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2007. MÁJUS
Az év ötödik hava és Maia római istenőről nevezték el. Régi magyar neve Pünkösd hava volt.
A Pünkösd a görög pentékosz=ötvenedik szóból származik, keresztény vallási ünnep, melyet
húsvét után 50 nappal tartanak. A zsidó vallásból ered, ahol a pészah után az 50. napon a
sabuothkor (a hetek ünnepe) az első gyümölcsöket, majd a Tízparancsolat adományozását
ünneplik.
Hazánkban mind a május 1. (májusfa-állítás, kirándulások a szabadba…), mind a Pünkösd
(májuskirálynő választás…) megünnepléséhez sok népszokás fűződik.
Május a tavasz legszebb hónapja. A különböző virágok illata megédesíti a levegőt és
megindul a méhek szorgoskodása a nektár begyűjtésére.
Sok gyógynövényünk virágját, levelét, gyökerét ekkor kezdik el gyűjteni, melyek teája
ismerten gyógyító hatású.
Néhány közülük:
Akácvirág (köhögéscsillapító, enyhe hashajtó…
A fái Bodza virágja (teája meghüléses betegségnél izzasztó, köhögéscsillapító…)
Fehér Árvacsalán virág (légcső-, hólyaghurut…)
Gyermekláncfű levél (emésztést serkentő…)
Orvosi hársfavirág (idegerősítő, meghülésnél izzasztó, köhögéscsillapító..)
Kamillavirág (nyugtató, izzasztó, fertőtlenítő, foghúserősítő…)
Szederlevél (hasmenés ellen, vizelethajtó…)
Pásztor Lászlóné

A kamilla / La kamomilo
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MAJO 2007
Ĝi estas la kvina monato de la jaro kaj prinomita de romia diino Maia. Ĝia malnovhungara
nomo estas monato de Pentekosto. La nomo Pentekosto devenas el la greka vorto: pentekos =
kvindeka, kaj estas kristana religia festo, kiun oni festas 50 tagoj post Pasko. Kiel festo
devenas el la juda religio, kie je la 50-a tago post la Pesah, je la „Sabuoth” (festo de
semajnoj) oni festas la unuajn fruktojn kaj la donacon de la „Dekalogo”.
En nia patrujo multaj popolaj tradicioj ligiĝas al festado de la unua de majo (starigo de
majarbo, ekskursoj en la naturon…) kaj de Pentekosto (elekto de majreĝino…).
Majo estas las plej belega monato de la printempo. La odoro de la diversaj floroj dolĉigas la
aeron kaj ekdiligentadas la abeloj por kolekti la nektaron
Oni ekkomencas kolekti nun la florojn, foliojn eĉ la radikojn de niaj multaj kuracherboj, kies
teoj estas konate pri kuracefiko.
Jen kelkaj el inter ili:
Akaciafloro (tustrankviligo, malforta laksigilo…)
La sambukfloro – arba – (dum malvarmumoj ŝvitigefika, tusmalhelpilo…)
Blankflorara Lamio-floro (trakeito, cistito…)
Folioj de Leontodo (je misdigesto, galfunkcion vigligilo…)
Kuracista Tili-floro (nervofortigilo, dum malvarmumo: ŝvitigilo…)
Kamomil-floro (trankviligo, dentviandon fortiganta, seninfektigilo…)
Rubus-folio (kontraǔ diareo…).
Adrienne, s-rino Pásztor

Még áprilisban történt
Dr. Győry-Nagy Lajos, egykori Eszperantó-Területi Bizottságunk elnökének sírját
felkerestük születésének 115. évfordulója alkalmából, az avasi református temetőben.
Vittünk egy csokor tulipánt megemlékezésül és a téli falomb alól kiszabadítottuk a sírja mellé
általunk még 2005. augusztusában ültetett örökzöldeket. A tuják, a lucfenyő, a
mahóniabokrok szépen fejlődnek.
Pásztor házaspár

