -  
aperanta en la hungara ĉefurbo Budapeŝto. Krome de Péter Tihanyi: Esperanto-klubprezidanto nome 
de la de li gtvidataj esperantistoj el urbo Tatabánya Hungarujo,  el la ungara urbo Nagykanizsa, la 
esperantista verkisto arta tradukisto: Tibor Szabadi, el la hungara urbo Hódmezővásárhely: Kata 
Faragó unu estrino de Internacia Grupo de la Yumeiho-speciaj kurac-gimnastikistoj, de la Esperanto-
klubprezidanto sinjoro Zoltan Barta kaj liaj klubanoj el urbo Eger – kies saluto estis laŭte legita al la 
ĉeestantoj. Alvenis saluto ankaŭ de Andrzej Grzebowski: kiel organizanto de Esperanto-instruado kaj 
turismo de esperantistoj en Bydgoszcz Pollando kaj de multaj aliuloj. Poste la salutkartoj, libroj estis 
netitaj ekster la vitrinoj  al la fenestroj (pro manko de sufiĉa loko) kaj estis forportiaj por memori pri la 
evento- laŭ permeso de la organizantoj. Oni forportis volonte ĉion. 
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Doktoro Endre Dudich kaj la aliaj partoprenantoj 

     

     

       
Fotis László Pásztor 

Pri la rezulto de niaj agoj por sukceso de la festo kaj la opiniojn pri la sukceso de la festa programo 
aranĝita de geedzoj Pásztor, ni aperigas artikolojn kaj en la retrevuo Nordhungaria Informo kaj en 
organo de UEA en la revuo ESPERANTO. Krome hungarlingve ni provos meti ilin en la Borsod-Abauj-
Zemplén Departementan Arkivejon, por gardi ĝin. 
La  jaran agadon de la EAR Király Lajos, ni fermos per partopreno de la Zamenhof-taga festo  aranĝota 
de HEA en Budapeŝto, kaj per la modesta rememoro pri Zamenhof kaj la jaro jubilea en Miskolc. Pri 
ties tempo ni sendos informon. 

Adrienne kajLászló Pásztor 

 

Memormedalo „PRO ESPERANTO’ 

 
Ni sciigas vin karaj legantoj, ke al inaŭguro de la jubilea libroekspozicio, ni invitis ankaŭ la ankoraŭ nun 
vivantajn familianojn, apartenantojn de niaj elstraj esperantistaj antaŭuloj. Sinjorino Helena Győry 
Nagy, filino de doktoro Ludoviko Győry Nagy transdonis al ni  la „PRO BONO” honorigan medalon de 
sia patro. Sinjorino Helena Győry Nagy petis nin, ke post la ekspozicio ni ne redonu la medalon al ŝi, 
sed tenu ĝin ĉe ni. Laŭ ŝia prijuĝo; ni „plenumis tre multe post morto de ŝia patro, ke ni meritas 
memormedalon. Do, ŝi donacas ĝin al ni pro nia agado poresperanta.” 
D-ro Ludoviko Győry Nagy en sia 88. jaraĝo – pro bedaŭrinda strata akcidento – mortis. Li estus 
ricevonta - la 9-an de Marto 1980, la honorigon de HEA: „Pro Esperanto”, kiun transprenis la miŝkolcaj 
delegitoj dum asembleo de HEA, kaj pludonis la honormedalon al  familianoj de la mortinto. La 
memormedalo „Pro Esperanto” ricevita de d-ro Ludoviko Győry Nagy, estis prezentita sub la priskribo 
de lia vivovojo metita en la vitroŝrankon. 
Veras, ke ni: geedzoj Pásztor ricevis - ne senpere de HEA – ĉi honorigan medalon por rekoni  nian ĝis 
nunan „PRO ESPERANTO” laboron, sed ni gardos ĝin ĝis nia morto. Nia tasko estas plulabori por 
Esperanto kaj gardi la medalon ankaŭ tiel, kiel aprecatan valoraĵon donacitan de filino de doktoro 
Ludoviko Győry Nagy, el la post li restinta heredaĵo. 

Geedzoj Pásztor 
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Homsavo 

 
Pensante pri la hazardaj malboniĝoj de la sanstatoj, malbonfartoj kaŭzataj de la oftaj ŝanĝiĝoj de la 
vetero, la Centro de Trafika Entrepreno de la hungara ĉefurbo Budapeŝto certigis kardioversiojn 
(alinome defibrilaciilojn) por revivigi la kompatindajn vojaĝantojn en la stacioj de la METROOJ numeroj 
2-a kaj 3-a – ni eksciis el la retinformo de Pozitív Hírek, rphiradó/Pozitivaj novaĵoj,”richpol” aktualaĵoj/ 

 

 

Holografia Ekspozicio 

 
Okaze de 40 jara jubileo de ricevo de Nobel-premio de GÁBOR, Dénes pro invento de Holografio, daŭris 
ekspozicio pri la holografio en la Universitato de Miskolc,  inter la 23-a de septembro 2013-a kaj la 13-
a de oktobro 2013-a. „La homa inventista kapablo faris la homan socion tia, kia ĝi estas”- diris Dénes 
Gábor en lia libro titolita: „Inventu la futuron”. La aranĝaĵo prezentis karieron, agadon de la inventisto, 
larĝaskale konigis la principon de la holografio kaj ties nuntempan teknologian utiligon kaj la per ĝi 
rilatajn  esplorajn terenojn. Pri vivovojo de la inventisto vi povas legi ĉe: 
http://eo.wikipedia.org/wiki/Dennis_Gabor 

Parton de la artikolo de la tagĵurnalo Észak Magyarország/Norda Hungarujo/ esperantigis Adri 
Pásztor 

Novajo FAR-a 

 
La 10-a Literatura Kafejo de la Fajszi Amika Rondo (FAR) okazis en la Landa Fremdlingva Biblioteko 
(OIK), la 17-an de oktobro 2013, je l7:30. Estis 12 partoprenantoj, inter ili sinjoro Horváth István, 
vicdirektoro de OIK, kaj unu samideano el Kroatio. Bedaŭrinde ne povis ĉeesti Prof-o Nanovfszky 
György, prezidanto de FAR, Bartek Anna (Anjo Amika), kaj sinjorino  Nemes Anikó, la aktuala 
prizorgantino de la Fajszi kolektajo.  
La invitita gasto estis sinjoro Giorgio Silfer, konsulo de Esperanto Civito. Li prezentis sian verkon, la 
unuan esperante skribitan kamiŝibajon (tradician japanan papirteatrajo-n). Ties titolo estas „Albaniva 
kaj ŝiaj sep nanoj.” Li virtuoze laŭtlegis la esperantan tekston kaj montris 16 bildojn lerte pentritajn de 
meksika artistino Leonora González. (Vivkoloraj desegnajoj sur papero.)  Muziko dum la du mallongaj 
paŭzoj estis fragmentoj el la „Kvar Sezonoj”, de Vivaldi. La hungara traduko de la kamiŝibajo farita de 
d-ro  Dudich estis disdonita al la ĉeestantoj.  
Sinjoro Dudich gvidis la sekvintan viglan diskuton. Evidentiĝis ke la popolaj fabeloj (ekz. la 
Ruĝĉapelulino kaj la lupo) estas komuna trezoro de la eŭropa kulturo. Ili estas 
„plurtavolaj”,interpretitaj laŭ la eŭropa psikanaliza praktiko disvolvita de C.G.Jung, svislandano. La sep 
nanoj estas fakte objektiviĝintaj, kvazaŭ materiiĝintaj timoj kaj angoroj de la homa psihiko. Ilin povas 
venki nur la bonvolaj feinoj de la Superego, la homa psiko. La kompleta esperanta teksto de la 
kamiŝibajo estas legebla en la ĉi-jara aprila numero de la jurnalo Literatura Foiro. Ekzistas ankaŭ  
varianto en la gepatra lingvo de Sinjoro Silfer (originalnome Valerio Ari), la itala. 
Variaj teoj kaj mineralakvo estis disponeblaj por forigi la soifon. 

D-ro Endre Dudich 
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Denove en Hungarujo koncertis itala tenoro, Andrea Bocelli 

 

Li koncertis la 9-an de novembro en 2013. en la „PAPP, László" noma Sport-areno  ĉe 

akompano de 80 membra orkestro kaj 30 membra koruso. Li kantis klasikajn kantojn kaj ankaŭ 

el lia plej nova kompaktdisko nomita Passione. Vi povas legi pri li ĉi tie: 

http://eo.wikipedia.org/wiki/Andrea_Bocelli 

                                         

 

Tago de la hungara pentroarto 

 

Oni aranĝis inter la 12-a kaj 14-a de oktobro en Hungarujo kaj ankaŭ trans niaj limoj, la 12. 

jaran feston de Tago de la hungara pentroarto. Ĝi regalis multe da senpagaj programoj. Oni 

memoris multloke ankaŭ pri Tivadar Csontváry Kosztka naskiĝinta antaŭ 160 jaroj. En 2013 

ties tago estis festita la 18-an de oktobro, dum Tago de Sankta Luko; patrono de la 

pentroartistoj. La gastoj pro honora kaŭzo, pentristoj estis el la najbara Serbio. Pri Tivadar 

Csontváry Kosztka legu ĉi tie :http://eo.wikipedia.org/wiki/Tivadar_Csontváry_Kosztka 

 

 

Finiĝis la rekonstruo de la Muzikakademio 

 

La 23-an de oktobro oni feste transdonis la konstruaĵon de la Muzikakademio post la 

rekonstruado. Tiu konstruaĵo estas hungara specialaĵo, kiun jam pli frue povis admiri ankaŭ la 

tie laborantoj. Interesaĵo de la restaŭrado estas, ke la celo estis restarigi ties 1907. jaran staton.  

 Dum aŭtuno de 2011. ankoraŭ en strato Wesselényi de Budapeŝto estis transdonita unu 

renovigita konstruaĵo por instruadoj je la 200. jara jubileo de naskiĝo de Ferencz Liszt*. Sed 

lian 2013. jaran oktobran datrevenon povis festi jam la Muzika Universitato kaj la lando, en la 

dume transdonita, tre atendita, al nova rekonstruita sed patina konstruaĵo de la Muzika 

Akademio nomita pri la fondinto. (*Pri li vidu la artikolon: 

http://eo.wikipedia.org/wiki/Franz_Liszt ) 

 La Muzika Akademio estas hungar-specialaĵo, estigita de junaj konstruistoj, artistoj, 

ornamita  pere de verkoj de Vilhelmo Zsolnay, Aladár Kriesch Körösfői kaj Alajos Stróbl. 

