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Október, november, december 

            
 

Kedves olvasóink! 

Ha visszagondolunk a 2013-as évre, nemcsak azt látjuk, hogy a múló idő, szálló idő belepte a 

holló hajam dérrel, hanem azt, hogy ismét egy nehéz, de mégis gazdag évet éltünk meg. A nagy 

világ, benne hazám, benne Miskolc élete tele van különböző teljesítményekkel, tettekkel, 

eseményekkel, olykor fiaskókkjal, de szép eredményekkel is. Kérem, fogadják jó szívvel ezt az 

összeállításunkat is. Kellemes olvasgatást kívánok hozzá. 

 

A nyelvről 

 

Anyelv egy olyan városhoz hasonlatos, amelynek építéséhez minden ember hozott egy téglát. 

Emerson 

A nyelvtudás egymáshoz közelíti az embereket, akik így megismerkedhetnek egymással és ily 

módon elkerülhetik az ellenséges érzések túlburjánzását, és meg tudják védeni a nemzetek 

közötti békét. 

Germánus Gyula 

Azt hiszem, egyetértenek az említett két híres embertől való idézettel, és azzal is, hogy az 

eszperantó is egy nyelv, melyet érdemes megtanulni. Lehet, hogy át kell értékelnünk a második 

idézet mondanivalójának lényegét, amelyet, mint látják nem csak Dr. Zamenhof fogalmazott 

meg az eszperantóval kapcsolatban. Tudvalevő, hogy a közös nyelven lehet a leg jobban 

veszekedni, bajt keverni, viszályt szírani. Mégis, a nyelv szent dolog. Szent, mert alkalmas a 

megértésre, a szeretet kifejezésére, a béke meg teremtésére.  Ha az eszperantóról van szó, mai 

világunkban a legritkábban van szó az előbbiekről, hanem csak az anyagi haszonszerzésre való 

alkalmatlanságáról szólnak a legtöbben.  

Édesanyám egykor azzal bocsátott utamra; ha tanulok nyelvet, úgy sajátítsam el, hogy hasznát 

vehessem. Sok féle hasznát vettem a nemzetközi nyelvnek, mert amit az élet elvett tőlem az 

egyik oldalon, megtérült a másikon az eszperantó révén szerzett lehetőségekkel. Ezek között 

ott volt az anyagi haszon is, bár a legtöbb a boldogító tényező erkölcsi siker volt. Az öröm és a 

megelégedettség, az érzés, hogy életem kiegyesúlyozottá vált használata által, hogy meg 

szépítette, tartalmassá tette az életem, semmilyen anyagi haszonhoz nem hasonlítható. Ez a 

lehetőség mindenki előtt ott áll, hogy választhassa. Akik nem teszik, nem ismerhetik meg ezt a 

maga valóságában. Kívánom, hogy jöjjenek erre rá mielőbb mindazok, akik csak diplomához 

tanulták meg, és azáltal, hogy veszni hagyják a megszerzett nyelvtudásukat becsapják magukat. 

Pásztor Lászlóné 
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Először jelent meg Udmurt nyelven a Biblia! 

Az udmurtok, más néven votjákok az uráli, azon belül is a finnugor népek finn-permi ágához 

tartoznak. Elsősorban Oroszország európai részén, a Vjatka és a Káma folyók alsó folyásánál 

fekvő, Tatárfölddel és Baskíriával is határos területen, Udmurtföldön élnek. Az udmurt az 

Oroszországi Föderáció második legnagyobb finnugor népe. 

Az orosz ortodox egyház ezzel az ötödik ilyen kiadványt jelentette meg. A szentírást korábban 

lefordították oroszra, csuvas nyelvre, tuvai nyelvre és csecsenre is. A Bibliát az izsevszki 

püspökség egyik pópája, Mihail Atamanov ültette át udmurt nyelvre. A több mint 1600 oldalnyi 

eredeti szent szöveg fordítása 20 évig tartott.(Richpol hírek, 2013. nov.26) 

 

 
 

Eszperantó-kiállítás nyílt a Lévayban 

 
 
 

- A rendezvényről így írt a gimnázium honlapja Boda József szerkesztésében  - 
 

„Október 8-án, kedden nyílt meg iskolánk földszintjén az a tárlat, mely az eszperantó nyelv 100 

éves történetét mutatja be. 

A megjelenteket Lovász László igazgató-helyettes és Pásztor Lászlóné, az Eszperantó 

Világszövetség képviselője köszöntötte. 

Az ünnepélyes megnyitót követően a meghívott vendégek jelenlétében felavatták és 

megkoszorúzták a gimnázium erre az alkalomra készíttetett emléktábláját a második emeleten 

az M2-es terem mellett, mely ezután az Eszperantó tanterem nevet viseli.”  
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Leveléhez Boda József úr 20 db. fénykép-mellékletet csatolt, melyekből itt láthatnak néhányat. 

A fotók készítői a gimnázium fényképész szakkorének diák-tagjai. 

 

Pásztor Lászlóné 

 

 

100 éves az eszperantó Miskolcon – Kiállítás megnyitó, és az  

Eszperantó-terem avatása 

 
 

 1913-2013: 100 éves az eszperantó Miskolcon címen a jubileumi könyvkiállítás megnyitója a 

miskolci Lévay József gimnázium tanulói részére 2013. október 8-án 11,20-kore kezdődött és 

10 perces volt, melyet a kiállítás megtekintése követett. A felnőttek részére a kiállítás 

ünnepélyes megnyitója aznap délután 15 órakor kezdődött, melynek keretében történt meg az 

emléktábla avatása, megkoszorúzása. Mindkét alkalommal Lovász László igazgatóhelyettes úr 

köszöntője után az ünnepi beszédet Pásztor Lászlóné mondta. Beszédének mottója: az 

eszperantó is egy nyelov, melyet érdemes megtanulni. 

Az emlékünnepségen délelőtt 47 gimnáziumi tanuló és három tanár és az igazgató helyettes úr, 

a délutáni megnyitón 21 eszperantista, az igazgatóhelyettes úr, négy tanuló és még hat nem 

eszperantista felnőtt vett részt az iskolából. Mindkét alkalommal a megnyitó beszéd magyar 

nyelven folyt a gimnáziumi résztvevők miatt, akik nem ismerik az eszperantó nyelvet és az 

eszperantóról magyarra történő beszédfordítás sok időt vett volna el a máshová vonattal 

hazatérőktől. Pásztor Lászlóné előadott egy kis verstöredéket, melyből a nyelv szépsége és 

hajlékonysága nyilvánvaló lett a nem eszperantisták előtt is. Az igaz, hogy az eszperantó 

himnuszt játszandó CD lemezünk csődöt mondott, de az európai dalkultúrából Bartek Istvánné, 

eszperantó-nevén Anjo Amika énekesnő gyönyörű dalai kellemes élvezetet nyújtottak a 

résztvevőknek.  

Örömöt jelentett Pál István- Pásztor László szerzők eszperantó nyelvű könyve (Fragmentoj el 

Historio de la Miskolca Esperanto-movado 1913-2013) a miskolci eszperantó-mozgalom 100 

évéről, melyet, mint ajándékot magukkal vittek a résztvevők. 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kulturális és Vendégforgalmi Osztálya, 

a budapesti székhelyű Eszperantó Alapítvány, szintén Budapestről dr. Dudich Endre és dr. 

Wacha Balázs, Böde József és felesége, Miskolcról özv. Pál Istvánné, Bereti Gábor, Busai 

Mária, Fázold Miklós, Orosz János ,dr. Halász József, Szirmabesenyőről Bodnárné Csík 

Terézia, a miskolci Király Lajos Eszperantó-Baráti Körtől: Pásztor Lászlóné és férje, dr. 
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Vuné Király Ildikó, Virányi Judit, Fedor Istvánné, Parkánszki Gézáné és férje, Egerből 

Könczöl Ernő, Ózdról: Gulyás József, Szolnokról Eszényi József, Tokajból Juhász Margit, 

és még mások is adakoztak az emléktáblához, akik nevük feltüntetéséhez nem járultak hozzá.  

A köz – javára történt adakozás révén a gimnázium által elkészíttetett, de az együtt ünneplők 

által finanszírozott tábla, nem csak a miskolci Király Lajos Eszperantó-Baráti-Körévé vált, 

hanem az ünnepségen résztvevőkévé.  

Boldog vagyok, hogy ezt megérhettem. A visszajelzések szerint mindenki magába zárta a 

megnyitó kedves hangulatát. A mosolygós, átszellemült arcokról láttam, hogy mindenki jól 

érezte magát.  A gimnáziumi megfigyelőktől arról értesültem, hogy több mint 100 fő nézte meg 

a kiállítást és az Eszperantó Terem emléktábláját, mivel a megnyitót követően többen is 

érkeztek oda e céllal. (Az alábbi képeket Pásztor László készítette az ünnepség résztvevőiről.) 