Okazis ankoraǔ en aprilo
Ni vizitis en la reformata tombejo sur monteto Avas la tombon de la estinta prezidanto de nia
Esperanto Teritoria Komitato: D-ro Ludoviko Győry-Nagy, okaze de la 115-a datreveno de
lia naskiĝo. Rememore ni surmetis tien unu bukedon da tulipoj, kaj de sub la seka foliaro ni
liberigis la ĉiamverdajn kreskaĵojn plantitajn de ni ankoraǔ en aǔgusto de 2005. La tujoj, la
piceo kaj la mahonioarbedetoj bele kreskas.
Geedzoj Pásztor
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Jól sikerült az Ifjusági Eszperantó Találkozó Tabon és a Vas-szegedi Julianna által
meghirdetett gyermekrajz verseny eredmény hirdetése Egerfarmoson
TAB-on a 98 résztvevő között voltak külföldiek is. A szombati és vasárnapi napra (2007.
április 14-15-ig) sok fiatal elment a Szabó Imre által meghirdetett eszperantó-nyelvvizsga
próba miatt is. A programokban a jelenlevők sokan tevékenyen résztvettek, minden lehetőség
adott volt a sikerhez, melyet a szervezők az önzetlen, áldozatkész munkájukkal el is értek.
Tab-on, a „Király Lajos” Eszperantó Baráti Körtől én Parkánszkiné Gerő Zsuzsa vettem részt
és emlékül megkaptam Szabó Imrétől a most megjelent versfordításkötetét József Attila
verseseiből.
Nagyon jól éreztem magam, örülök, hogy elfogadtam Szilvási László meghívását a JER-en
részvételre.
Csak gratulálni tudok a szervezőknek a szép sikerhez.
Parkánszkiné Gerő Zsuzsa