 En la konstruaĵo kiel en sanktejo de arto, simbole renkontiĝas Apolono kaj Dionizo, sed 

troveblas tie ankaŭ egiptiaj motivoj, montrantaj pli ol kvindekmil jaran kulturon. Iom pri ĝi: 

http://eo.wikipedia.org/wiki/Muzikakademio_Franz_Liszt 

 

La butero 

 

 La butero nenian alion enhavas ol lakto-grason. Ĝi ne enhavas emulsenzon, E-numeran 

koloraĵon, selakto-polvon kaj beta-karotenon. La butero ne estas alia, ol laktokremo, la plej 

grasa parto de la lakto. Se la freŝan lakton – originas de la bovino – oni lasas netuŝe, dum 

mallonga tempo sur la supron leviĝas unu parto de ties gras-enhavo pro diferenco de la specifa 

pezo. Tio estas la laktokremo. La lakto estas facile sen-kremigebla kaj ĝi povas esti utiligebla 

al pluaj celoj. Tiu celo povas esti ankaŭ la pretigo de butero. Ĉi-tempe oni devas disigi la 

laktokremon al ties bazaj elementoj: al akvo kaj la ĉirkaŭe 30-40%-a gras-enhavo de la 

laktokremo. Tiu ĉi agada sinsekvo estas la buterigo.  Rememoru pri bela pentraĵo - La buteriga 

virino - pentrita de Miĥaelo Munkácsy. Dum la buterigo oni batas la laktokremon, ĝis la akvo 

povas foriĝi. La buterfaradon oni faras en la longa ligna ujo  pere de daŭra batado per frapilo. 

Post forverŝo malsupren de la akvo, en la longa ujo de buterfaro postrestas la butero, kies gras-

enhavo je tiam jam estos ĉirkaŭ 80%. Post la buterfarado la postrestanta selakto estas trinkebla, 

http://eo.wikipedia.org/wiki/Franz_Liszt
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kion oni kutimas doni kiel trinkaĵon al porkoj. La butero ne enhavas salon kaj ceteran aldonaĵon. 

Tio estas pura laktograso bone uzebla por kuirado, ĉar havas admirindan guston.  

 Kvalito de la butero dependas de multaj rilatoj. Unuparte de tio, kiom da akvo estas 

lasita en ĝi, tiam efike de malvarmo ĝi estas tre malmola, fojfoje sur ties nivelo aperas akvero 

de fluidaĵo. Se oni faris bone la buterfaradon, tiam la butero estas bone ŝmirebla ne rompiĝas, 

ne dispecetiĝas. La kvalito de la butero dependas ankaŭ de la nutraĵo. Se la besto estis paŝtita 

sur herbejo tre densa da nutraĵoj, tiam la lakto estas pli flava ol male kaj sekve el tio ankaŭ ĝia 

butero estas pli flava. 

 En la internacia medio laborantaj kuiristoj ofte uzas buteron al la bakado, kuirado. El tri 

decilitroj da lakto jam fareblas butero ankaŭ inter modernaj cirkonstancoj per ŝaŭmigilo. Kiam 

la laktokremo jam komencas nodiĝi, firmiĝi, komencas aperi la akvo sur la malsupra parto de 

la ujo. Ĝi estos forigebla, kiam la graso jam ne moviĝas, do estiĝis butero elkulerebla en la 

pretan buteran ujon. 

En keramikaj ujoj de la hungara Gabrielo Váry, la butero longtempe gardas la originalan 

kvaliton. Laŭ lia propono la kuleron aŭ la ujon antaŭ elĉerpo de la butero oni metu unue en 

varmegan akvon, por, ke la butero facile deglitu kaj ne algluiĝu. Ĉi tiuj keramikaj ujoj aĉeteblas 

ĉe la potfaristo kaj li donas ankaŭ pliajn saĝajn uz-konsilojn: magazin@varykeramia.hu   

 

 

Mikelo Munkácsy: La virino Buterfaranta – bildo el la paĝo:http://3.bp.blogspot.com/-

0RKBgzf7M5c/ToJelvy1DII/AAAAAAAADdo/s9TReGzvPqY/s1600/0_M-kopulono.jpg 

 

Sukceso de Hungara astrofotisto ĉe ASA 

 

Merkrede la Amerika Spacveturada Agentejo elektis fotografaĵon de Ivan Éder, kiel bildon de 

la tago. Sur tiu fotografaĵo la mirindaj M 81 kaj M 82 galaksoj de la Granda Urso estas videblaj.  

 Ivan Éder okupiĝas pri la astronomio ekde la jaro 1993-a kaj la unuajn travivaĵojn li 

akiris  en la 1990-aj jaroj. De jaro 2000.  li okupiĝas pri astronomia fotado. Li uzas proprajn 

ekipaĵon kaj teleskopojn. Liaj fotografaĵoj aperas en enlandaj kaj eksterlandaj fakrevuoj, libroj 

kaj Internete. Ĉe ASA aperis plurfoje liaj fotografaĵoj. Li ofte prelegas kaj eksterlande kaj 

enlande, kies celo estas ankaŭ la instruo. 

           

 

Praarboj prezentataj ekde la 20-a de novembro 2013-a en Miskolc 

 
La Miskolc-urba Muzeo HERMAN Ottó prezentas la jam konservitajn eksterordinarajn fosiliojn trovitaj 
en la areo de la subĉiela lignitminejo de nord-hungaria vilaĝo Bükkábrány. La ministoj trafis al 15 
trunkoj de vivsituacie konservitaj taksodioj (marĉaj ciproj). La gigantaj arboj staris tie, kie ili mortis 
antaǔ sep milionoj da jaroj. Pri ilia elminado ni skribis en la numero: septembro 2007-a de la retrevuo 
NHI. 
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Fabelo pri larĝo de la trako 

 
La trako de la trajnoj en Usono (la distanco inter la reloj) estas precize 143,5 cm (4 piedlongoj /4xĉ.30 
cm/ kaj 8,5 coloj). Kio kaŭzas tamen, ke ĉi distanco estiĝis ĝuste ĉi tiom? Kial estas alloga ĉi numero? 
La respondo estas simpla kaj facile eltrovebla. La usona trako tute samas kiel tio en Britanio, ja la 
unuajn usonajn trajn-vojojn la britaj enmigrantoj komencis konstrui en la „Nova mondo.” Nun ni devas 
respondi tiun demandon, ke en Anglio kial estiĝis la trakmezuro 143,5 centimetroj. Tial, ĉar la unuajn 
relpar-distancojn oni planis laŭ tiuj ŝablonoj, kiujn oni uzis ankaŭ al fabriko de la radoj de kaleŝoj kaj 
ĉaroj. Nun estiĝas la nova demando: kial oni aplikis ĉi radodistancon por la menciitaj veturiloj. Kial 
ĝuste 143,5 cm-ojn? 
La respondo estas denove tre logika, simpla. Se estus tie aliaj trakoj, ĉi veturiloj estus certe baldaŭ 
malboniĝintaj sur la anglaj ŝtonaj vojoj, ĉar en tiuj, ĝuste al ĉi distanco estis troveblaj du kaneloj, kiujn 
kavis la veturiloj iam tie trafikantaj. Ne estas surpriza, ke en Anglio la menciitajn, unuajn ŝtonvojojn 
konstruis unusole mem la Romia-imperio. Do, tiujn kanelojn kavis la romiaj batalĉaroj. La vojoj kaj la 
batalaj ĉaroj estis konstruitaj jam tiam laŭ normaj mezuroj. Ili faris tiujn same ĉiam, kiu rezultis la 
samformecon de la vojkanaloj. Sed laŭ kiaj normaj mezuroj kaj kial estis ili sammezuraj? La respondo 
estas denove logika. 
La romiaj ĉevalpostaĵoj kaŭzis la specialan numeron 143,5cm. Vidu: la distanco de la romiaj ĉaroj estas 
ĝuste 143,5cm.. Ja ĝuste tiom da distanco bezonas du romiaj ĉaroj, ke unu apud alia la postaĵoj de la 
ĉevaloj konforte havu lokon antaŭ la ĉaro. 
Sed, ne nur ĉe la trajnoj validas la numero 146,5 cm en la moderna mondo.Vi certe vidis jam tiujn du 
dikajn raketojn sur flankoj de la spacveturiloj dum starto. Tiuj du raketoj puŝas ilin  supren.La planistoj 
volis fari ilin pli dikaj, sed problemo estis, ke la raketoj devis esti liverendaj sur trajnoj, sed la tuneloj 
estantaj dumvoje estis tiome tro mallarĝaj, ke la relparoj apenaŭ havas lokon en ili. Do, pro tio ankaŭ 
la raketoj ne povas esti pli larĝaj ol la trakoj. Tiel okazis, ke la larĝecon de la raketo fabrikata per la plej 
moderna teknologio de la mondo decidas  la distanco de du romiaepokaj ĉeval-postaĵoj.  

(La historion aŭtoris nekonatulo. La hungarlingvan, rete troveblan artikolon esperantigis Adri 

Pásztor) 

Pri trako 
Pri larĝo de trako vidu artikolon en la vikipedio ĉe 

http://eo.wikipedia.org/wiki/Larĝo_de_trako 

 

Ankaŭ la plantoj povas okupiĝi pri matematiko 

 

Ankaŭ la plantoj scias kalkuli, kio helpas la reguladon de la noktaj  nutraĵoj -  asertas iu grupo 

de esploristoj. Sciencistoj de John Inness Centro de Anglujo konsterniĝis, dume malkovris ĉi 

tiun modelon de la aritmetika kalkulo en la biologio.  Laŭ la matematikaj modeloj la nokte 

manĝitan amelokvanton la plantoj  per divide difinas dum ĥemia procezo. La birdoj same 

difinas siajn grasokompletojn dum la transloĝiĝo. La sciencistoj studis la plantospecion sabla 

arabidopso (https://eo.wikipedia.org/wiki/Arabidopsis_thaliana), kiu rolas ĉe multe da 

eksperimentoj pri plantoj. Nokte la plantoj ne povas uzi la energion de la Suno por fari el CO² 

sukeron kaj amelon. Pro tio ili devas reguli la amelkvanton por certigi la nutraĵon ĝis sunleviĝo. 