 

 
Doktor Dudich Endre úr 

 

és a többi résztvevő: 

     

     

       
Az alábbi személyektől érkeztek üdvözlő – és gratuláló lapok, e-mail üzenetek, melyekkel a 

Református Gimnáziumnak és az eszperantista szervezőknek gratuláltak a jelentős 

rendezvényhez és még sok száz évet kívántak a miskolci eszperantó mozgalomnak: 

Mark Fettes – az UEA jelenlegi elnöke az USA-ból, Stefan Mc Gill – az UEA 

Magyarországon élő de izlandi származású alelnöke, Barbara Pietrzak – elnökségi tag 

Lengyelországból,  Lee Jung Kee – az UEA elnökségi tagja Dél Kóreából, Martin Stuppnig 

– az UEA elnökségi tagja Arnoldstein, Ausztriából, Probal Dasgupta – az UEA előző elnöke 

Indiából, Renato Corsetti – az UEA még korábbi elnöke, Hirosimai Eszperanto Központ 

nevében Osioka Taeko tanárnő Japánból, Tuider Bernhard az Eszperantó Muzeumtól Bécs, 

Ausztriából, Armin Grötzner  és Eszperantó Csoportja – a szintén 100 éves eszperantó multú 

városból Kronach-ból Németországból, Sylvia és férje Veli Hämäläinen az eszperantó 

csoportjuk nevében – Miskolc testvérvárosa Tamperéből Finnországból, Kóródi Zsófia és 

Peter Zilvar a lapot aláíró öt különböző nemzetiségű eszperantistával  - a németországi 

Eszperantó-városból Herzberg am Hartból, Betty Chatterjee – eszperantó-klub elnöknő 
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Koppenhágából Dániából, Germain Pirlot  - az UEA delegátusa Ostende Belgiumból, Omez 

és Cecilia Sinnaeve – Breden Beldiumból, Helsinborg Eszperantó Csoportja  - 

Svédországból,  Bardhyl Selimi – Tirana, Albániából,  Eszperantó Klub – Nowy Saczból 

Lengyelországból, Lidia Komar – Művészeti Főiskola növendéke Krakkó Lengyelországból, 

Halina Komar – az Interkulturális  Képzési Központ elnöknője Stary Sącz Lengyelországból, 

Halina Radota – Gostyn Lengyelországból, Robert Kaminski – Łodzban az eszperantó klub 

elnöke, a PEA elnökségi tagja Lengyelországban, Bronislav Chupin – Ijhevskből Udmurtia- 

Orosz Szövetségi Köztársasága az Uralnál,  Elda Doerfler – eszperanrtó-klub elnöknő Trieszt 

Itáliából, Peter Balaž – eszperantó táborok szervezője a Szlovák Eszperantó Szövetség 

elnökségi tagja Szlovákiából, Jindriŝka Drahotová Skokovy Csehországból, Bert Schuman 

-  az eszperantisták kastélyában szervező titkár Greslljon Franciaországból, Gabriella Stier 

Satu Mare (Nagyszeben) Romániából, Stefan  Viktor Budaházy - - eszperanto-klubelnök 

Oradea (Nagyvárad) Romániából, Asztalos Lajos – Cluj-Napoca (Kolozsvár) Romániából, 

Tereza Kapista – eszperantó-klubelnök és az eszperantó nyelvnek az UEA által felkért  iráni 

tanára – Belgrád Szerbiából, Liette Lela – Braziliából, Livia Barth-Neuman  - zene tanárnő 

Argentinából, La Bona Volo – (Jó Akarat) egyházi iskola szervezet melkynek fenntartója Paiva 

Nettó író, újságíró Braziliában, La Bona Espero (Jó remény) eszperantó-portugál nyelvű 

gyermekotthon Braziliában, Tivadar Löwenkopf – könyvtáros Izraelből, a MESZ Budapest 

Magyarország, Dr Molnár Lajos és felesége dr. Farkas Julianna,  és az  Orvos-

Egészségügyi Eszperantisták budapesti csoportja Magyarország, Gados László – mint a 

Nyelvi Hírek c. magyar nyelvű tudósító lap főszerkesztője, Tihanyi Péter – ezperantó 

klubelnök és csoportja Tatabányáról Magyarország, Szabadi Tibor magyar-eszperantó 

nyelven alkotó író Nagykanizsa Magyarország, Faragó Kata – a Szegedi Orvostudományi 

egyetem könyvtárosa, a Yumeiho-gyógytornászok Nemzetközi csoportjának egyik vezetője, 

Barta Zoltán elnök és eszperantó-klubja Egerből, Andrzej Grzebowski  az Eszperantotur-tól  

Bydgoszcz Lengyelország, és még sokan mások. 

Köszönöm mind a gimnázium, mind a magam és férjem nevében az üdvözleteket, a megjelenést 

minden résztvevőnek, és a közérdekű pénzügyi támogatást: 

Pásztor Lászlóné 
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A könyv- és folyóiratkiállítás képeiből (Fotó: Pásztor) 

 

Eszperantó tanterem és emléktábla Miskolcon 

 
100 éves az eszperantó mozgalom Miskolcon! – Ennek az évfordulónak az alkalmából volt 

tegnap egy kis ünnepség Miskolcon, a Lévay József Gimnáziumban, ahol felavattunk egy 

jubileumi eszperantó emléktáblát Kalocsay Kálmán és Győry Nagy Lajos emlékének szentelve, 

akik annak idején ebbe a gimnáziumba – illetve a jogelődjébe – jártak, és annak szellemében 

kezdtek el eszperantóul tanulni 1912-brn, majd tanítani 1913-ban…. Szilási lászló beszámolóját 

a Fae-bookon olvashatják tovább: 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=398147873647906&set=a.118643811598315.147

27.117145901748106&type=1 

Szilvási László (2013. október 9-én) 

 

(A fényképeket Szilvási László küldte, fényképezte Mészáros István. Az első képen a kiállítás 

szervezője Pásztor Lászlóné és a Lévay gimnázium igazgatóhelyettese Lovász László úr 

látható, az Eszperantó Terem előtt Szilvási László, az Eszperantó Alapítvány elnöke áll.) 

A kiállításról, (a Bartakovics Béla Közösségi Házból) az Egri Verda Stelo Eszperanto Klub 

honlapja ís megemlékezett. Fényképes beszámoló a 2013.10.17-i miskolci kirándulásról jtt 

tekinthető meg. 

 http://verdastelo.taviroda.com/hirek/esperanto_miskolc_100jara.htm 

 

Külte: Barta Zoltán klubelnök Eger 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=398147873647906&set=a.118643811598315.14727.117145901748106&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=398147873647906&set=a.118643811598315.14727.117145901748106&type=1
http://verdastelo.taviroda.com/hirek/esperanto_miskolc_100jara.htm
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„Pro Eszperantó” emlékérem 

A kiállítás megnyitójára meghívtuk eszperantista nagyjaink még élő és elérhető hozzátartozóit 

is. Dr. Győry Nagy Lajos úr leánya kiállítás céljára átadta nekünk édesapja emlékérmét azzal 

az indokolással, hogy megitélése szerint mi a Pásztor házaspár tettük a legtöbbet az 

eszperantóért édersapja halála óta, ezért az emlékérmet a kiállítás után tartsuk meg, nekünk 

ajándékozza, mert megérdemeljük.  

Dr. Győry Nagy Lajos, a Megyei Eszperantó Bizottság elnöke. 88 éves korában – egy sajnálatos 

utcai baleset következményeként – 1980. február 19-én elhunyt. Március 9-én kapta volna meg 

a Magyar Eszperantó Szövetség „Pro Esperanto” megtisztelő kitüntetését, így azt az Eszperantó 

Szövetség közgyűlésén a miskolci küldöttek vették át és adták át a hozzátartozóknak. Az 

emlékérem a 2013. október 8-18-ig tartó eszperantó nyelvű könyv és folyóirat, dokumentum-

kiállításon a kiállító vitrinben az elnök ür életrajza alatt látható volt. 

Mi, a Pásztor házaspár, ha nem is közvetlenül a Magyar Eszperantó Szövetségtől kaptuk ezt a 

megtiszteltelő emlékérmet, mégis nagyra értékeljük eddigi munkánknak ezzel történt 

elismerését. Tovább fogunk tevékenykedni az eszperantóért, és az érmet halálunkig megőrizzük 

úgy is, mint dr. Győry Nagy Lajos úr hagyatékából családja által ránk ruházott nagybecsű 

értéket. 

Pásztor László és felesége Adrienne 

 

Hol lehet Eszperantó nyelvet tanulni? 

http://www.eszperanto.hu/eszperanto-oktatas.htm 

 

Kézügyesség  
http://www.youtube.com/watch?v=ryFQFzN6AMk&feature=em-subs_digest-vrecs 

Iszonyatos veszteség 

 

Az újdonsült férj a munkából hazatérve zokogva találja fiatal feleségét. 

- Mi történt, drágám? - kérdezi tőle kedvesen. 

- A macskánk megette a süteményt, amit egész délelőtt sütöttem. 

- Sose búsulj emiatt. Holnap hozok neked egy másik macskát... 

 

 

Macskakiállításon 

 

- Hát ezek meg miféle macskák? 

- Sziámiak. 

- Fantasztikus. Észre se lehet venni, hogy elválasztották őket. 

 

 

 

Éneklő macska 

 

- Apu, a madár hiányzik a kalitkából! 