Sciencistoj de la menciita centro per eksperimentoj pruvis, ke al la regulado de amelo la plantoj 

devas fari matematikan kalkulon, aritmetikan dividon. “ La plantoj aplikas simplan, ĥemian 

matematikon. “ – pro tio ni,  surpriziĝis. Ĉi tion diris Alison Smith, profesoro, gvidanto de la 

esploro al la BBC-televidstacio.” “Esence la plantoj matematikas, kiel la bazlernejanoj. “ 

La hungarlimgvan tekston - el http:/richpoi.com/cikkek/tudomany/uj-kutatas-a-novenyek-is-

tudnak-matekozni.html - elektis Adri P, esperantigis László Pásztor 

 

 

http://eo.wikipedia.org/wiki/Larĝo_de_trako
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Adrienne Pásztor 

Praa forto 

Historioj, pensoj pri la amo… 

-Daŭrigo – 
Gravas ankaŭ la geamikaj inklinoj. Sed konata fakto estas, ke „ne ĉeestas amikeco, kiam regas 
monavideco, kiam la mono regas”. Kaj „ne estas amikeco inter homoj sata kaj malsata.” Mia patrino 
havis eterne veran konstaton: ”nur, tiam evoluas grandaj amikecoj inter viroj kaj virinoj, kiam paroli pri 
amoro tute ne eblas.” Pri amo kaj iom ankaŭ pri seksa amo, pri veraj profundaj homaj sentoj temas 
mia novelo La Suno, Luno kaj La Steloj – ĉi tie ne publikata, sed legebla en mia libro Danco de Feinoj, 
edldonita en 2012. Antaŭ nelonge mi legis el la esperantlingva reta ĵurnalo El Popola Ĉinio pri la ĉina 
instruistino Shi Xueqin enamiĝinta la francan s-ron Michel Fontaine. Ili geedziĝis, nun vivas kune en 
Ĉinio. Inter homoj apartenantaj al aliaj nacioj – kun diversaj kulturoj – ne raras la enamiĝoj, geedziĝoj. 
Ĝenerale la edzino kutimas sekvi la edzon al lia sociordo, ĉi kaze okazis inverse. La franca edzo estas 
iom pli aĝa ol la edzino, sed profunde amantaj unu la alian, vivante kune en urbo Zhenjiang, ili povas 
trovi solvojn al problemoj pro diferencoj inter iliaj kutimoj, kulturoj. Nun pruviĝis tiu saĝa diro: „se la 
amo estas sufiĉe forta, ne estas konsidera al aĝo, sociordo, nacio, ktp.”  Mi memoras ankaŭ alian 
amhistorion okazinta je fino de la jaroj 1960-aj, en parencaro de mia laboreja kunulino. La parenca 
fraŭlino konatiĝis kun studento devenanta el iu araba lando kaj studis en la loka universitato. La 
fraŭlino partoprenis danc-vesperojn aranĝitajn kadre de la universitato, eĉ kune kun tieaj studentoj ŝi 
iris ankaŭ ekskursi inter montojn de la regiono, krome ŝi estis membro de aktora trupo de la 
universitataj studentoj. Gastigate ĉe familio de la fraŭlino, la araba studento ofte konfesis, ke al li tre 
plaĉas la kroĉiĝo de la bukla bruna harara fraŭlino al li sed li pli forte adoras ŝian amindan naturon. Ili 
enamiĝis, geedziĝis kaj vojaĝis hejmen al familio de la juna inĝeniero. Liaj familianoj akceptis ne volonte 
la fremdan edzinon, kiu apenaŭ povis paroli tiam ilian nacian lingvon. Sed poste la junedzino tamen 
sukcesis bone akomodiĝi al familio de ŝia edzo. Ŝi naskis kvin infanojn kaj ankaŭ nun ili havas harmonian 
familian vivon. Ŝia bopatrino diris foje pri sia ĉi bofilino; „ĉar ŝi povis reteni amon de ŝia edzo kaj kun 
ŝia amo ŝi kuntenas ne nur ŝian familion, sed ankaŭ la vastan parencaron de ŝia edzo, do ili honoras 
ŝin.”  
  En la malhelo de la forpasintaj tempoj radikiĝas unu legendo mia urba, pri „Roko de la 
Muelisto”. Laŭ ties legendo devenanta eble el la jarcento 18-a, la malriĉa muelisto ekamis filinon de lia 
majstro, posedanto de la muelejo. La rigora patro volis edzinigi lian filinon kun maljuna grand-bienulo. 
La malriĉa muelisto kaj sia amatino ne havante alian solvon por plenumi ilian amon unu al alia, man-
en-mane desaltis de la blanka roko. Tiel ili foroferis sian junan vivon sur altaro de sia amo. Ili povis 
unuiĝi nur en la morto, ĉar pro falego en profundo dudek metra, sur la akraj flankaj rokoj de la abismo 
ili abrupte mortis. Ekde tiam para memmortigo ne okazis tie, nur unuopaj, pro kiuj la roko havas ankaŭ 
la kromnomon: „Roko de memmortigantoj”.  
Ekzistas ankaŭ maljunaĝa amo inter viro kaj virino, kio povas esti tre bela. Ĝi pliriĉigas la sentan, 
emocian vivon de maljunaj homoj. Mia novelo traktas pri ĉi temo. 
Antaŭ multaj jaroj en bilda gazeto mi legis intervjuan artikolon pri interesa geedzo-paro. La intervjuita 
paro kunvivis tiam jam pli ol 25 jarojn. La viro estis 50-60 jara, la virino ĉirkaŭ 90. Dum la intervjuo 
aŭdiĝis, ke ili iam vivis en la sama ludomo aparte. Antaŭ sia unua geedziĝo la junulo plenĝoje faris 
mencion pri sia atendebla edziĝo. La najbarino – estanta preskaŭ samaĝa kiel lia patrino – donis seksajn 
konsilojn. Nu la geedza vivo de la junulo ne estis longa, kaj post kelkaj jaroj ili divorcis. Pri lia eksiĝo la 
juna eksedzo parolis al la najbarino, kun kiu poste li ofte renkontiĝis kaj tre multe babiladis. Poste venis 
tempo, kiam ili jam ne nur paroladis. Ili geedziĝis. Dum tempo de ilia geedza vivo, la edzino farigis 
plurfoje plastiajn operaciojn sur si de la plastia kirurgio, por ke ŝi povu resti samforme alloga, dezirinda 
al ŝia juna edzo. La intervjuitoj rakontis ankaŭ pri ilia troaktiva seksa vivo, kaj ili ofte seksumas kaj tie 
kaj tiam, kiam la sopiro aperas. La edzo esprimis sian grandegan amon kaj admiron al lia edzino, en 
kies persono li vidas ne virinon maljunan de li multajn jarojn, sed edzinon al li ĉiumaniere konvenan. 
Laŭ lia rakonto la edzino ankaŭ tion atingis, 13el i, simpla manlaboristo volu pli lerni. Post fino de 
vespera gimnazio li finis tage la universitaton, dum kies tempo la edzino subtenis lin, kaj fine li sukcesis 
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atingi la diplomon pri inĝeniero maŝinfaka. Vere, pri simila ama kontakto mi aŭdis neniam. Mi konas 
nur unuopajn kazojn. Ekzemple; juna virino elektis multe pli aĝan viron por geedziĝi aŭ nur simple al 
sekskuniĝo aŭ pro tio, ĉar la maljunulo disponis pri bonaj financaĵoj. Aŭ, ĉar la junulinon magiis ankaŭ 
la intelekto de la viro, aŭ ŝi elreviĝis el ŝia pli frua amato.  Aŭ ŝi tiel sentis, ke ŝi ne multe pretendas 
sekse kaj pro tio por ŝi sufiĉas nur tiom, kiom kapablas plenumi la jam ne juna viro. La nereciprokata 
amo estas ne malofta, kiam du homoj kvankam plaĉas unu al alia, sed ĉar unu el inter ili jam havas 
paron, nu, la konatiĝo kondukas jam nenien, restas nereciprokata la amo de la alvenanto. Je tiuj kazoj 
rilatas la hungara kanto: „Pli bonas sonĝo ol amo, ĉar la sonĝo paca dormo, la amoro kordoloro.”  
Mi konas historion de malbone finiĝanta geedziĝo de geamantoj, kies historio komenciĝis same en mia 
regiono, dum la unua parto de la jaroj 1970-aj. La edzino devenis el parencaro de mia iu kolegino. La 
historio temas pri fraŭlino finita mezlernejon kaj enamiĝinta studenton de la loka universitato, sed 
devenanta tiu el iu lando de Afriko. Fine la amo estiĝis ilia reciproka korinklino. Ili geedziĝis kaj la edzino 
sekvis la edzon en ties patrujon. La familio de la novedzo ne akceptis bonkore la blankan virinon el 
Eŭropo, sed devigis la filon malfidelan al tradicioj naciaj, 14el i edziĝu kun afrika fraŭlino. Li plenumis 
sian devon kaj edzinigis – al dua edzino – filinon de riĉa afrika familio. Al li simile finis ŝi universitaton, 
sed ŝi en iu araba lando. La malbonoj okulfrape komenciĝis, kiam la dua edzino atingis, ke la edzo kun 
ŝi pasigu la noktojn plenajn de amoro anstataŭ esti kun unua edzino, kiun, la edzo jam neglektis. Dum 
iu forresto de la edzo, lia familio forvendis la blankan virinon – pro kelkaj kaproj – al gento tenanta 
nomadan vivmanieron. Tiu vagante bredis kaprojn. La edzo ne serĉis la venditan edzinon. La gento 
devigis la posedaĵon, la aĉetitan ulinon por fari senamajn sekskuniĝojn kun viroj de la gento. Se ŝi ne 
volis fari, estis batita kaj ne ricevis nutraĵon. Fine iu homhelpanta internacia organizo portis ŝin hejmen 
al gepatroj. Ŝiaj travivitaj animaj kaj korpaj suferoj entombigis ŝin baldaŭ. En muzeoj oni povas renkonti 
prezentojn skulptaĵan aŭ pentritajn de dio de seksa amo Amoro en antikva Grekujo. Li aspektas kiel 
dika senvestaĵa infano tenanta sagon. Kiam ni aŭdas pri sen feliĉa amrilato, ni diras: „Amoro pafis sian 
sagon ne al bona loko.”  
Parolante pri amo, ni diras, ke „la koro tre povas ami”, kaj ankaŭ tion, ke la amo estas tre granda interna 
sento. Iu mia konato tiel karakterizis ĝin, ke „amo aperas neatendite, ne returneble kaj povas esti tre 
dolora suferiga, simila al ĉevala piedbato. Eble povas havi same fortan kordoloron amaran tiu virino, 
kiu en ŝia seksa vivo ne estis kapabla naski infanon koncipiĝintan en ŝia amo pro kaŭzoj ne koncernaj 
ŝin, kvankam ŝi donus vivon por havi propran infanon.” El la hungaraj popolkantoj multaj temas pri la 
amoj dolĉa kaj dolora, pri sopirado por ies amo. La seksa amo estas sopiro pri posedo, kiam la partneroj 
volas havi unu la alian kaj spirite kaj korpe, kiam la amon oni ne volas interdividi inter si kaj alia homo. 
Pro ĵaluzo foj-foje la blinde fervoraj homoj kapablas ankaŭ murdi. En mineja setlejo proksima al mia 
urbo okazis tiutema historio iam en unu de la jaroj 1950-aj. Tiam edzino de ministo murdis pro amĵaluzo 
kaj edzon kaj ties amatinon per biero nikotinigita de tabako, kion ŝi ruigis en botelo da biero. Sed, same 
temas pri amdramo la tragedio „Otelo, la maŭro de Venecio” verkita de Vilhelmo ŜEKSPIR. Kelkfoje 
evidentiĝas seksa amo inter gefratoj. Mi konis fraŭlinon, same amitan de propra frato. Fine la fraŭlino 
memmortigis sin. Ankaŭ pri tio mi legis, ke ekzamenante la malkovritajn ĉerkojn de mumioj la 
arkeologoj povas konstati, ke la degeneriĝintajn sistemojn de ostoj de mortintoj povis kaŭzi la gefrataj 
geedziĝoj, ĉar ili ne maloftis inter familianoj de faraonoj de Egipto.  
Ĉi tie mi notas, ke la viro pli frue ekflamiĝas je amo, do li devas antaŭprepari la amatinon bone akcepti 
la viran amon. Je tio estas bona la tempo de amindumado, plenplena per belecoj da komune travivitaj 
karaj eventoj, ekzercado de amoplenaj tuŝadoj, donoj de donacoj, brakumoj, ĝentilo, karesemo, kisoj 
kaj akiroj de multaj aliaj karaj memoroj unu pri alia. La diritajn mi resumas tiel, ke la geedza seksa vivo 
tiam estos sukcesa, se baze de la bona ekkono unu de alia, la seksan kuniĝon ambaŭ anoj de la paro 
volas, se la geamantoj trovas ĉiam amindan proprecon en persono unu en alia, se ili kapablas doni 
ĝojon unu al alia ne nur sekse. Laŭ mia opinio ĉiuj ĉi necesas al tio, ke ĝis ekstazo plenumiĝu la anima 
kaj korpa harmonio en la unuiĝo. Se sukcesas estiĝi tiu stato, ankaŭ tiam restos amo, kiam jam 
malpliiĝas la kvanto kaj ofteco de junaĝaj sekskuniĝoj, neniam regos enuo inter geamantoj kaj plaĉeme 
dezirinda estos kune vivi ĝis vivofino. Mi scias, ke ĉiu homo havas iajn spertojn pri la granda forto de 
amo helpanta nin solvi malfacilaĵojn de la vivo. 
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Se ni rigardas la vidpunkton, ke ne pro ies volo dependas la ekflamo de neestingebla amo, sed tio estas 
manifestacio de ia neklarigebla interna motivo de la koro, tiam ni devas akcepti la amsentojn unu al 
alia ankaŭ de gesamseksemuloj. Ja ankaŭ ili estas homoj, kaj se tiu amsopiro restas malreciprokata, 
nekontentiga, ĝi doloreblas same forte, suferige kiel alikaze. Povas esti, ke ĝi kiel ekstravaganco de la 
vivo, povas turniĝi al iu individuo de sia propra sekso.  Mi aŭdis pri tio, ke koncerne ties estiĝon eble 
kulpas familiaj, eble ankaŭ duflankaj familiaj hereditaj faktoroj, devioj ĉe kompleksioj. Laŭ malnova 
kuracista bulteno aperinta ankoraŭ dum la unua parto de 1900-aj jaroj, ni devas akcepti la fakton, ke ” 
ĉe kelkaj gesamseksemuloj okazas foje, ke la viroj sintenas kiel virinoj, kaj la virinoj kiel viroj. Foje 
troviĝas ankaŭ tia kazo, kiam la samseksemuleco montriĝas nur je efiko de ebrieco aŭ kaze de ia 
eksterordinara anima streĉiĝo.” Mi pensas, eble ankaŭ ili havas vere belajn, profundajn kaj daŭrajn 
amrilatojn – same – kiel la pluraj homoj. Mi opinias, ke ankaŭ la homoj naskiĝintaj kun homoseksemaj 
inklinoj volas rekonigi sian rajton al ĝojo, pere de la socio. Nia nuna hungara socio rekonas rajton nek 
de la paroj ne geedziĝinte vivantaj kun infanoj, nek rajton al feliĉo de la gesamseksemuloj.  
Kaj plej fine staru ĉi tie la aludo pri maŭzoleo Taĝ-Mahalo (aŭ Taĵ-Mahalo) en Hindujo, kiel la simbolo 
de eterna amo. 

 

Fromaĝ-konkurso de nacioj 

 
La litvana”Dziugas” fromaĝo certiĝis esti favorata eksterlanda fromaĝo de Hungaroj, la hungara „Lajta” 
estiĝis la absoluta favorato dum la Internacia Fromaĝkonkuro de Nacioj, kies rezultoj estis anoncitaj 
dum la 22. Vinfestivalo de fortikaĵo de Buda. La konkuron partoprenis po lando unu fromaĝspecio 
tenata kiel tradicie nacia fromaĝo el Belgio, Cipro, la Unuiĝinta Reĝlando, Francujo, Grekujo, 
Nederlando, Kroatio, Irlando, Pollando, Litvanio, Italujo, Portugalio, Slovakio, Hispanujo kaj 
Hungarujo.La plej gravaj celoj de la konkuro estis voki atenton al la Eŭropa fromaĝ-fabrikado, havanta 
plurjarcentan pasinton, kaj prezenti la plej altkvalitajn naciajn fromaĝspeciojn kaj tiel konatigi la 
hungaran publikon per fromaĝoj por ĝi ĝis nun nekonataj – diris Adamo Gabossy, la afergvida direktoro 
de la entrepreno „SZEGA FOODS”.Artikolparton de la Richpol novaĵoj, esperantigis Adri Pásztor 
 

Kvoto de la vero 
 

“Samuil Jakovleviĉ, pligrandigu la salajron,!” petis ĉe s-ro Marŝak lia domservistino. 
“Kara kolombino, porinfanaj verkistoj mem ricevas malgrandan salajron” respondis Marŝak. “Ni estas 
devigitaj kromlabori ankaŭ dum libertagoj”.“ 
Kie?” 
“En Zoo. Mi kiel gorilo, kaj Ĉukovskij kiel krokodilo”. 
“Kaj kiom oni pagas por tiu laboro?” 
“Al mi – 300 rublojn, kaj al Kornej – 250”. 

Post kiam tiun ŝercon oni rakontis al Kornej Ĉukovskij, tiu neatendite ekkoleris: “Kial do al 

Marŝak oni pagas pli multe je 50 rubloj?! Ja laboro kiel krokodilo estas pli malfacila!” 

La ruslingvan ŝercon esperantigis kaj sendis Bronislav Chupin el Udmurtio 

 

Du gejunuloj savis la palacon en la Himalajo 

En Okcidenta Himalajo en Zangla du gejunuloj (Blazio IRIMIÁS, kaj s-ino Olga) ektrovis la 

unuan loĝlokon de Sándor KŐRÖSI CSOMA, kie li komencis verki; la Tibetan-Anglan 

vortaron. Ili decidis pri renovigo de la palaco devenanta de la 11-a jarcento. Pri historio de la 

fama Hungaro, vi povas legi ĉi tie: http://eo.wikipedia.org/wiki/Sándor_Kőrösi_Csoma La etan 

reĝlandon atingi estas tre malfacila tasko pro la fermiteco de la pli-evoluanta mondo. El 

arkeologia vidpunkto gravas ĉefe  la same 11 jarcenta fresko de la palaco kiun retrovis same 

hungaroj. La renovigon helpis la fondaĵo Angkor. 

 

http://eo.wikipedia.org/wiki/Sándor_Kőrösi_Csoma
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Leterkesto 

Finnlando 

„Kara Adri 

Dankon pro la ĝuindaj, ĉarmaj fototrafoj! 

... Mi pensas, ke vi tro multe atendas de la prezento de via libro en la sumoo. Neniu prezentas 

sian legatan libron, sed ĝi estas menciata sub la nomo de la leganto kun la rezulto de la 

legado. Mi klopodis diri, ke la konkursantoj foliumante la liston kaj rigardante kiajn librojn la 

aliaj legas, trovas la nomon de via libro. Ili tiel sciiĝas, ke tiu eĉ ekzistas. Rigardu 

http://www.esperanto-sumoo.strefa.pl/index.html. Mia sumoo-nomo estas Puntanto. Vi trovas 

en la paĝaro ankaŭ mian foton. … La Esperanto-sumoon estras Hori Jasuo hori-

zonto@water.sannet.ne.jp; rigardu ankaŭ http://www.esperanto-sumoo.strefa.pl/index.html  

Legante vian libron - Danco de Feinoj - miaj pensoj estas ĉe vi en Miskolc. Kiam vi skribis 

pri la tempoj ‘antaŭ mi’ , mi tamen vivis kun vi. Kiam vi rakontis pri la diraĵoj aŭ okazoj de 

via filo Feri antaŭ miajn okulojn aperis eta knabo, aŭ tiu jam preskaŭ plenkreskulo. Mi 

supozas, ke tiu longa eseo pri klimatŝanĝiĝo estis tiu, per kiu vi partoprenis en la Belartaj 

Konkursoj. Aliloke bele vi sciis ŝanĝi verajn okazojn fabelecaj. Mi imagas, ke vi estis tia 

patrino, kiu sciis krei proprajn vesperajn fabelojn al sia eta filo. - Elkore via Sylvia 

Hämäläinen el Tampere” 

Bulgario 

La revuo Bulgara Esperantisto estas oficiala organo de Bulgara Esperanto-Asocio. Ĝi regule 

aperas de la jaro 1919. Dum la jaroj la revuo aperis ĉiumonate, sed nun pro financaj kialoj ĝi 

aperas kvarfoje jare. Ĉefredaktoroj de la revuo estis elstaraj bulgaraj esperantistoj kiel Atanas 

D. Atanasov, prof. Stojan Ĝuĝev, Kunĉo Valev, Donĉo Hitrov kaj aliaj. De la jaro  2000 

ĉefredaktoro de la revuo estas la fama bulgara kaj Esperanta verkisto Georgi Mihalkov, pli 

konata al la esperantaj legantoj en la mondo sub la pseŭdonimo Julian Modest. Bulgara 

Esperantisto” detale informas ne nur pri la Esperantaj aranĝoj en la lando kaj eksterlande, sed 

ĝia ĉefa celo estas prezenti bulgaran kulturon al la eksterlandaj geesperantistoj. Sur la paĝoj 

de la revuo ofte aperas Esperantaj tradukoj de beletraj verkoj de bulgaraj verkistoj, recenzoj 

pri bulgaraj libroj, tradukitaj en Esperanton kaj informoj pri kulturaj eventoj en la lando. 

Bulgara Esperantisto plenumas tre gravan taskon de la internacia kulturo. La revuo estos 

peranto de bulgara arto kaj montros al la eksterlandaj legantoj, ke en Bulgario vivas kaj kreas 

talentaj verkistoj, pentristoj, artistoj. Esperanto ne nur faciligas la homajn kontaktojn, sed ĝi 

popularigas la kulturon de la diversaj nacioj.  

Bulgara Esperantisto" aboneblas pere de UEA. La kodo estas: "beaa-x" La jarabono estas 12 

Eŭrojn. Ĝi ne havas retan varianton. Ĝi havas 24 paĝojn kaj nur la mezaj paĝoj estas koloraj. 