- Aha, most már értem, hogy a macska miért énekel! 
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Nemzetek Sajtversenye 

A litván Dziugas sajt lett a magyarok kedvenc külföldi sajtja, a magyar Lajta sajt pedig az 

abszolút kedvenc sajt a SZEGA Nemzetek Sajtversenye elnevezésű megmérettetésen, 

amelynek eredményét a 22. Budavári Borfesztivál keretében. 

2013 szeptember 15) A kiválasztott sajtokra az interneten lehetett szavazni az elmúlt tíz napban. 

A szervező SZEGA Foods - saját adatai szerint az egyik legrégebbi és legnagyobb magyar 

sajtimportőr és -gyártó - tizenöt ország nagykövetségével együttműködve választotta ki a 

sajtokat, amelyek képviselték a nemzeteket. 

A versenyben Belgium, Ciprus, az Egyesült Királyság, Franciaország, Görögország, Hollandia, 

Horvátország, Írország, Lengyelország, Litvánia, Olaszország, Portugália, Szlovákia, 

Spanyolország és Magyarország egy-egy tradicionálisan nemzeti sajtként számon tartott 

sajtfajtája vett részt.  

A verseny legfontosabb célja az volt, hogy felhívja a figyelmet az évszázados múlttal bíró 

európai sajtgyártásra, valamint, hogy bemutassa a legmagasabb minőségben készített nemzeti 

sajtféleségeket és így a magyar közönséget új, eddig számára ismeretlen sajtokkal ismertesse 

meg - mondta el Gábossy Ádám, a SZEGA Foods ügyvezető igazgatója az eredmények 

kihirdetésekor a budai várban. http://richpoi.com/cikkek/kultura/magyar-litvan-siker-a-

nemzetek-sajtversenyen.html 

 

Szent Miklós a hajózók védőszentje 

  Patara városában a kolostori életet során, a tanulás és sportoláson kívül más teendője nem volt. 

Így a mintegy 180 cm magasságú fiatalember, aki napi több órát töltött tornával, egy szikár 

minden erőpróbát kibíró alkat lett. Kitűnő uszó volt, néha több kilóméterre beuszott a tengeren. 

Így történhetett meg, hogy egy tengeri út alkalmával a bajban bátran vetette magát a habok 

közé, hogy segítsen másokon. Egy ilyen cselekedete után, amit csodának hittek az emberek, 

vált a hajózók védőszentjévé. 

 Az eset 270-ben Jeruzsálembe tartó zarándokuton történt.  

 Akkoriban is rendszeresen zarándokoltak az emberek a Szentföldre. Ezt tette az ifjú Miklós 

pap is. Ezek a zarándoklatok, összel történtek amikor nem volt olyan nagy meleg. Igen ám, de 

ilyenkor a tenger az egyik pillanatról a másikra kiszámíthatatlanul viharos tud lenni. Ezért a           

zarándoklatra tartó hajók, biztonságból egymáshoz közel, konvoj szerűen haladnak. Ezen az 

uton is kitört egy váratlan vihar. Miklós pap hajója mellett alig száz méterre haladó           hajónak 

az orrvitorla árbóca kitört, ennek helyre tételéhez legalább két ember kell. Ki is mentek 

elvégezni a munkát, de mind kettőt lesodorták a hullámok. Tudni kell, hogy ezek a           kishajók 

3-5 fős személyzettel rendelkeztek, így nem volt ki megjavítsa a hajót, ami ez által süllyedésre 

volt itélve. Valamint azt is tudni kell, hogy aki viharban a tengerbe esik,           annak nincs 

túlélési esélye! A helyzetet látva Miklós pap gondolkodás nélkül a vízbe vetette magát, és 

elsőként a két fuldokló tengerészt mentette ki, és ezt követően kapaszkodott           fel a 

tehetetlenül hánykódó hajóra, ahol egymaga helyezte vissza az orrvitorla árbócát, majd 

megköszönve Istennek a segítségét, imádkozni kezdett. Közben a megrémült és a hajófenékbe 

http://richpoi.com/cikkek/kultura/magyar-litvan-siker-a-nemzetek-sajtversenyen.html
http://richpoi.com/cikkek/kultura/magyar-litvan-siker-a-nemzetek-sajtversenyen.html
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menekült emberek csak azt vették észre, hogy a hajó stabilizálódott, és amikor kimerészkedtek 

a fedélzetre, egy a hajójuk elejében imádkozó embert láttak. Mindenki arra gondolt az 

ismeretlen megjelenésével, hogy valami égi Szent segített rajtuk. Az ima befejeztével, pedig 

szemük láttára belevetette magát a habok közé és eltünt. Ez a tengerbe ugrás egyet jelentett az 

odaveszéssel, s ezért ezt egyszerű ember nem tehette. Amikor elcsendesült a vihar, mindenki 

megdöbbenésére, a vízbe esett halott tengerészek nyugodt álmukat aludták a hajófenéken. 

Miklós zarándok utról hazfelé ellátogatott Anatólia fővárosába, Myrába. Itt legendás 

körülmények között püspökké választották. Majd később amikor a Jeruzsálemi út tengerészei 

közül néhányan Myrába jártak, hálaadásra betértek imádkozni a templomba, ahol Szt. Miklós 

püspökben felismerték a hajójukon a viharban imádkozó személyt, s ettől kezdve a tengerészek 

hozzá imádkoztak a bajban, és így a védőszentjükké vált.    

   

Viccek 

A férj mondja a haverjának: 

- Nem tudom, mit vegyek a feleségem születésnapjára. Meg van mindene, megvehet 

magának bármit, amit szeretne. 

- Figyelj csak! Miért nem adsz neki egy papírt, amire ráírod: „Ez a jegy egy órai szaxre 

jogosít az Ön által kívánt módon?” 

A férfi így is tesz. Másnap újra találkoznak. 

- Na, hogy sikerült az ajándék? – kérdi a haver. 

- Ne is mondd! Odaadtam neki, amikor elolvasta, ugrált örömében. Aztán a nyakamba 

ugrott, homlokon csókolt és visszakiáltotta: „Egy óra mulva itt vagyok!” 

Megállapítás: 

A házasság olyan mint a politikai választás: Mindegy kit választassz, rossz vége lesz. 

Teremtés: 

Isten megteremté a Viágmindenséget és látá, hogy az szép. 

Isten megteremté a Földet és látá, hogy az szép, 

Isten megteremté a természetet és látá, hogy az szép. 

Isten megteremté az állatokat és látá, hogy azok szépek. 

Isten megteremté a férfit és létá, hogy íz szép. 

Isten megteremté a nőt és mondá: „Na mindegy, majd kifesti magát.” 
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A vaj  

A vajban nincs más, mint tejzsír. Nincs benne emulgeáló, ilyen-olyan E-számos színező anyag, 

savópor és bétakarotin. A vaj nem más, mint a tej színe, annak is a legzsírosabbja. Ha a tehéntől 

származó friss tejet érintetlenül állni hagyják, akkor a tetejére a fajsúlykülönbség okán 

viszonylag rövid idő alatt felemelkedik a zsírtartalmának egy része, ez a tejszín. Ezt könnyedén 

le lehet szedni a tej tetejéről és a további célok tekintetbe vételével felhasználni. Ilyen cél lehet 

a vajkészítés is. Ilyenkor a körülbelül 35-40 százaléknyi zsírtartalmú tejszínt ketté kell 

választani alkotóelemeire, tejzsírra és vízre. Ez az eljárás a köpülés. Emlékezzenek Munkácsy 

Mihály: Köpülő asszony című festményére. Köpüléskor gyakorlatilag addig ütik a tejszínt, 

amíg a zsír elengedi a vizet, amit le lehet önteni. A visszamaradó anyag a vaj, amelynek a 

zsírtartalma ekkorra már nyolcvan százalék körüli lesz. A visszamaradó savó megiható. Falu 

helyen, a disznóknak is szokták adni. A vajban nincs se só, se egyéb adalék anyag, ez a tiszta 

tejzsír az, ami remek főzési alapanyag, de magában is csodálatos íze van.  

 

Munkácsy Mihály: Köpülő asszony http://3.bp.blogspot.com/-

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

A vaj minősége sok mindentől függ. Egyrészt attól, hogy mennyi vizet hagytak benne. Ha sokat, 

akkor hidegen nagyon kemény, időnként vízpermetes a felszíne. Ha azonban jól kiköpülték, 

hidegen is kenhető, nem törik, morzsálódik. A minőség függ attól is, hogyan tartották a tehenet. 

Minél tápanyagdúsabb takarmányon él a jószág, annál sárgásabb a teje, és ebből következőleg 

a vaja is. A nemzetközi közegben dolgozó szakácsok gyakran használnak vajat a sütéshez, 

főzéshez. 

Így készül 

Három deci friss, házi tejszínt lehetőleg fém keverőtálba öntünk, és elektromos habverővel a 

legerősebb fokozaton verni kezdjük. Először szépen felhabosodik, majd eléri a tejszínhab 

állagot, de ne gyengüljünk el, a vaj a cél, verjük tovább. Folyamatosan mozgassuk a habverőt 

a tálban ide-oda. Néhány perc múlva a tejszínhab széttöredezik, csomósodni kezd, majd a 

csomók egyre szilárdabbak lesznek, és megjelenik a tál alján a víz. Amikor a vizet már úgy ki 

lehet önteni a tálból, hogy a zsír nem mozdul, elkészült. A folyadékot leöntjük, a kész vajat 

tégelybe kanalazzuk. A magyar Váry Gábor vajtartó kerámiaedénykéiben a vaj sokáig eláll 

minőségromlás nélkül. Javaslata: „A vaj kimérése előtt mártsa forró vízbe a kanalat vagy a 

vajtartó csészét, így könnyedén kicsusszan, és nem ragad oda.” Ilyen vajtartó csészék nála 

rendelhetők meg és okos tanácsokat is ad hozzájuk: Váry Gábormagazin@varykeramia.hu 

 

 

mailto:magazin@varykeramia.hu
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Magyar asztrofotós sikere a NASA-nál 

 
 

Ilyen Éder Iván asztrofotója 

 

Éder Iván asztrofotós felvételét választotta ki a NASA szerdán a nap képének. A lélegzetelállító 

fényképen a Nagy Medve csillagképben található M81 és M82 jelű galaxis a két főszereplő.   

Éder Iván 1993 óta a csillagászat szerelmese, első csillagászati élményeit a kilencvenes években 

a bajai Tóth Kálmán utcai bemutató csillagvizsgálóban szerezte. 2000 óta foglalkozik 

csillagászati fényképezéssel, asztrofotózással. 2006-ig még filmre és diára fotózott, azóta pedig 

digitális fényképezőgépekkel fotózza az eget.  Ehhez saját felszerelést, és saját készítésű 

távcsöveket használ. Képei jól ismertek Európában és a tengerentúlon is épp úgy, mint a 

fejlettebb Távol Keleti országokban. Munkái rendszeresen megjelennek hazai és külföldi 

szaklapokban, magazinokban és könyvekben, illetve internetes oldalakon. Számos alkalommal 

választották alkotását a nap képének a NASA igen népszerű oldalán. Felkérésre gyakran tart 

előadásokat külföldön és itthon egyaránt, rendszeresen oktatási jelleggel is. 

Így készülnek a fotók 

A fotó különlegessége, hogy egyszerre látszik rajta a Nagy Medve-csillagképben lévő M81 és 

M82 galaxis teljes részleteiben és az a nagyon halvány fluxusköd, amelyet néhány éve fedezett 

fel egy amatőr csillagász. Amatőr távcsövekkel ez a csillagköd nagyon sokáig nem volt 

elérhető, az elmúlt évek technológiai fejlődésének köszönhető megfigyelése. Elmondása szerint 

a fluxusköd a saját Tejútrendszerünkön kívül vagy ahhoz kapcsolódó, por- és egyéb finom 

szemcsékből álló, nagyon halvány és nagyon ritka porfelhő. 

Éder Iván elmondta, az ilyen felvételek készítéséhez mindenképpen olyan felszerelés kell, 

amellyel hosszú expozíciót lehet csinálni és követni lehet az égbolt mozgását. Az 

asztrofotózáshoz némi égboltismeret szükséges. Rengeteg galaxis van az égen, sokkal több, 

mint csillag, és nagyon sok van, amelyre vadászni lehet. Mindegyikben van valamilyen 

érdekesség vagy látványosság. Elmondta, az alkalmazott készülék tükrös távcső - klasszikus 

Newton-rendszerű -, egy méter hosszú és 30-35 centiméter az átmérője. Egy igen egyszerű és 

gazdaságos megoldás. Egyik furcsasága, hogy oldalt kell rárakni a kamerát, és oldalról kell 

belenézni. 

Hozzátette, mindig máshonnan kémlelik az eget. Többek között a Mátrában is van egy bázisuk. 

A lényeg, hogy az égbolt nagyon sötét legyen, mivel a nagy fényszennyezés megöli a halvány 

égitestek látványát, ezért el kell vonulni a fények elől. Magyarországon már két csillagoségbolt-

park van, az egyik a Zselicben, a másik az Alföldön, de a Mátra is kiváló hely, hiszen magasan 

van, és nincsenek nagyon erős zavaró fények a környéken, így kiválóan lehet onnan csillagá 

(2013 szeptember 26, csütörtök - 15:31 | szerző: M1/Ma Reggel/index/richpoi.com  

http://richpoi.com/cikkek/tudomany/magyar-asztrofotos-sikere-a-nasa-nal.html) 

 

 

http://richpoi.com/cikkek/tudomany/magyar-asztrofotos-sikere-a-nasa-nal.html
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Befejezték a Zeneakadémia rekonstrukcióját 

 

Ünnepélyesen október 23-án adták át a hungarikumnak minősülő Zeneakadémia épületét, az 

ott dolgozók viszont már korábban is részesülhettek a rekonstruált milliő élményében. A 

felújítás érdekessége, hogy a cél az 1907-es állapot visszaállítása volt. 

Míg Liszt Ferenc születésének bicentenáriumára 2011 őszén egy újjáépített oktatási épületet 

adtak át az egyetem használatára a Wesselényi utcában, a 2013. októberi születésnapi 

évfordulót már a várva várt újjávarázsolt patinás Zeneakadémián ünnepelheti az alapítóról 

elnevezett Zeneművészeti Egyetem és az ország. A Zeneakadémia hungarikum, fiatal építők és 

művészek hozták létre, Zsolnay Vilmos, Körösfői Kriesch Aladár, Stróbl Alajos munkái 

díszítik. A művészet szentélyeként leírható épületben jelképesen Apollón és Dionüszosz 

találkoznak, de egyiptomi motívumok is találhatók, több mint ötezer éves kultúrát jelez.  

 

 

A Magyar Festészet Napja 

 

 

Szerbia díszvendégségével rendezték meg október 14. és 25. között országszerte és a határon 

túl sok tucat ingyenes programmal a 12. Magyar Festészet Napját, amely számos helyszínen 

megemlékezik a 160 éve született Csontváry Kosztka Tivadarról is.Tizenkettedik alkalommal 

rendezték meg a Magyar Festészet Napját október 18-án, Szent Lukács, a festők védőszentjének 

ünnepén. 2013-ban a Magyar Festészet napja kiemelt vendégei a szomszédos Szerbia festőmű-

vészei voltak. E mellett idén a szervezők több alkalommal és helyszínen is megemlékeznek a 

160 éve született magyar festőről, Csontváry Kosztka Tivadarról. 

 

 

 

 

Hét év után lépett fel ismét Magyarországon Andrea Bocelli az olasz tenor  

2013.november 9 -én Budapesten a Papp László Sportarénában 80 tagú zenekar és 30 tagú 

kórus kíséretében adott koncertet, amelyen a klasszikus számok mellett legújabb, Passione című 

lemezéről is énekelt - tájékoztatták az MTI-t hétfőn a szervezők. Bocelli örökletes 

zöldhályoggal született, amely egyre erősebben rontotta látását. 12 éves korában egy futball-

labda fejen találta, és ennek következtében teljesen megvakult. A pisai egyetemen 

jogtudományt tanult. Egy évig ügyvédként dolgozott, mielőtt teljesen a zenének szentelte volna 

magát. Bővebben róla itt: http://hu.wikipedia.org/wiki/Andrea_Bocelli 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kultura.hu/befejeztek-zeneakademia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Andrea_Bocelli
http://eo.wikipedia.org/wiki/Andrea_Bocelli
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Nyomtáv 

 
Mese a nyomtávolság méretének meghatározásáról 

Az amerikai vonatok nyomtávja (a sínek közötti távolság) pontosan 143,5 cm (4 láb és 8,5 

inch). De vajon mi az oka annak, hogy ezt a távolság pont ekkora lett? Mi olyan vonzó ebben 

a számban? 

A válasz meglehetősen egyszerű és könnyen kitalálható: az USA-beli nyomtáv pontosan 

megegyezik az Angliában használatos nyomtávval, mivel az első vonatokat angliai bevándorlók 

kezdték építeni az Újvilágban. 

Na, jó, de ettől a kérdés még kérdés marad. Most azt kell megválaszolnunk, hogy Angliában 

miért lett 143,5 cm a nyomtáv. 

Azért, mert az első vonatokat Angliában azon tervek és sablonok szerint készítették, amelyeket 

a hintók és kocsik gyártására is használtak. Így hát felmerül a kérdés, hogy a hintók és kocsik 

nyomtávja miért lett pont 143,5 cm? 

A válasz megint nagyon logikus: ha más lett volna a nyomtáv, akkor ezek a járgányok nagyon 

hamar tönkrementek volna az angliai kőutakon, mivel azokban, pont ilyen távolságra, volt két 

vájat, melyeket a régebben ott járt kocsik vájtak ki. Nem meglepő azonban, hogy az Angliában 

található kőutakat, szinte egytől egyig, az ókori Róma építtette. A kő utakba vájt vájatokat, 

pedig az első római kocsik és harci szekerek vájták. Már az ókori rómaiak is szabványok szerint 

építették az utakat és a harci szekereket, ezért aztán mind ugyanakkora lett, ami a vájatok 

távolságának egyformaságát is maga után vonta. A vájatok aztán évszázadokon keresztül 

kényszerítették az utókor jármű tervezőit az ősi szabvány betartására. 