La kovrilo same estas kolora. Bedaŭrinde mi ne havas foton montri pri ĝi.  

Kore via: Georgi Mihalkov. 

(Julian Modest/Georgi Mihalkov/ naskiĝinta en1952 en Sofio. Bulgario, estas membro 

de Esperanta PEN-klubo kaj de la Asocio de la Bulgaraj Verkistoj. 

Ĉinio 

„Karaj!  

 

Internacia Esperanto-Muzeo en universitato de Zaozhuang en Ĉinio havos sian solenan 

inaŭguron la 16-an de novembro en 2013, kaj mi esperas ricevi viajn gratulojn kaj 

kontribuojn. 

La muzeo estas konstruita de Ĉina Esperanto-Ligo kaj Universitato en Zaozhuang kaj okupas 

680 kvadratajn metrojn kun 26.000 kolektaĵoj, inter kiuj estas pli ol dek mil libroj. Ĉiuj libroj 

kaj kolektaĵoj estas bonvenaj al la sekva adreso: Zaozhuang Xueyuan Shijieyu Bowuguan, 

http://www.esperanto-sumoo.strefa.pl/index.html
mailto:hori-zonto@water.sannet.ne.jp
mailto:hori-zonto@water.sannet.ne.jp
http://www.esperanto-sumoo.strefa.pl/index.html
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Shandong,Cxinio.CN-277100 
Sincere via: Sun Mingxiao,  

respondeculo de la muzeo kaj delegito de UEA en Zaozhuang 

Retadreso: semio@163.com” 

 

Nepalo 

„Tre kara kaj estimata s-ino Adrienne Pásztor 

 Elkorajn salutojn el Nepalo. 

 En Esperantujo mi nomiĝas Mian Salam SHANY. Mi estas Vic-prezidanto de Pakistana 

Esperanto-Asocio (PakEsA), por la regiono Kaŝmir. Nuntempe mi volontulas ĉe la Nepala 

Esperanto Asocio (NEspA) kie mi instruas Esperanton al komencantoj (precipe al geknaboj) 

kaj ankaŭ al progresantoj. Plue por fondi modernan kaj tre utilan esperantan bibliotekon en la 

ofiecjo de NEspA mi serioze laboras kaj kolektas esperantajn librojn, revuojn kaj aliajn 

materialojn.  Kunagadas kun la estraro de Nepala Esperanto-Asocio por serĉi manierojn per 

kiuj ni povos plifortigi Esperanto-movadon en Nepalo kaj ankaŭ en aliaj landoj de Azio 

precipe en Sudaziaj Landoj.  Ni planas eldoni unu paĝan broŝuron en diversaj lingvoj por 

disdoni al la turistoj kiuj turismas en Nepalo kaj tiel rilate bezonas vian valoran volontulan 

gvidon por traduki kaj sendi al mi jenajn du liniojn en via lingvo. Ni bonvenigas vin kaj viajn 

amikojn al bela Nepalo.  Plue ĉi kune mi sendas al vi broŝuron pri Speciala Ekskurso en 2014 

en Nepalo, okazonta ekde 6-a ĝis 17-a de Marto. Ĉi-foje, ni celas turismigi la partoprenantojn 

en mondfamaj turismaj lokoj de Nepalo. Ni havos diversajn esperantajn eventojn por pli 

vastigi nian lokan movadon. En nia evento 'SPECIALA EKSKURSO 2014 EN NEPALO' ĉiuj 

aĝgrupoj povas facile partopreni, ĝui, kaj samtempe kuraĝigi nepalajn esperantistojn. Pli 

detale vi povas legi en nia hejmpaĝo www.esperanto.org.np kaj 

ligilo:  https://www.dropbox.com/s/iu3cc2fow5ztxax/SPECIALA%20EKSKURSO%202014

%20EN%20NEPALO.%20PDF.pdf Bonvolu disdoni ĉi-tiun broŝuron al viaj amikoj por ke ili 

ankaŭ sciu pri nia progamo kaj partoprenante ĝuu tiun ĉi specialan ekskurson. Ni antaŭe 

dankas vin pro via kunlaboro kaj se vi havas iujn demandojn pri la programo, bonvole ne 

hezitu skribi al ni. 

 Bonvolu akcepti miajn sincerajn bondezirojn por vi, viaj familianoj kaj geamikoj: samideane 

via: Mian Salam SHANY, Retadreso: m.s.shany@gmail.com -- Volontula Esperanto 

Instruisto,ĉe Nepala Esperanto Asocio (aliĝinta al UEA)” 

Brazilo 

 Nova Redaktoro por la revuo "ESPERANTO" 

 

Unuafoje en pli ol cent jaroj, la revuo "Esperanto" havos sian redaktejon ekster Eŭropo. La 

brazilano Fabrício Valle estas elektita de la estraro de UEA por transpreni la redaktoran 

postenon de Stano Marček, ekde la jarkolekto 2014. 

 

"Jam en sia skriba sinprezento, Fabrício Valle montris grandan energion kaj kreemon, kaj 

krome tre realisman ideon pri la redaktora laboro", komentas la prezidanto de UEA, d-ro 

Mark Fettes. "Tiun impreson plene konfirmis mia telefona intervjuo kun li. Ni estas 

entuziasmaj pri la ideoj kaj kapabloj, kiujn li alportos al nia komuna afero." 

 

http://www.esperanto.org.np/
https://www.dropbox.com/s/iu3cc2fow5ztxax/SPECIALA%20EKSKURSO%202014%20EN%20NEPALO.%20PDF.pdf
https://www.dropbox.com/s/iu3cc2fow5ztxax/SPECIALA%20EKSKURSO%202014%20EN%20NEPALO.%20PDF.pdf
https://www.dropbox.com/s/iu3cc2fow5ztxax/SPECIALA%20EKSKURSO%202014%20EN%20NEPALO.%20PDF.pdf
mailto:m.s.shany@gmail.com
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Valle estis unu el ses kandidatoj por la posteno de redaktoro (unu pli ol anoncite en pli frua 

komuniko). Movadano ekde 1970, li okupis diversajn postenojn en la brazila movado, 

interalie kiel prezidanto aŭ estrarano de Brazila Esperantista Junulara Organizo (1977-81), 

oficisto de Brazila Esperanto-Ligo (1996-2001) kaj prezidanto de la Federacia Konsilantaro 

de BEL (2001-04). Li fondis kaj gvidis propran eldon-entreprenon, Zamenhof Editores, de 

1987 ĝis 1995. Lastatempe li okupiĝis pri provoj kreskigi la esperantistan ekonomion kadre 

de la organizo Intraespo. 

 La redaktoraj kapabloj de Valle estas videblaj en la ok numeroj de "Brazila Esperantisto", 

kiujn li redaktis en la jaroj 2001-02. Enkondukante novan aspekton kaj novan teamon de 

kunlaborantoj, li kreis revuon kiu elstaris grafike, stile kaj enhave. Ankaŭ por la revuo 

"Esperanto" Valle antaŭvidas proksiman kunlaboron kun talentuloj sur diversaj kampoj, cele 

al revuo kiu "transformiĝos en aktivan engaĝilon, en instrugazeton por trejnado de volontuloj, 

en heroldon de la plej bonaj iniciatoj de la movadaj organizoj tra la mondo, en gvidilon por 

veteranaj kaj komencantaj E-gvidantoj, en inspiron por la esperantoj." – Komuniko de CO de 

UEA – 

Francujo 

Bonvolu aŭskulti, ja meritas ĝi: http://muzaiko.info/programdetaloj?id=29 

 

Slovakio 

„ kara Adri! … mi sendas al vi ligilon al filmregistraĵo de la Malferma ceremonio de 

la 2-a Interancia Esperanto-Lernejo en kastelo Bartošovice. Agrablan spektadon. La 3-a IEL 

2014 okazos en oktrobro 2014.Vi estos bonvenigita al la 3-a IEL 2014 !!!  
http://www.youtube.com/watch?v=xJrFwE52qh0 
Tutkore Paul Pavlicek” 

 

UEA, Nederlando 

 

„Kara s-ino Lászlóné Adrienne Pásztor,  

 

Kun granda plezuro mi konfirmas, ke la libro de István Pál - László Pásztor, "Fragmentoj el 

Historio de Esperanto-Movado en Miskolc, 1913-2013", bonorde alvenis. Mi kore dankas vin 

pro la sendo!  

La libro alvenis jam antaŭ pluraj tagoj, sed pro aliaj okupoj mi povis enprofundiĝi en ĝi nur 

hodiaŭ. Mi sincere gratulas pro la eldono de tiu informriĉa kaj zorge redaktita verko! Necesis 

multe da esplorado kaj fosado en plej diversaj dokumentoj kaj aliaj fontoj por realigi tiun 

verkon. Mi admiras la rezulton kaj povas nur bedaŭri, ke similaj verkoj pri la historio de la 

Esperanto-movado sur la "herboradika" nivelo daŭre estas tro malmultaj. Espereble tiu ĉi 

verko instigos ankaŭ aliajn al simila laboro, almenaŭ en modesta skalo, kaj servos al ili kiel 

modelo.  

Kompreneble mi aparte haltis legante pri la internacia vinkonkurso, kiu okazis kiel parto de la 

ekskurso al Abaujszanto dum la UK en Budapeŝto en 1983. Kiel menciite en tiu ĉi libro, mi 

havis la honoron ricevi la ĉefpremion de tiu konkurso. Legante la koncernan parton mi 

rememoris tiun eventon, kvazaŭ ĝi ĵus okazis. Ĝi estis vere tre speciala kaj unika sperto. 

Hejme en Finnlando mi plu havas la belegan kompleton de kruĉo, tasoj kaj teleroj, kiujn mi 

tiam ricevis kiel premion.  

 

S-ro Ionel Onet verŝajne ankoraŭ skribos al vi por demandi pri la ebleco ricevi kelkajn 

ekzemplerojn por vendado en la libroservo de UEA.  

http://muzaiko.info/programdetaloj?id=29
http://www.youtube.com/watch?v=xJrFwE52qh0
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Mi ankoraŭfoje dankas kaj gratulas pro tiu valora verko kaj sendas al vi plej elkorajn 

bondezirojn! Amike, Osmo Buller, Ĝenerala Direktoro de UEA” 

 

Hungarujo 

Letero el Budapeŝto 

Doktoro Balázs WACHA skribis: 
 „Mi rapide kaj kun 'gojo informas vin, karaj samlistanoj. ke hieraŭ  la 8an de Oktobro  2013-a mi 
havis la bon'sancon partopreni la malfermon de la ekspozicio "100-jara estas Esperanto en Miskolc: 
1913-2013", en la Mi'skolca Kalvinana Gimnazio. Krom la 'generala historio de la Esperanto-movado 
en la urbo, departemento kaj proksimaj regionoj, krom la esenca prezento de Esperanto mem, estis 
precipe atentata la historio kaj stato de de la Esperanta libro-kulturo (verkado kaj eldonado de libroj, 
karakterizaj temoj ĝenroj de Esperantaj elonaĵoj); estis speciale kaj ri'ce dokumentita la vivo kaj 
agado de Kolomano/Kálmán KALOCSAY kaj Ludoviko/Lajos GYŐRY NAGY, iamaj abiturientoj de la 
renoma gimnazio, kiuj nun mem plifamigas siajn instruintojn kaj lernejon, kiu ilin kvazaŭ lulis kaj fine 
lanĉis al tre sukcesaj karieroj - malgaraŭ cirkonstancoj kaj vivo malfacilaj..  
 