A tanulság tehát, hogy ezek után, ha azt kérdezed, hogy ki a fene rittyentette ezt vagy azt a 

számot (pl. 143,5 cm), még az is lehet, hogy pont rátapintottál a valóságra: a római kocsik 

távolsága ugyanis pont azért lett akkora amekkora, hogy két ló hátsója kényelmesen elférjen 

egymás mellett a kocsi előtt. 

Megvan tehát a válasz! Római lovak fara szülte ezt a különleges számot. 

Ha pedig már eléggé izgalomba jöttél attól, hogy birtokába jutottál a modern világ egyik nagy 

titkának, még egy adalék. Bizonyára láttad már azt a két vastag rakétát az amerikai űrrepülők 

oldalán, felszállás közben. 

A nevük Solid Rocket Boosters - SRB. Ez a két rakéta hajtja fel az űrbe az űrhajót. A rakétákat 

a Utahi „THIOKOL” gyárban gyártják és tervezői sokkal, de sokkal vastagabbra szerették volna 

csinálni. A probléma csupán az volt, hogy a rakétákat vonaton kellett a kilövő állomásra 

szállítani. A vonat pályája néhány olyan szűk alagúton keresztül vezet, hogy a sínek épphogy 

elférnek benne. Ezért aztán a rakéta sem lehetett szélesebb, mint a nyomtáv. 

Így esett meg, hogy a világ egyik legfejlettebb technológiájával gyártott rakétájának a 

szélességét két római ló farának egymástól való távolsága határozta meg. 

A nyomtávolság-ról lásd a Wikipédiát itt: http://hu.wikipedia.org/wiki/Nyomtávolság 

(Az ismeretlen szerző - interneten keringő - írását Szabadi J. Tibor küldte) 

 

Holográfiai Kiállítás 

 
A lexikonból is tudhatjuk, hogy “a holográfiát egy brit állampolgárságú magyar, Gábor Dénes 

fizikus találta fel 1947-ben. Életéről lásd a wikipédia szócikkét: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Gábor_Dénes/ Ezzel, a képek rögzítésének egy olyan módját 

fedezte fel, ami több információ visszaadását tette lehetővé, mint bármelyik addig ismert 

eljárás. Mivel ennek révén – látszólag – minden információt tárolni lehet, Gábor Dénes ezt az 

eljárást holográfiának nevezte el, két görög szóval, amelyek annyit jelentenek, hogy „egész”, 

„teljes” és „írás”, „irat”. Vagy tizenhat esztendeig lapult ez a módszer – és elnevezése – a 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Nyomtávolság
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szakmai folyóiratokban. Gábor Dénes a holográfia kidolgozásáért 1971-ben fizikai Nobel-díjat 

kapott:  http://eifert.hu/blog/?cat=86&paged=18 

Gábor Dénes munkásságáról és a holográfia alkalmazási lehetőségeiről kiállítás nyílt a Miskolci 

Egyetemen, megismertetni a holográfia iránt érdeklődőkkel ezt a területet. 

 

Hallott már ön a világnak ezekről az érdekességeiről? 

 
Dánia Skagen üdülővárosánál látható a Balti- és az Északi-tenger összefolyása, mely 

bámulatos természeti jelenség. A két tenger vize ugyanis nem tud azonnal eggyé válni, mert 

különböző a sűrűségük. A tengerek találkozási vonala szembetűnő jelenség. 

Körülbelül tízezer rája úszik egyszerre évente kétszer a Yucatani Peninsulaból Floridába. Ez 

különleges látvány. 

Schandong kínai tartományban van egy híd, melynek hossza 36 km. Ez jelenleg, a világ 

leghosszabb hídja. 

Franciaország gyártotta és az ő tulajdonában van a világ leggyorsabb vonata, mely 574 km/óra 

sebességgel közlekedik, és 2013.ban a vasutas eszperantó világkongresszusra utazó magyar 

vasutas eszperantisták is utaztak vele. 

Pekingtől Lhassáig (Tibet) a vonat a kínai vasút a világ tetején halad keresztül. 

Ezen a területen a vasútépítés szinte leküzdhetetlen akadályokba ütközött sokáig, hiszen 

félelmetes hegyi akadélyok, az instabil örök fagy és mocsarak, és egy törékeny 

ökoszisztéma álltak ellen annak a vasútépítési törekvésnek, hogy mint Kína más tartományait, 

a Kublaj Khán óta Kínához tartozó Tibetet is bekapcsolják az ország vérkeringésébe. Az egész 

vasúti pálya kb. 80%-a ilyen veszélyes zónában vezet. Ezt a területet a ritka levegő, a fagyos 

kiszámíthatatlan időjárás, vad homokviharok éa a magas UV sugárzás miatt „halál zónának” is 

nevezik. A 4800 méter tengerszint feletti magasságban a munkásokat oxigénmaskokkal látták 

el és ezek feltöltésére 17 oxigéntöltő állomást építettek. A vonatok légkondicionáltak, de 

végveszély esetére oxigénmaskok állnak az utadsok rendelkezésére. Csak a rövid és nedves 

nyáron tudtak megfelelő kőzetfeltöltéseket végezni a vasúti pályához,  mivel az év nagy része 

fagyos. Ezért beszereltek egy pályamérő rendszert is, mely a pályahőmérséklet változásait 

vizsgálja. A vasútvonal úgy halad, hogy a vadállatok élőhelyét elkerülje. De területén él egy 

„Chiru” nevű antilopfajta, melynek orvvadászatát a kínai hartóságok sajnos nem tudják 

megállítani, ezért ennek fajtaszáma lassan csökken, mivel a különleges gyapjúja miatt 

vadásszák. Ennek a tájnak ajellegzetes vadállata a jak, mely csordákban legelészve él. A Kunlun 

hegység kopárságát alagutak és szépséges tavak teszik változatossá, festőivé. Az 5000 méter 

magasságban a hegyek hófödte csúcsai és a gleccserek nyújtanak varázslatos látványt. A 

vonaton a gyümölcsökön kívül snacket és italokat is felszolgálnak és nyugati ételek is 

rendelhetők.. WC-k a repülőgépekhez hasonlóan nyertek kialakítást. A vasútpálya 1.956 km 

hosszú Peking-West- től Lhassáig, ahol modern, elegáns szálloda várja a látogatókat.A Peking-

Tibet vasútpálya építése 2006-ban fejeztődött be. (Szerző: E.Cheong,New Huaren Federation 

16.February 2011) 

 

Új kutatás: a növények is tudnak matekozni 

 

A növények is rendelkeznek a számolás képességével, ami segíti az éjszakai tápanyag 

tartalékok szabályzását, állítja egy kutatócsoport. A kutatásban résztvevő brit John Innes 

Központ tudósai megdöbbentek, amikor rátaláltak az aritmetikai számítás ezen példájára a 

biológiában. A matematikai modellek tanúsága szerint az éjszaka elfogyasztott keményítő 

mennyiséget osztással számolják ki egy kémiai folyamat során. A madarak hasonló 

http://eifert.hu/blog/?cat=86&paged=18
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módszerekkel oszthatják be a zsírkészleteiket a költözésekkor. A tudósok az Arabidopsis 

(lúdfű) növényt tanulmányozták, mely számos növénykísérletben szerepel. 

Éjszaka, amikor a növények nem használhatják a napfény energiáját a széndioxid cukrokká és 

keményítővé alakításához, kénytelenek szabályozni keményítő készleteiket, hogy legalább 

napkeltéig biztosítsák saját tápanyagellátásukat. A John Innes Központ tudósai által elvégzett 

kísérletek azt bizonyítják, hogy a növényeknél megfigyelt keményítőfogyasztás ilyen mérvű 

precizitásához a növénynek egy matematikai számítást, aritmetikai osztást kell végeznie. 

"Gyakorlatilag egy egyszerű, kémiai úton történő matematikát alkalmaznak - ez elképesztő, 

lenyűgözött minket" - nyilatkozott a BBC-nek Alison Smith professzor, a kutatás vezetője. 

"Egy kisiskolás matematikát végeznek, de használják a matematikát". 

Bővebben: http://richpoi.com/cikkek/tudomany/uj-kutatas-a-novenyek-is-tudnak-

matekozni.html 

 

Közép-Ázsia Expedició – Magyar felfedezők nyomában 

http://www.kozepazsiaexpedicio.hu/extra/macgurublog_menu/macgurublog.php?uid=13 

 

Magyarok is mentik az ősi buddhista várost 

A Selyemút egykor virágzó városát tárja fel egy nemzetközi régészcsapat Afganisztánban, a 

Kabultól negyven kilométerre lévő Mesz Ajnak falucska közelében.  

Az expedíció, amelynek tagja Paluch Tibor, a szegedi Móra Ferenc Múzeum archeológusa, 

versenyt fut az idővel, ugyanis 2014-ben, az ásatások végeztével a helyszínen megindul a 

réztermelés és a lelőhely megsemmisül. "Az ősi buddhista város a világ egyik legnagyobb 

rézlelőhelyére épült, ahol már kétezer évvel ezelőtt is bányászták az értékes nyersanyagot" - 

mondta Paluch Tibor, aki csütörtökön ismertette egyéves afganisztáni ásatásai eredményeit a 

Kossuth Klubban. 

A tengerszínt felett 2500-3000 méterrel lévő romvárost 1963-ban fedezte fel a kelet-

afganisztáni Logar tartományban egy francia geológiai expedíció, amelyet Mesz Ajnak dári 

nyelven "kis réz kutat" jelentő neve csábított a helyszínre. A próbafúrások eredményeként 

megtalálták a világ második legnagyobb ismert rézlelőhelyét, és egyben napvilágra kerültek 

egy feledésbe merült város maradványai is. A romváros ezer hektáros területén négy 

kolostorerőd, egy zoroasztriánus tűztemplom, sztúpák, továbbá Buddha-szobrok sokasága, 

gazdag szaszánida és kusán érmeleletek, bányák és műhelyek kerültek napvilágra. 

Paluch Tibor tájékoztatása szerint a terület adottságait, a könnyen kibányászható rézércet, 

valószínűleg már a bronzkorban felfedezték. A város, amelyet a feltételezések szerint a Kr.e. 

1. században alapítottak, idővel a Kusán Birodalom fontos központjává vált. Fénykorát a Kr.u. 

3-5 században élhette, de a település a szasszanida hódítás után is jelentős szerepet töltött be. 

Lakói az 5. század végén - a 6. század elején hagyhatták sorsára a várost. A város 

különlegessége, hogy láthatóvá teszi a Selyemút összetett működését. Életére ugyanis 

http://richpoi.com/cikkek/tudomany/uj-kutatas-a-novenyek-is-tudnak-matekozni.html
http://richpoi.com/cikkek/tudomany/uj-kutatas-a-novenyek-is-tudnak-matekozni.html


 

 
18 

egyaránt rányomta bélyegét a korai buddhizmus spirituális, valamint a világokat összekötő 

kereskedelmi útvonalak és az intenzív rézbányászat gazdasági hatása - magyarázta a régész. 

A feltárásokat ismertetve Paluch Tibor elmondta, hogy a területet 2007-ben vásárolta meg a 

kínai állami bányavállalat, amely eredetileg 2012 nyarán kezdte volna a kitermelést, a 

munkálatokat azonban 2014 végéig elhalasztották. A romvárosban jelenleg hatszáz helyi 

munkás és 60 szakember vesz részt, a projekt finanszírozását a kínai beruházó, a Világbank és 

az afgán kormány vállalta. A tervek szerint a megóvás egyik módja a költöztetés lesz, minden 

fontos épületelemet megpróbálnak elszállítani és egy másik helyszínen összerakni, hasonlóan 

II. Ramszesz fáraó Abu szimbeli templomához. 

A magyar szakember, aki 2012 májusa és 2013 júliusa között dolgozott Afganisztánban, 

viszonylag nagy területért felelt. Ez alatt az idő alatt az általa irányított harmincfős csoport 

három épületet tárt fel: egy templomot, amelyben Buddha-szobrok kerültek napvilágra, egy 

hombárt a gabona tárolására szolgáló edényekkel, valamint megtalálhatták a térség 

pénzverdéjét is. Utóbbi helyszínen 1400 bronz- és ezüst pénzérme került napvilágra.  

http://richpoi.com/cikkek/tudomany/magyarok-is-mentik-az-osi-buddhista-varost.html 

 

Magyar házaspár mentette meg a himalájai palotát 

 
A palota 

 

  

 

Két fiatal felfedezte Kőrösi Csoma Sándor első himalájai lakhelyét. Elhatározták, hogy 

felújítják a XI. századi királyi palotát. 

Irimiás Balázs és Olga a Nyugat-Himalájában, Zanglában meglelte azt a XI. századi 

palotát, ahol Kőrösi Csoma Sándor a tibeti–angol szótár megírását elkezdte. 

– Önkéntesek bevonásával, 2007-ben elhatároztuk, hogy felújítják az életveszélyes 

épületet. A ladakhi–magyar kalákában gyorsan összebarátkoztak a dolgozók. Kiderült, 

hogy ez a végtelenül szegény és a civilizáció által elfeledett kis település új iskolára 

vágyik. Ekkor született meg a következő terv: Magyar Népiskolát építenek a gyerekeknek. 

Olga nagyon büszke arra, hogy napenergiával fűtött épületet terveztek, hiszen ezen a 

vidéken télen olyan hideg van, hogy maga Kőrösi Csoma Sándor sem vállalt itt még egy 

telet.– Ebbe az apró királyságba rendkívül veszélyes eljutni. Régészeti szempontból a XI. 

századi freskó a legjelentősebb felfedezés, amit szintén a magyarok találtak meg. A 

legnagyobb kihívást pedig a palota hiányzó részeinek rekonstruálása, megépítése jelentette. 

Mindehhez kézi erőre, alpintechnikára volt szükség.– A ladakhiak rendkívül derűsek, 

barátságosak, úgy élünk velük, mint egy nagy-nagy családban. Az itteniek sok régi szokást, 

hagyományos gazdálkodási módszert, eszközt, népviseletet, sajátos ékszert megőriztek. 

http://richpoi.com/cikkek/tudomany/magyarok-is-mentik-az-osi-buddhista-varost.html
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Számomra a legmulatságosabb az volt, amikor még egy társat kínáltak nekem az 

asszonyok, mert náluk több férje is lehet egy nőnek – mosolygott Olga. – Nekem persze 

elég ez az egy. Valószínűleg a végleges pusztulástól  A projekt indulásakor pedig az 

Angkor Alapítvány nyújtott jelentős segítséget.  

http://richpoi.com/cikkek/tudomany/magyar-hazaspar-mentette-meg-a-himalajai-

palotat.html 

Huszár Ágnes - Karácsonyi asztal, ételek és hiedelmek 

 
A nép életében faluhelyen a 20. században a nagy ünnepekhez vidékenként és vallásonként 

változó szokások és étrendek kapcsolódtak.  

A téli ünnepkör legnagyobb ünnepén, karácsonykor az étkezésekhez fűződő szokások 

meghatározták a karácsonyi asztal terítésének módját, a karácsonyi ételeket és az ezekhez 

kötődő mozzanatokat.. Az étkekhez fűződő hiedelmek szerint a karácsonyi ételek 

befolyásolták a jószág egészségét és a termények bőségét a következő évben.  

Fehér, házilag szőtt abrosz takarta az asztalt, mely alá búzaszemekből keresztet rajzoltak. A 

feldíszített karácsonyfa is az asztal egyik sarkára került. A régi időkben a karácsonyfát is a 

családtagok által készített díszekkel ékesítették: aranyozott dióval, almával, mézeskaláccsal 

és apró süteménnyel. A fa alatt fokhagyma, alma, ostya és méz, dió, öregbab, lencse, só, 

bors volt. Ide tették a frissen sült kenyeret és kalácsot, amelyet háziszőttes asztalkendővel 

takartak le. Ezzel a család szerencséjét és békességét védték, hogy minden családtag a 

következő esztendőben egészséges és szerencsés legyen. A fokhagyma az egészség és az 

élet őrzője volt. A karácsonyi asztalon elhelyezett fokhagymát később az állatok 

gyógyítására is használták. A kenyér, a kalács, az ostya és a méz az egész évi élelem 

biztosításának szimbóluma volt. A lencse, a bab, a dió az anyagi gazdagság jelképeként 

volt az asztalon. A hiedelem szerint a babot azért fogyasztották, hogy elegendő 

nagypénzük (papírpénzük) legyen egész évben, a lencsét pedig azért, hogy mindig elég 

aprópénze legyen a családnak. Az asztal alá került egy köteg szalma, egy tiszta búzával teli 

kosár abból a célból, hogy biztosítva legyen a gabona az eljövendő évben. A népi hiedelem 

azt is tartotta, hogy a szalmakötegen pihen meg éjfélkor a kis Jézus.  

 A lélek nyugalma érdekében az élelem mellé az imádságoskönyv, a rózsafüzér, esetleg a 

Biblia is odakerült. Hittek abban, hogy ezek a vallási élethez fűződő tárgyak az egész 

család lelki békéjét biztosítják. A karácsonyi asztalon és a karácsonyfán gyertya égett, 

melynek fénye Jézust jelképezte.  

A szentestén a karácsonyi vacsora elfogyasztása igazi ünnep volt. A vacsoránál minden 

családtagnak az asztalhoz kellett ülnie, mivel fontos volt, hogy az ételt együtt fogyasszák 

el. A közösen elfogyasztott karácsonyi vacsora hiedelme volt, hogy egy almát annyi felé 

vágtak, ahányan körbeülték az asztalt. A felvágott alma a család egységét, békéjét és a 

természet visszatérő erejét is jelképezte. A vacsora előtt a családfő felköszöntötte az 

ünnepet, hálát adott azért, hogy a családja megérte a szent karácsony estét. Karácsony 

misztikumát követve nem is sejtjük, hogy milyen régre visszanyúló szokások és hiedelmek 

nyilvánulnak meg akkor, amikor a 21. század elején körbeüljük a karácsonyi asztalt.  