Certe 'ciu scias, ke Adrienne kaj Ladislao - gesinjoroj PÁSZTOR - delonge kaj multmaniere laboras por 
honori, konservi, pridokumenti, popularigi kaj plejeble konatigi la vivon kaj verkaron de Kolomano 
KALOCSAY. La iniciato de la nuna ekspozicio venis de sinjorino Adrienne PÁSZTOR; efektivigis ĝin, kun 
aprobo kaj subteno de la gimnaziestro, s-ro Tibor ÁBRÁM, ne sola persono, sed: Adrienne kaj Ladislao 
kune. Kontribuis al la sukceso kaj graveco de la tago inaŭguro de memortabuleto por d-ro Kolomano 
Kalocsay kaj d-ro Ludoviko Győry Nagy. La klasĉambro, kies muron en la koridoro ornamas la nova 
memortabuleto, ekde nun portas la nomon de Esperanto.  
 
Ekzistas Esperantaj libroj, kiujn oni vidas ' ĉe relative multaj okazaj vendotabloj de esperantaĵoj. 
Preskaŭ ĉiun el tiuj oftaĵoj oni povis vidi ankaŭ en ĉi tiu Miŝkolca ekspozicio. Sed oni povis vidi ankaŭ 
fruajn (malnovajn) kaj lastatempajn (novajn) librojn, kiujn oni eble malfacile trovus en iu ajn 
Esperantaĵ-vendejo en Hungario. Relative novaj Esperanto-volumoj de klasika filozofio (Platono), la 
unua lernolibro de Esperanto por Hungaroj (BARABÁS Ábel: Esperanto. Világnyelv). Laŭlonge de la 
koridoro kvin vitrinoj apenaŭ estis sufiĉaj por ne trodensigi la materialon. Oni povis legi bonajn 
klarigajn tekstojn, kiuj ĉiam klarigis ne nur enhavon de libro aŭ temon de bildo, sed ankaŭ la 
cirkonstancojn de la afero aŭ de la persono, la epokon, pri kiu temas.  
 
Oni aranĝis apartan malfermon de la ekspozicio por la gimnazianoj, matene. La malfermon, kiun mi 
partoprenis, oni aranĝis principe por plenkreskuloj, gastoj-esperantistoj el la urbo, departemento, 
lando. Solena estis la atmosfero de la ceremonia ĉambrego, kien oni invitis nin. Post kiam la afabla 
vicdirektoro estis nin neformale kaj formale salutinta, festprelegis Adrienne PÁSZTOR. 
Ŝi, en sia Hungarlingva prelego, trovis la 'ĝustan tonon. 'Ŝi kapablis paroli solene, kun ioma patoso, 
esprimante la dignecon de la temo, kun espero de fido je Esperanto, samtempe senbombaste kaj sen 
troigoj.  
Plaĉis al mi, kiel ŝi prezentadas Esperanton ankaŭ al la junularo: temas pri lingvo, kiun indas lerni, kies 
lernado pliriĉigas kaj sukcesigas onin - simile kiel lernado de aliaj lingvoj. En certa parto de sia 
parolado ŝi transiris al tono amikeca kaj ŝi rakontetis ankaŭ pri momentoj, kiam ŝi mem, junaĝe, 
eksterlande, eksentis la facilecon helpi al aliaj - dank' al konoj ĉerpitaj el Esperanto.  
 
Oni regalis nin. Ni restis nek malsataj, nek soifaj, nek mankis al ni io ajn.  
 
En la publiko mi vidis personojn kaj aŭdis nomojn de personoj (parte) ankaŭ nun vivantaj, kiuj mem 
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havis, havas gravan rolon en la Esperanto-vivo de la urbo kaj de la regiono, nomojn de proksimaj 
lokoj gravaj en la historio de la Hungarlanda Esperanto-movado: Abaújszántó, Eger, Hernádnémeti, 
Ózd, Szirmabesenyő, Tokaj. 
Mi pensas ekzemple pri Ildikó KIRÁLY; nepino de Ludoviko KIRÁLY (elp. kira:j),  Maria BUSAI (elp. 
bu'sai), Helena/ Ilona FEDOR, Ladislao/László PÁSZTOR, Jozefo DUDAŜA, Johano OROSZ (elp. oros) kaj 
aliaj.  
 
Do mi ĉesas rakonti.  
Ĝis - salutas vin Blazio VAHA” 

Eger 

„Saluton gekaruloj, 

--ni finfine vizitis la libro-ekspozicion hieraŭ (17-10-2013) posttagmeze. Ĝi estis hazarda kaj 

nesciata -tempopunkto, celo estis, ke la plej multaj homoj havu tempon por veturi, tiel ni iris 

kvar. Gratulon pro la festena okazigo. Al ni tre plaĉis kaj la ekspozicio kaj la memortabulo sur 

la 2a etaĝo. Ankaŭ la gimnazio estas mojose bonaspekta, ĝi plaĉis al ĉiuj el inter ni. Do refoje: 

ni gratulas al vi! 
Unu erareto okazis: ni ne trovis nian salutkarton sur la tabulo, kie la aliaj situis. Kiam Ernesto vojaĝis 
al la malferma ceremonio, mi sendis la salutkarton per li, ĉu li transdonis ĝin al vi? Jen la ilustrita 
raporto pri la 17.10.2013-a ekskurso en Miskolc: 
http://verdastelo.taviroda.com/hirek/esperanto_miskolc_100jara.htm 
Vin ambaŭ salutas - ankaŭ en la nomo de niaj klubanoj -BARTA Zoltán” 

Budapeŝto 

„Saluton, kara Adri! 

Dankon pro via letero, Ni tre ĝojas pri la eblo verki kaj sendi la petitajn artikolon, kaj fotojn 

pri JER. 

Amike: Saci Bago 

Vigle-amuze kaj serioze 
-Raporto pri la aŭtuna JER (Junulara Esperanto Renkontiĝo) 2013 - 

La lastan fojon, kiam JER okazis (meze de marto), neĝo kaŭzis terurajn veturkondiĉojn kaj ĝis 

8 horajn trajnomalfruojn. Nun, dum la unua doniĝanta (aŭtuna) evento malgraŭ la antaŭaj 

prognozoj (ĉ. 10 gradoj) suno brilis kaj ŝajnis, ke printempo revenis por tiu ĉi semajnfino. Ŝajne 

defio kaj sorto de jena aranĝo estas fari bonan programerojn kaj etoson, sendepende de la vetero. 

Mi ne ŝatus esti tro memfiera, sed laŭ la spertoj (o)ni sukcesas. Kial? Unue certe pro la 

partoprenantoj mem.  Ĉar ankaŭ ĉi-foje „kolektiĝis” bunta aro: de 17 ĝis la „eternaj junkoruloj”, 

tamen plejparte ĉeestis junuloj. Interesa sperto estis, kiom miris du slovakoj pri tio, rakontante, 

ke ili ĝis nun ne vere vizitis aranĝon kun tiom da „sub30-uloj”. Krom tio certe ankaŭ la 

internacieco helpis kreiĝon de la utilaj diskutoj kaj de la bona etoso inter la geesperantistoj 

hungaraj, sed venintaj ankaŭ el Slovakio, Francio, Ĉehio, Germanio, Nederlando, Italio…. Eĉ 

en Britio vivanta Brazilano alvenis por pasigi kelkajn viglajn tagojn kun ni. 

La programo konsistis kaj el amuzaj eroj (malkutimaj interkonatiĝaj ludoj, filmoj noktaj, 

gustumoj de diversaj kukoj kaj „naciaj drinkaĵoj”, kantado, manlaboro) kaj el pli seriozaj 

okazintaĵoj (diskutoj pri aliĝ-kategorioj de eventoj kaj rolo kaj agado de TEJO, spertoj pri nacia 

E-agado, prezento de novaj planoj pri mezeŭropa kunlaboro, aktivula trejnado). JER, plie, estis 

grava renkontiĝeblo ankaŭ por la organizanta grupo, ja nun ni povis priparoli niajn planojn por 

niaj sekvaj aranĝoj (la aŭtuna JER kaj la ĉi-somere 25-jara IJS ’Internacia Junulara Semajno). 

http://verdastelo.taviroda.com/hirek/esperanto_miskolc_100jara.htm
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La fotojn sendis Sarolta Bago 

 

Resumante: ja nenio povas esti perfekta, tamen klara, ke ĉi tiu renkontiĝo – kiel ĉiu – riĉigis 

la aktivulojn de HEJ (interalie per evoluigo de iliaj organizaj kapabloj) kaj la partoprenantojn. 

Laŭ la reagoj ĝis nun ĝenerale ĉiuj bonfartis, interŝanĝante spertojn, konojn, pensojn dum tiuj 

ĉi tagoj. Ni jam atendas la sekvajn fojojn, kiam multajn de ili ni povos revidi – kaj espereble 

mi revidos ne nur ilin sole, sed renkontiĝos kun konatuloj, geamikoj aŭ eĉ kun vi, karaj 

Legantoj.” 

Saci Bago 

 

 

Ŝercoj 

La edzo diras al sia amiĉjo: 

- Mi ne scias, kion mi aĉetu okaze de naskiĝtago de mia edzino, nome ŝi havas ĉion kaj 

povas aĉeti ĉion, kion ŝi deziras. 

- Donu al iun paperfolion, sur kiun skribu la sekvan: „ Ĉi tiu skribaĵo rajtigas vin por fari 

unuhoran seksan laboron.” 

La edzo faras tiel. Sekvatage la amikojdenove renkontiĝas.  

- Nu, ĉu la donaco estis sukcesa? – la amiĉjo demandis.  

- Jes. Kiam mi transdonis al ŝi la donacon, ŝi eksaltis, trabrakumis min pro la ĝojo, kisis 

mian frunton kaj foriregis. Sed dume ŝi kriis al mi: „ Mi estos ĉi tie post unu horo!” 

Konstatado: 

La geedziĝo estas simila al la politika elekto:  Kiun ajn vi elektas, la rezulto estos malbona. 

Kreado: 

Dio kreis la Universon kaj vidis, ke ĝi iĝis bela. 

Dio kreis la Teron kaj vidis, ke ĝi iĝis bela. 

Dio kreis la Naturon kaj vidis, ke ĝi iĝis belega. 