(Marczell Béla Naptár és néphagyomány – Csallóközi népszokások könyvében szereplő 

írások felhasználásával készült. Forrás: http://baratno.com/view.php?arclid=2009121) 

 

 

 

 

http://richpoi.com/cikkek/tudomany/magyar-hazaspar-mentette-meg-a-himalajai-palotat.html
http://richpoi.com/cikkek/tudomany/magyar-hazaspar-mentette-meg-a-himalajai-palotat.html
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Pásztorné Földi Adrienne 

Ősi Erő 

-Folytatás – 

Fontosak a baráti vonzalmak is. Közismert tények, hogy ahol a pénz beszél, ott nincs 

barátság, és nincs barátság az éhes és a jóllakott ember között sem. Édesanyámnak örök 

érvényű az igazmondása, hogy: „akkor jönnek létre igazi, nagy barátságok férfiak és nők 

között, amikor szóba sem jöhet a szerelem.” Szeretetről, egy kicsit szerelemről is, igazi, 

tiszta, mély emberi érzésekről szól A Nap, Hold, És a Csillagok című novellám.  

Nem régen olvastam: A Népi Kínából című eszperantó nyelvű internetes folyóiratból, hogy 

egy eszperantista kínai tanárnő, és egy francia férfi egymásba szeretett, házasságot kötött, és 

most Kínában élnek együtt. Az idegen kultúrájú népek közötti házasság nem ritka, de amíg 

általában a nő követi a férfit annak társadalmi viszonyai közé, itt fordítva történt. A férfi 

kicsit idősebb is feleségénél, de mivel szeretetben, szerelemben együtt élnek, át tudják 

hidalni az egymástól nagyon eltérő kultúrájuk közti távolságot. Most is nyilvánvalóvá vált, 

hogy ha a szerelem valóban erős, akkor nincs tekintettel korra, társadalmi rendszerre, 

nemzetiségre, és még egyebekre sem.  

Emlékszem egy szerelmi történetre, mely az egyik munkatársam rokonságában történt. A 

rokon leány megismerkedett egy arab országba való fiatalemberrel, aki a városunkban levő 

egyetemen tanult. A leány az egyetemre járt táncolni, és az ottani fiatalokkal kirándulni is 

járt, sőt tagja volt az egyetemi színjátszó körnek is. A diák gyakran mondogatta a lánynál 

vendégeskedve, hogy nagyon tetszenek neki a lány göndör barna haja, és a hozzá 

ragaszkodása és imádja kedves szeretetre méltó természetét. Egymásba szerettek. 

Összeházasodtak. Amikor a végzett diák hazavitte családjához az ő nemzeti nyelvét még 

csak törve beszélő lányt, kissé idegenül fogadták. Mégis sikerült jól beilleszkednie új életébe. 

Szült öt gyermeket és harmonikus szép családi élete van ma is. Anyósa azt mondja róla, hogy 

„a fehér asszony meg tudja tartani férje szerelmét, a szeretetével össze tudja tartani nem csak 

a saját családját, hanem férje széles rokonságát is.” 

A múló idő homályában gyökerezik egy, a városomhoz fűződő história, a Molnár szikla 

legendája. A történet valószínűleg a 18. századból származik, mely szerint egy szegény 

molnár legény beleszeretett a gazdag malomtulajdonos lányába. A rigolyás apa a lányát egy 

gazdag földbirtokoshoz akarta feleségül adni. A szerelmesek, szerelmük beteljesítésére más 

lehetőségük nem lévén, kéz – a – kézben ugrottak le a fehér szikláról, mert nem akartak élni 

egymás nélkül. Így áldozták fel fiatal életüket szerelmük oltárán. Csak a halálban 

egyesülhettek, mert alattuk az éles szélű sziklák övezte 20 méteres mélységben szörnyet 

haltak.  

Létezik idős kori szerelem is, mely nagyon szép lehet. Megszépíti, gazdagítja az idős 

emberek érzelmi életét. A fent említett novellám ezt a kérdést tárgyalja. 

Sok évvel ezelőtt egy magyar kiadású képes újságban láttam egy interjúról szóló cikket, mely 

egy érdekes magyar házaspárról szólt. A nyilatkoztatott pár akkor már több mint húsz éve 

élt házasságban. A férfi 50-60 éve között volt, a felesége 90 körül. Elhangzott az interjú 

során, hogy azonos bérházban lakott egykor fiatal férfi, aki a neki anyja korú szomszéd 

nőnek elmondta, hogy házasodás előtt áll és ez nagy boldogsággal tölti el. Az asszony, a 

fiatal férfit ellátta szexuális tanácsokkal. A házasságkötés megtörtént, de a házasság nem 

bizonyult eléggé sikeresnek és hamarosan elváltak. A válás után egyszer, az elvált férfi és az 

idős szomszéd nő találkoztak. Ezután nagyon sokat beszélgettek. Majd, eljött az idő, amikor 

már nem csak beszélgettek. Majd házasságot kötöttek. A házasság ideje alatt az asszony 

gyakran végeztetett plasztikai műtéteket magán, hogy tartósan tetsszen, hogy továbbra is 
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vonzó, kívánatos legyen fiatal férje számára. Az interjú kitért arra is, hogy hiperaktív 

szerelmi életet élnek és a férj nemcsak csodálja, hanem egyenesen imádja asszonyát, aki azt 

is elérte nála, hogy ő egyszerű segédmunkásként tanulni kezdjen, és mérnöki diplomát 

szerezzen. A férj nagy szeretettel beszélt élete párjáról, akiben nem a tőle sokkal idősebb 

nőt, hanem az imádott, neki minden tekintetben megfelelő hitvest látja. Lényegében ilyen 

szerelmi kapcsolatról addig nem hallottam, csak olyanról, amikor fiatal nő szeretett bele és 

ment feleségül tőle sok évvel idősebb férfihez. Vagy azért, mert a férfi jó anyagiakkal is 

rendelkezett, vagy, mert a nőt a férfi intelligenciája is elbűvölte, vagy, mert előző 

szerelmében csalódott, vagy, mert úgy érezte, hogy ő szexuálisan nem nagyigényű, és 

elegendő lesz számára, amit egy ilyen idős ember nyújthat.  A viszonzatlan szerelem sem 

ritka a világban, amikor esetleg az egyik fél már foglalt, és bár tetszenek egymásnak, csak 

egyoldalú marad a szerelem. Erre mondja a magyar nóta, hogy „Szerelemnél jobb az álom, 

mert az álom nyugodalom, a szerelem szívfájdalom”. Ismerem egy rosszul sikerült szerelmi 

házasság históriáját is, mely szintén egy kolléganőm rokonságában fordult elő. A történet 

arról szól, hogy egy csinos miskolci középfokú végzettségű leány beleszeretett a miskolci 

egyetemen tanuló, de egy afrikai országbeli diákba. Végül is, a szerelem kölcsönös 

vonzalommá vált. Összeházasodtak, és a feleség követte férjét annak hazájába. A fiatal férj 

családja nem fogadta el a tényt, hogy európai lányt vett feleségül, egy fehéret. Kötelezte fiát 

arra, hogy vegyen afrikai feleséget a másik mellé. Feleségül vett egy gazdag afrikai családból 

való lányt, aki egy arab országban végzett egyetemet. A bajok ott kezdődtek csak igazán, 

amikor a másodfeleség elérte, hogy férje csak vele töltse szerelmes éjszakáit és hanyagolja 

el első feleségére. Aztán a férj egyik távolléte idején a család eladta az európai nőt egy másik 

törzsnek néhány kecskéért, egy nomád életmódot folytató kecsketenyésztő vándorló 

törzshöz, ahol arra kötelezték, hogy szerelem nélkül teljesítsen szexuális szolgáltatásokat a 

törzsi férfiak számára, ha enni akart, ha élni akart. Végül egy nemzetközi menekültügyi 

szervezetnek sikerült őt visszahozni hazámba, de már nem élt sokáig. A testi, lelki 

szenvedések hamar sírba vitték. A múzeumokban, találkozhatunk Ámorral, a szerelem isten 

ábrázolásával pufók szárnyas gyermekként nyíllal. A boldogtalan szerelem esetében szoktuk 

meg jegyezni, hogy „Ámor nem jó helyre lőtte ki a nyilát.”  

A szerelemről beszélve, meg említendő a mondás, hogy „a szív nagyon tud szeretni,” 

és azt is, hogy a szerelem egy nagyon erős belső indíttatás. Egy ismerősöm úgy jellemezte 

egyszer, hogy „a szerelem váratlanul jön, kivédhetetlenül és nagyon kínzó, nagyon fájó tud 

lenni, olyan, mint a lórúgás”.  Talán ugyanilyen fájó érzés lehet, annak az asszonynak a lelki 

fájdalma, aki saját hibáján kívül álló ok miatt nem szülhet gyermeket a házasságából, holott 

az életét adná oda, csak születhetne gyermeket. Népdalaink közül sok szól az édes, és a fájó 

szerelemről, a szerelemvágyról. A szerelem birtoklási vágy, amikor egyik ember a másikat 

testestül, lelkestől a magáénak akarja tudni, amikor nem akar osztozni rajta senkivel. 