Dio kreis la bestojn kaj vidis, ke ili iĝis belaj. 

Dio kreis la viron kaj vidis, ke tiu iĝis bela. 

Dio kreis la virinon kaj diris: „Nu, la krea eraro ne gravas, ja ŝi plibeligos sin.” 

 

Datreveno 

15 jara estas la Internacia Orbita-Stacio, kies elementojn unue la rusa raketo „Proton” liveris 

supren en 1998, kaj ĝi estas nun la plej granda konstruo kreita per homaj manoj en la spaco.  

Ĉu vi aŭdis jam pri… 
1/ la kunfluo de la maroj Balta kaj Norda, kiu troveblas en Danio ĉe la ripozurbo Skagen, kie la du 
akvoj ne tuj kunsolviĝas pro ilia malsama denseco. Okulfrapa estas la linio de la kunfluo 
2/ la ĉirkaŭ dek miloj da rajoj naĝas samtempe dufoje ĉiujare el Peninsula de Yukatan al Florido 
3/ la plej longa ponto de la mondo estas trovebla en Ĉinio. La pontolongo estas 36 km. 
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4/ Francujo fabrikis kaj havas la plej rapidan trajnon en la mondo, per kiu vojaĝis la fervojistaj 
esperantistoj vojagĝinhtaj al la Fervojista Esperantista Mondkongreso en 2013. La rapido de la trajno 
estas 574 km/horo.(laŭ Stefano Sutka) 

5/ de Pekino  ĝis la tibeta Lhassa la trajno progresas sur supro de la mondo!Preskaŭ 

nevenkeblaj malhelpaĵoj: la ne elkalkuleblaj veterŝanĝiĝo, la sabloŝtormoj, la eterna frosto, 

marĉoj kaj la facile rompebla ekosistemo malhelpis la fjervojkonstruajn laborojn.La maldensa 

aero same malhelpanto estis, pro kio la konstruentrepreno provizis oksigenmaskojn kaj 17 

oksigenplenigajn stacejojn al la laboristoj. Dum la mallonga kaj tromalseka somero startis eblo 

al la konstruo, kion helpis fervojlinion meziramta ilo, kiu esploras la veteron de la fervojo en 

regionoj de la eterna frosto. a dfervojo trapasas la regionojn , ke e3vitu la vivlokojn de la 

sovaĝbestoj gruntbovo kaj de iu antilopspecio nomita„Chiru”, kiu lasta multe suferas pro la 

neleĝaj ĉasistoj. Ili ĉasas ĝin pro ĝia tre valora lano. Sur la trajno oni elekrteblas kaj el fruktojn, 

kaj okcidentmaniere kuiritaj manĝaĵoj. La WC-oj estas faritaj kiel la aermaŝinaj. La preskaŭ 

tutnudajn montegojn buntas bele situantaj bluaj lagoj. La varia neĝa pejzaĝo, la vidaĵo de 

glaĉeroj plezurigas la vojaĝantojn. Antaŭ Lhassa oni rigardeblas ankaŭ la palacon Potala. Post 

la 1950 kilometra vojaĝo atendas la veturantojn moderne elegantaj tutkomfortaj hoteloj de la 

tibeta ĉefurbo Lhassa. La konstruo de la fervojo – de la stacejo Pekin-Okcidento ĝis la tibeta 

Lhassa – finiĝis en 2006. 

(El la reta hungarlingva teksto de bildserio de E. Chong, partojn esperantigis s-ino Adri 

Pásztor) 

 

Okulproblemo 

- Sinjoro doktoro! – mi ŝatus novajn okulvitrojn! 

- Jes, vi pravas, ja ĉi tiu loko estas viandovendejo! 

 

 
 

Jam ne ŝerco! 

Mi sciigas vin karaj legantoj, ke ekde  januaro 2014-a la apero de la retrevuo NHI provozore 

paŭzos, pro la vidkapablo –malboniĝo de Adrienne Pásztor. Ni esperas vian komprenon! 

Geedzoj Pásztor 

 
 

 
 

 

Piroska Csorba 

La Flava Tramo 
Dum someraj noktoj, kiam komencas estiĝi agrable pli malvarmeta la vetero post la taga somera 
varmego kaj la mole bovetanta facila venteto igas la aeron movi sin, tiam stratoj de Miskolc  ne tute 
senpopoliĝas. Sed vintre la situacio tute alia estas: ĉiuj strebas hejmen  iri ankoraŭ antaŭ malheliĝo, ke 
la noktaj horoj estu pasigataj hejme per ripozo en intima ĉirkaŭaĵo. Kelkfoje taman okazas, ke pro urĝa 
laboro oni ne rimarkas la rapide pasantan tempon kaj tiu devas ekiri hejmen meze de nokto. 
Noktomeze la lokaj aŭtobusoj malofte trafikas. Se tiu homo ne havas propran aŭtomobilon kaj ne volas 
hejmeniri per taksio, tiam tiu devas piediri. Se ĉi tiuj noktaj piedirantoj ekiras perpiede de la placo Búza 
tra stratoj Kazinczy kaj Szemere apud la  Popolĝardeno en direkton de Hejőcsaba, tiam ili ricevas 
strangan travivaĵon. Dum ili iras frostotremante  en vintra mantelo en la neĝfalo, aŭ en la glacia 
ventoblovo kaj ili volas iri al la transa flanko de la strato, ili aŭdas, ke  sonorigas iu tramo tiel same, kiel 
ĝi kutimis atentigi iam la piedirantojn marŝintaj malsingarde tra la relparoj. Sed ne estas tage, sur la 
vojo ne estas reloj. Iuj plene ignoras la sonorigon sed rapide iras plu klinitkape al propra celo, sed aliuloj 
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mirante ekaŭskultas al la sonorigo serĉante ties direkton. Ne povas esti, ke la sonorigo devenas de iu 
tramo, ja tie ne trafikas tramo kaj la tramoj de la ĉefstrato jam povas dormi sonĝante la dolĉan sonĝon 
de la veturiloj en la remizo.  
 Dum kio ili konvinkis sin, ke la sonorigo aŭdanta de ili vere ne okazis, ili ekiris por trairi la 
straton.  Subite ili ekvidis tim-mirante, ke el malhelo, preskaŭ el na nenio ekaperas iu malnova palflava 
fermitpordaj tram-vagonaro, serpentumas sur la nevideblaj reloj kaj pasas for antaŭ si. Ili postrigardis 
ĝin, vidis, ke sur la vojo la stango de la kurento-deprnilo glitas, kroĉiĝante al ne ekzistantaj 
metalfadenoj streĉiĝantaj super la vojo. La tramo iris plu sen halto, ĝi estas lumigita en ties vagonoj 
neniu sidas kaj malplena estas ankaŭ la kupeo al la direktanto.  

Kiu vidis la fantoman tramvagonaron malaperinte al la placo Búza, aŭ al Hejőcsaba, tiu trotis 
okulojn por forpeli la vizion. Ĉu vizio, ĉu optika trompo – la homoj  ĉielmaniere dividas ties travivaĵon 
kun iu. Tiel okazis, ke en la tuta urbo disbastiĝis la famo pri la senkondukanto kaj senvojaĝantoj sen 
relparoj trafikanta tramvagonaro. Ĉi tiu vere okazis. Kelkuloj kredis la historion, aliuloj diris, ke la tuto 
estas nur ŝerco. Sed estis ankaŭ tiuj, kiuj rememotis tion, ke iam siaj avoj, aŭ praavoj menciis malnovan 
historion pri la unua Miŝkolca tramo. Ĉi tiu historio disvastiĝis en la urbo kiel la tiama fantoma tram-
vagonaro kaj estiĝis el ĝi legendo. Tiu ĉi legendo – kiel ĉiuj tiuj - havis bazon, kiu estis realaĵo. Nome la 
imago konstruas ian ajn kastelon havantan multe da truoj, la fundamenton ĝi faras el ŝtonoj de la 
faktoj. Kiun interesas la historio de la trafiko, tiu scias, ke  la unua tramo ekiris en Miskolc, la 10-an de 
julio en 1897. Ĉi tio estis nekutima novaĵo por tiuj, kiuj alkutimiĝis al omnibuso, fiakro kaj de ĉevaloj 
tirita sur relparoj  trafikanta veturilo. El inter tiuj pli ol 7000 homoj sidis dum la menciita fama tago sur 
tiu tramo. Multe da homoj entramiĝis kaj eltramiĝis ĉe ĉiuj haltejoj de la fervojstacidomo Tiszai ĝis la 
preĝejo Sankta Anna -  tiutempe oni nomis tion kiel Ruĝa Preĝejo. – ĉar oni ĝuis la novan veturadon 
per la tramo. Nek pro tio oni povis primiri, ke tiom da homoj kuris post la tramo, aŭ apud la tramo, 
kiom entramiĝis. La haltejo aspektis, kvazaŭ inter bestaron aŭ ĉarojn portantajn ŝarĝon, aŭ homojn 
portantajn fiakrojn enrulus unu tramo lignoskeleta donanta proprece klakadantan voĉon. La ŝtupoj de 
la tramo plenpleis kun homoj, la interne estantaj homoj rigardis eksteren. Antaŭ kaj apud la tramo 
kuris la entuziasmaj akompanantoj kaj ankaŭ sur finaĵon de la tramo suprengrimpis la lertaj homoj. La 
tramo  estis simila al vinberaro. Ĝia pedunklo estis la tramo kaj la beroj estis la homoj. – Sed tio similis 
eĉ al iu movanta domo ene kun multe da homoj.  

 Pro la vidaĵo la bestoj senbridiĝis, ĉar tiuj neniam vidis pli frue saman fenomenon sur 

stratoj de Miskolc. Ofte okazis, ke la ĉevaloj sovaĝiĝis pro timiĝo, rapidegante al la rivereto 

Szinva. La koĉero vane tiradis la bridrimenon, ĉar kaj ĉevalo kaj ĉaro falegis en akvon de la 

rivereto. Ne estas miraklo, ke la bestoj, piedirantoj, koĉeroj ne ŝatis lakuregantan flavan 

monstron. Sed la piedirantaj Miŝkolcanoj ŝatis tiun ĉi flavan tramon. Je ilia peto oni kuŝigis 

relparon de la placo Búza ĝis la Popolĝardeno, poste ĝi estis plilongigita en la jaroj 1910-aj ĝis 

vilaĝo Hejőcsaba. La komenca brukaoso poste silentiĝis dum la jardaŭroj. La ĉevaloj kaj 

bovinoj alkutimiĝis al siaj novaj kunuloj, kiuj havis ferkradojn kaj ne piedojn. 

 Privilegia afero estis la tramkondukado. La homoj ĝojis por ellerni tiun ĉi novan metion. 

Inter havantoj de tiu privilegio estis unu, preskaŭ tridek jara diktrunka junulo, kiun ĉiuj aliuloj 

menciadis kaj nomis sinjoro Zoli Vastag. Laŭ la onidiro la kontrastoj reciproke altiriĝas unu al 

la alia, Tiu onidiro ofte povas esti vera. Nome edzo Zoli havas ege sveltan edzinon kaj unu 

fileton  same Zoli noman tre amatan, ĉar ĉiu normala homo ĝojas, se naskiĝas sia ido, kaj ĝojas 

ankaŭ pro tio, se lia ido estis  filo. Ja, tia estas la senfina vira vanterco. 

 Fileto de Zoli apenaŭ ellernis la iradon, kaj jam ludis esti tramkondukanto. Li puŝadis 

la lud-kubojn kaj brikojn en la ĉambro, kiujn lia patro fajlis, rabotis, poluris el brulligno esti ili 

tute laŭregulaj. Post kelkmetraj puŝadoj de la ludbrikoj li ekkriis sin lispante: 

- Halto! Eltramiĝo! Entramiĝo! 

Li neniam enuis ĉi tiun ludon kaj se oni interesiĝis de li: „kio vi estos, se vi plenkreskos? „ – 

ĉar la plenkreskuloj havas stereotipajn demandojn al la infanoj, -  li respondis, ke  li estos 

tramkondukanto. Li aldonis, ke li ankaŭ sonorigos. Li havis unu etan kuprosonorilon, saman 
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al tiu, kiun oni kutimis meti sur kolkon de la ŝafido. Li montris, kielmaniere oni faras la 

sonorigadon.  

 Lia plej granda ĝojo estis entramiĝi la tramon kondukantan de lia patro. Ankaŭ tiutempe 

estis malpermesata  paroladi kun la ŝoforo dum  veturo. Sed  neniu malpermeseblis, ke sinjoro 

Zoltán Vaŝtag ne rigardu malantaŭen al sia eta filo ĉe la tramhaltejoj.  Tiam la fileto elsaltis de 

sino de lia patrino kaj atendis la fajfon de la tramkondukantoro por signi la ekiron. Poste li diris  

al la entramiĝintaj pasaĝeroj, ke la tramon lia patro direktas kaj tuj alonis ankaŭ tion:, ke se li 

plenkreskos,  tiam li direktos tiun. Li kare, senpere cidiris ĉiujn,  kaj ankaŭ la plej moroza homo 

ekridetis. Iu donis fingroklakon sur lian kapon, aliuloj interesiĝis, kiam li plenkreskos. Li 

respondis, ke baldaŭe, ĉar post ne longa tempo li estos kvar kaj duonjara. Ĝis tiam li devas 

dormi nur tri noktojn. Sed, post la tria nokto li ne plu ellitiĝis. Unue nur lia gorĝo doloris, poste  

li tremis pro frostosento, altiĝis lia febro. Lia patrino vane kovris ĉirkaŭ lin akvumitan littukon, 

ĉar lia febro ne ĉesis. Lia patro petis la kuraciston rapide veni. Tiu ekzamenis la fileton, poste 

konstatis kaj eldiris la diagnozon: skarlato. Tiutempe ĉi tio estis  infalnmalsano, sed tiutempe 

ne estis imuniga vakvinado kaj oni ne konis  la penicilinon. La skarlato estis timiga fantomo 

kaj ĝian nomon oni ne volonte eldiris. 

 La kuracisto ne eraris. Post kelkaj tagoj veluraj ruĝaj makuloj aperis sur korpo de la 

fileto. Lia febro ne malpliiĝis sed plukreskis. Li ne manĝis, - ankaŭ la teon malfacile trinkis, 

ĉar ankaŭ la varmeta teo kaŭzis ege grandan doloton de gorĝo – potage ankaŭ plurfoje li vomis. 

Li kuŝis  treege senforte inter molaj kusenoj kaj pro la febro endormis, en sia sonĝo vidis 

fantomojn. En lia sonĝo kvar grandega ĉevalo – preskaŭ samaj kiel la preĝejturo -  sur  la 

ĉefstrato ili furioze ŝvitante kuregis al la tramo, kiun la kondukanto ekirigis el la haltejo. Tiun 

tramon sia patro direktis. Hufoj de la ĉevaloj klakadis sur la ŝtonaro de la vojo, radoj de la  

tramo grincante bremsis, la pasaĝeroj veadis kaj li vidis. ke la ĉevaloj  renversas la tramon, 

piedpremas la kondukanton kaj la pasaĝerojn. Li vidis klare en sia sonĝo ĉiujn vangojn, sed ne 

vidis vizaĝon de sia patro, vane serĉis tion. Poste li vekiĝis abrupte, lia korpo estis ŝvitkovrita, 

ektimegante nur tion diris: 

- La tramo…..paĉjo…… la tramo….. 

Paĉjo Zoltan Vastag sidis ĉe lito de lia fileto. Li estis tute ne bedaŭrinta, se li ne plu devus 

direkti la tram-monstron, nur la alian monstron li povus venki. Foj-foje ŝajnis, la stato 

de la infano kvazaŭ estintus pli bona Tiam la fileto petis la patron ludi traman-ludon, 

ĉar li jam ne havis forton. Tiukaze la dikstatura homo desegnis per fingroj relojn sur la 

kovran kusenon kaj puŝadis la lignokubon. Se la malforta voĉeto signis halton, tiam la 

tramo ekhaltis kaj paĉjo skuis la kuprosonorileton. La paĉjo vestis sur sin uniformon por 

ĝojigi la infanon, nur lian ĉapon metis apud kapon de la kuŝanta malsanuleto – por, esti 

tia, kvazaŭ la etulo portus ĝin. Kiam  la infano mansignis, ke laciĝis, la patro enŝovis la 

tramon sub la liton  en la remizon kaj parolis pri tio, ke  estos bela, kiam  ili mansignados 

unu al alia ĉe la vojkruciĝo. Paĉjo direktos la tramon al la stacidomo Tiszai,  la fileto al 

Hejőcsaba … sed, la infano plenkresku  ĝis tiam. La sur lin rerigardantaj okulparoj diris: 

„ho, kiom malproksime estas tiu tempo, kiom ege malproksime! En ne enrigardebla, ne 

atingebla proksimo…” Li ne povis elteni tiun rigardon, kiam el infano rerigardas lin 

senespere okuloj de maljunulo.  Do li eltrovis, ke la fileto ne devos atendi longe, nur 

duonjaron ĝis atingo de la kvina jaro. La patro diris, ke tiam li sidigos la fileton sur sian 

sinon kaj tiel povos tiu mem konduki la tramon. Li entuziasmigis ne la infanon, sed sin 

mem.  

„Ĝis la kvina jaraĝo?”  - ĝemetadis ĝoje la malsanuleto. „Ĝi ne estas malproksime, ja jam li 

estas „Kvar kaj duonjara.” 
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La infano kolektis siajn ĉiujn fortojn, volis sidi sur la lito kaj lia klopodo fine sukcesis. La 

murhorloĝo signis noktomezon.  La mateno estis nalproksime kaj la infano estis nekutime 

vigla. Sidis li sur la lito kiel unu tramkondukanto kaj decide anoncis  lisp-raŭkvoĉe: 

- Mi volas dijekti (direkti) sole la tramon.  

Zoltán Vastag ptomesis al la infano tion por, ke, ĝis mateno la infano resaniĝu. Estu kvin, 

ses,dek, dektri, dudekunu, tridekkvin, sesdekdu, okdek,centdu jaraĝa! Kial lia filo ne povus 

esti tiom jara? Sed la infano ne estiĝis centdu jara. Li estus deva dormi multe da noktoj ĝis sia 

kvina naskiĝtago, sed li ekdormis – por eterno.  

Oni diras, ke patro de la infano freneziĝis pro tio. Post la entombigo, la paĉjo komencis konduti 

strange. La konduktoro ne komprenis: kial kunportas sinjoro Zoltán unu faldseĝon kaj metas 

tion apud la ŝoforsidejon? Kial li sidas sur tiun? Kial li skuas iun kupran sonorileton?  

Li skuis la sonorileton ankaŭ tiam, kiam oni prenis kareseme siajn brakojn kaj forkondukis.  

Neniam plu li veturis kun tramo, neniam plu li regajnis sian sanan prudenton.  

Oni diris, ke en la hospitalo, kie oni kuracis lin, jam ĉiuj sciis, ke  li estas tramkondukanto. Plu 

neniu nomis lin al sinjoro Zoltan Vastag. Ĉiuj sciis, ke tage-nokte li tenas enmane iun 

kuprosonorileton kaj iun lignokubon kaj li okupas sin pere de  tiuj tuttage. Li tuŝadas ilin 

surgenuoj glitumante sur la planko, kiu jam tute elfrotiĝis, ĉar ĉiam samloke okazis la puŝado 

de la kub-tramo.  

 Jam ensalutis la 21. jarcento, malaperis la unuaj ligno skeletaj flavaj tramoj, la malnova 

unu ŝpuron havanta trako, la ekfajfintaj konduktoroj kaj la antaŭcentjaraj pasaĝeroj.La 

dikstatura tramkondukanto kaj lia fileto jam ne vivas. Sed dum la malvarmegaj vintraj noktoj, 

kiam la horloĝo signas noktomezon kaj se neniu vidas lin, sinjoro Zoltan Vastag denove kaj 

denove realigas sian promeson: la tramo ekiras de la placo Búza kaj ŝajne, neniu sidas sur loko 

de la tram-kondukanto, ĉar kiu sidas tie, tiu estas tiome malogranda, ke ne estas videbla. 

Kontraŭe la etuleto direktas rutine la tramon, feliĉe rapidegas al sia malproksima celo kaj nur 

tiokaze sonorigas, se iu volas trairi nesingarde trans la relparon. Memkompreneble la reloj estas 

nevideblaj kiel ankaŭ la etuleto kaj la tramo. El inter la homoj rapidegantaj hejmen dumnokte,  

nur tiu vidas ilin, kiu scias  kion signifas la gepatra amo!   

(La legendon esperantigis László Pásztor)  

 

Dankesprimo kaj Bondeziro  

por la Nova jaro, la 2014-a! 

 

Nun venis okazo por danki la memoferajn senegoismajn laborojn de reviziantoj de la retrevuo 

NHI: doktoro Iván Bujdosó, samideanino Jindriŝka Drahotová kaj profesoro Endre 

Dudich.  Al ili kaj al ĉiuj aliaj kun ni laborantoj  ni dankas ilian helpcelajn opiniadojn kaj 

artikolojn.  

Ni deziras, al ili kaj al vi karaj legantoj, ke ankaŭ en la sekva jaro ĉirkaŭu vin homoj, kiuj helpas 

vin liberiĝi de ŝarĝoj de la penaj tagoj, kiuj malvigligas vin. Ni deziras, ke vi povu eksperti ĉiam 

la ĝojojn de la elmontritaj dankem-donoj kaj ties ricevoj, ĉar kaj doni kaj ricevi bonon estas 

feliĉiga. 
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