Féltékeny mindenkire, s ezért az elvakult emberek ölni is képesek. Egy, a városomhoz közeli 

bányásztelepülésen történt még az 1960-es évek egyikében, hogy egy feleség 

szerelemféltésből megölte férjét és annak szeretőjét sörben áztatott cigaretta nikotinjával. 

Szerelmi drámáról szól William Shakespeare színdarabjai közül - A velencei kalmár - 

históriája. Olykor fény derül testvér és testvér közötti szerelemre. Ismertem egy lányt, aki 

ilyen kapcsolatban élt, majd öngyilkos lett. Olvastam arról is, hogy a régészek a feltárt 

múmiakoporsók vizsgálatából tudták megállapítani, hogy a csontvázak deformitásai, a 

testvérházasságokra vezethetők vissza, mert nem volt ritka a testvérek közötti szexuális 

kapcsolat az egyiptomi fáraók családjaiban.  

Itt jegyzem meg azt is, hogy a férfi hamarabb gyullad szerelemre, ezért a szerelme 

tárgyát, fel kell készítenie a nemi együttlétre. Erre jó az udvarlásnak szépségekkel teli 

időszaka, szeretetteljes érintések, figyelmességek, gyöngédség, ölelés, csókok 

gyakorlásának, a sok közös más jellegű élmény megszerzésének ideje, amikor a szerelmesek 
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megismerik egymást, kellően összeszoknak; mely után következhet a házasság. Mindezt 

abban foglalom össze, hogy csak akkor harmonikus a szerelem, ha a szeretkezésre mindkét 

fél hajlandó, ha mindkét fél talál szeretetre méltóságot a másik személyében, ha a 

legkülönbözőbb dolgokat találják ki, hogy egymásnak akár nemi kapcsolatukban akár 

másként is örömöt szerezzenek, élvezetet nyújtsanak annak érdekében, hogy köztük a testi 

és lelki összhang kiteljesedjék. Véleményem szerint a test és lélek egybeforrásának gyönyöre 

a célhoz, a boldogsághoz, az elragadtatottsághoz vezet, és később sem lép fel a 

megszokottság vagy az esetleges unalom. És ha az idő múlásával csökken is a fiatalkori nemi 

aktivitás, az aktusok gyakorisága, a nemi a szeretkezésre való hajlandóság, megmarad köztük 

a kölcsönös szeretet, a ragaszkodás, a sok közös kedves emlék és kellemes lesz együtt élni a 

feleséggel, férjjel mindhalálig. Hiszem, hogy mindenkinek megvannak a maga tapasztalatai 

arról, hogy a szeretet, a szerelem ősi és nagyon nagy mozgató erők, jelenlétük segít 

bennünket megoldani életünk problémáit.  

Ha abból indulunk ki, hogy valaki iránt olthatatlan szerelemre gerjedni nem akarat 

kérdése, hanem egy meg magyarázhatatlan belső késztetés megnyilvánulása, akkor el kell 

fogadnunk a homoszexuálisok egymás iránti szerelem érzéseit is. Ha nem kap viszonzást a 

szerelem, az egyoldalú lesz, és éppen olyan keservesen fájó lehet, mint a már leírt esetekben. 

Így elképzelhető, hogy a természet ritka különcségeként ez a meg nem magyarázható belső 

késztetés saját nemének valamelyik személyére irányul. Egy régi magyar orvosi 

közlönyben1olvastam: „Lehet mindkét ágbeli örökletes tényezőnek is szerepe az azonos 

nembeli szerelmek létrejöttében. Emellett szólnak a testalkat formai eltérései… Előfordul 

egyes homoszexuálisoknál, hogy a férfiak nőkként, a nők férfiként viselkednek. Hallunk 

olykor arról is, hogy az egynemű szerelemre való hajlam csak különös lelki izgalmak, 

alkoholos vagy egyéb befolyásoltság hatására jelentkezik.” Gondolom, hogy nekik éppen 

úgy lehetnek mély és igaz, tartós érzelmeik, mint bármely más embernél.              Úgy vélem, 

hogy a homoszexuális hajlammal született emberek is azt akarják, hogy a társadalom ismerje 

el, hogy nekik is joguk van a boldogsághoz. A jelenlegi magyar társadalom nem csak az 

élettársként (házasság nélkül) együtt élő gyermekes párokat nem ismeri el, hanem a 

melegeknek a szerelemhez, a boldogsághoz való jogát sem.  

Befejezésül megemlítem a nép, a szabadság, a haza tájainak, a családnak szeretetéről 

Jókai Mór: Kőszívű ember fiai, Fekete gyémántok, Gárdonyi Géza: Egri csillagok című 

regényeit, az Isten és az egyház szeretetéről Gárdonyi Géza Isten rabjai című regényét. A 

szerelem téma csodálatos kidolgozásaként ismert Kuprin költeményt - Szulamit címmel - 

Dávid király és a szőlőbeli lányka szerelméről a bibliai történet feldolgozásaként. Az indiai 

Szávitri hűségét, Baghy Gyulától a kínai: Meng Ĉiang és Van szerelméről írt mesét, 

Homérosz: Iliász és Odüsszeia művéből Parisz és Heléna szerelmét, valamint Pénelopé a 

hűséges feleség történetét, magyar és székely népmeséket, népdalainkat, és Petőfi Sándor 

költőnktől „János vitéz” - című verses mesét, melyet dr. Kalocsay Kálmán eszperantó nyelvű 

fordítása alapján Li Naixi (1908-2003) úr tett át a kínai nyelvre.  

Legvégül álljon itt az utalás arra, hogy, az örök szerelem jelképe, a világon a legszebb ilyen 

témájú alkotás az indiai mauzóleum; a Tádzs Mahal. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Az orvosi közlöny az 1900-as évek elején jelent meg. 
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Fontos kérdés 
 

- Nem tudom emlékszik-e rám doktor úr. Tavaly voltam itt a reumámmal, s 

akkor azt tetszett mondani, hogy kerüljem a nedves helyeket. 

 - Igen, ez nagyon fontos. 

 - Csak azt szeretném tudni, megfürödhetek-e- már. 

 

Szemhiba 

 

-Doktor úr, azt hiszem egy új szemüvegre lenne szükségem 

.-Az biztos, mert ez egy hentesüzlet. 

Figyelem, ez már nem vicc! 
 

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy Pásztor Lászlóné látóképességének romlása 

miatt ennek az újságnak a megjelenése 2014. január 1-től átmenetileg szünetel. Köszönjük 

szíves türelmüket, együttműködésüket és leveleiket. Kérjük a szíves megértést. 

Pásztor László 

Történet és jókívánság a 2014-es évre 

 

----- Egy    nőstény hosszúszárnyú bálna beleakadt a rákászhálókba. A több száz 

kilónyi    háló húzta le a mélybe, és küzdenie kellett a fennmaradásért. Sok száz méter    zsinór 

is rátekeredett a testére, uszonyára, még   a szája köré is. Egy halász vette    észre a bálnát a 

Farallon (Panama) szigetektől  keletre, és segítséget hívott rádión.    Néhány óra múlva 

megérkezett a mentőcsapat, és megállapították, hogy a bálna    helyzete nagyon rossz. Az 

egyetlen mód, hogy megmentsék, ha alámerülnek, és    késsel levagdossák  róla ami már 

kibogozhatatlanul rágabalyodott - és ez egy    nagyon veszélyes feladat.  

Elég egyetlen csapás az uszonyával, hogy megölje    a megmentésén fáradozót. A búvárok 

órákon keresztül dolgoztak a    mélyben, görbe késekkel vagdosva róla a hálót és zsinórokat, 

mire végül    kiszabadult.  

 

Amikor szabad lett, a búvárok elmondása szerint    öröm-köröket rótt körülöttük. Majd ezután 

odaúszott minden egyes búvárhoz    egyenként, finoman megbökdöste őket köszönetként. 

Azt mondták, ez volt életük leghihetetlenebb, és leggyönyörűbb élménye. A búvár, aki a 

bálna    szájára tekeredett zsinórt metélte el, azt mondta, a bálna végig követte őt a  szemével, 

amíg dolgozott, és, hogy ő többé már soha nem lesz ugyanaz az   ember. (A történet 

dr.Bikszádi Ilonától érkezett) 

 

Kívánom, hogy kedves olvasóink is legyenek ilyen szerencsések, hogy olyan  emberek 

vegyék körül, akik segítenek kiszabadulni azokból a dolgokból, amik megkötözve tartanak!  

És kívánom, hogy mindig tapasztalják meg a hála  adásának és elfogadásának örömét! 
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Köszöntés 

 

 
 

Mi mind, - akik az Eszperantónak, és ennek az újságnak a sikeréért dolgozunk – 

kívánunk meghitt év végi ünnepeket, boldog, és sikeres 2014-es esztendőt kedves 

olvasóinknak is, megköszönve eddigi segítő együttműködésüket! 

A Király Lajos Eszperantó-baráti Kör tagjai 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
25 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tel.: + 36 70 206 1739 

Tel.: + 36 70 570 8895 

Tel.: +36 46 738 982 

 

E-Mail: pasztorlaszlo.adri@hdsnet.hu 

Weblap: http://kiralylajos.uw.hu 

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