Csoportkép a JER résztvevőiről / Grupbildo pri la partoprenantoj de la JER
En urbeto TAB inter la 98 partoprenantoj de JER, estis ankaǔ eksterlandanoj. Al sabato,
dimanĉo (la 14-15-an de aprilo 2007) pro la Esperanto-lingvoekzamenprovo – anoncita de
mem la ekzameninto Imre Szabó –multnombre iris gejunuloj tien. Programoj estis abunde kaj
pr. ĉiuj partoprenis. Ĉiu ebleco estis donita al la bonsukceso (ankaǔ la vetero helpis), kion la
organizantoj atingis kun siaj malegoismaj, oferaj laboroj.
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Dum JER en Tab partoprenis mi Suzana Gerő, s-rino Parkánszki de nia Esperanto-Amika
Rondo „Király Lajos” el Miskolc. Mi ricevis donace la ĵus aperintan tradukaĵaron de Imre
Szabó, el poemoj de Attila József.
Mi sentis min bonege kaj tre ĝojas pro akcepto de invito de László Szilvási por partopreni en
JER. Mi povas nur gratuli al la organizantoj.
Suzana Gerő, s-rino Parkánszki
EGERFARMOS
Egerfarmos községbe,- Magyarország 6-os régiójában van - (mely a magyarokhoz
vérszerződéssel csatlakozott kabar Bors vezér birtoka volt a honfoglaláskor és azóta is lakott
terület), a Pásztor házaspár nem jutott el betegség miatt, de ott a „Király Lajos” Eszperantó –
Baráti Kört Fedor Istvánné és Dudás József képviselte 2007. április 15-én a rajzverseny
eredményhirdetésén.
Az alábbiakban Fedorné Ilona beszámolóját olvashatják a rendezvényről.
„Könnyen megtaláltuk a falut – írja Fedorné Ilona tanárnő: -, tíz óra körül már ott is voltunk.
A program kezdete 11 óra volt. A rajzkiállítást a Művelődési Házban rendezték, ott zajlott az
egész rendezvény, de előtte az Eszperantó Házban gyülekeztek a résztvevők, mi is
odamentünk először. Az Eszperantó ház felé az utat táblák jelezték ESPERLANDO felirattal.
Ez, egy üresen álló ház, amit a tulajdonos el akar adni, de évek óta nem sikerül, és most egy
évre odaadta az eszperantistáknak használatra. Nagyon szép tervek vannak vele a jövőre
nézve, de ahhoz sok pénz kellene. A Művelődési Házon is eszperantó nyelvű felirat fogadta a
vendégeket.
Sajnos, nem ismertünk minden jelenlevőt, így csak annyit tudok, hogy ott volt: Baksa József
MESZ elnök, Ködmön Károlyné a magyarországi fő- eszperantista küldött és megbízott (az
UEA felé), Könczöl Ernő klubelnök Egerből, Prohászka Antal és a felesége
grafikusművészek Szolnokról, a rendező Vas-szegedi Julianna Tiszafüredről, a helyi
polgármester asszony Poczokné Blanár Gabriella, Szabó József eszperantó-klub titkár
Egerfarmosról, Budapestről Szabó Imre az Eszperantó Vizsgáztató Bizottág tagja, Miskolcról
Dudás József , én a férjemmel és még sokan mások.
A kiállítást az általános iskolások műsora nyitotta meg; eszperantóul énekeltek és egy kisfiú,
aki még csak ovódás, verset is mondott eszperantóul. A kiállításra érkezett rajzok nagyon
tetszettek mindenkinek. A megnyitó (ezt a polgármester asszony tartotta) után Szabó Imre
mutatta be a most megjelent, József Attila verseinek fordításait tartalmazó könyvét. Fel is
olvasott belőle.
Az eredményhirdetés egy órakor volt, addig sétáltunk a faluban, mert nagyon szép idő volt.
Az Önkormányzat megvendégelte a jelenlevőket, rengeteg hidegtálat készítettek. Nagyon
kitettek magukért.
Egészében véve nagyon jó volt a rendezvény. Nekem a lelkesedésük tetszett a legjobban,
manapság ritkán látni ilyet.”
Most pedig, tekintsék meg FedorIstvánné fotóit a rendezvényről
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EGERFARMOŜ
La 15-an de aprilo 2007, la geedzoj Pásztor pro malsano ne povis vojaĝi en vilaĝon
Egerfarmos – situanta en la sesa regiono de Hungario – (kio estis la bienposedaĵo en 896, de
estro Borŝ la Kabaro, kiu aliĝis pere de sangokontrakto per sia tribo al la sep hungaraj triboj
antaǔ ilia landkonkero, kaj la tereno ankaǔ pli poste loĝita estis ĉiam). Sed la EsperantoAmikan Rondon „Király Lajos” reprezentis s-ino Ilona, Fedor kaj s-ro Jozefo Dudás dum la
tiea festa rezulto-anonco de la desegnokonkurso..
Sube, Vi povos legi la raportojn pri la evento de Ilon, Fedor kaj Julianna Vas-szegedi.
„Ni facile trovis la vilaĝon – skribas instruistino Ilona Fedor: - ĉ.la deka horo ni estis jam tie.
La programo komenciĝis je la 11-a. Oni aranĝis la ekspozicion en la Kulturdomo, tie okazis la
tuta evento, sed antaǔ ĝi la partoprenantoj ariĝis en la Esperanto-Domo. Ankaǔ ni iris tien
unue. La vojdirekton al la Esperanto-domo tabuloj montris kun la subskribo ESPERLANDO.
La Esperanto domo estas unu malplena domo, kion la posedanto volas forvendi sensukcese
ekde jaroj, kaj nun tradonis al la esperantistoj por uzo, dum unu jaro. La esperantistoj havas
per ĝi tre belajn planojn, sed tiuj bezonus tre multe da mono.
Ankaǔ sur la Kulturdomo akceptis la gastojn Esperantolingva pordega surskribaĵo.
Bedaǔrinde, ni ne konis ĉiun ĉeestanton, tiel mi scias nur tion, ke tie estis:
De HEA s-ro prezidanto Jozefo Baksa, la hungara ĉefdelegito s-ino Elizabeta Ködmön, el
urbo Eger la E-klubprezidanto Ernő Könczöl, el urbo Szolnok la grafikistoj geedzoj
Prohászka, s-ino Julianna Vasszegedi el Tiszafüred kiu arangxis la konkurson , el Budapeŝto
Imre Szabó, el Egerfarmos la vilaĝestrarino Gabriella Blanár s-rino Poczok, kaj Jozefo
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Szabó, la sekretario de E-klubo - krome multaj aliaj el la setlejo – kaj el Miskolc Jozefo
Dudás kaj mi kune kun mia edzo.
La ekspozicion malfermis la programo de la bazlernejanoj: ili kantis esperante, krome iu
infanĝardena knabeto poemon deklaris same esperantlingve. La ekspoziciitaj desegnaĵoj
alvenintaj al la konkurso, plaĉis al ĉiu. Post la festa inaǔguro (kiun faris la vilaĝestrarino
sinjorino Gabrielle Blanár Poczokné) sinjoro Imre Szabó prezentis lian libron, kiu enhavis
siajn poemtradukojn de poeto Attila József. Li laǔtlegis el inter tiuj.
La rezultanonco okazis je la 13-a horo, ĝis tiam ni promenadis en la vilaĝo, ĉar tre bela vetero
estis. La vilaĝestraro gastigis la ĉeestantojn kun multegaj manĝaĵplenaj malvarmpladoj. Ili
estis tre gastamaj.
Laux mia opinio la tuta arango estis tre bona. Al mi plaĉis cefe ilia entuziasmo, ĉar
nuntempe oni povas sperti similajon nur malofte.”

EGERFARMOS
A következő üzenetet Vas-szegedi Julianna rendezőtől kaptuk eszperantó nyelven az
eredményhirdetésről:
Kedves Barátaim!
Vasárnap, április 15-én ment végbe a megnyitója az általános iskolások nemzetközi
rajzversenyének Egerfarmos községben Magyarországon. A téma a Húsvét volt. Különböző
módon rajzolhattak. A gyerekek nagyon alkotó szelleműek, a képeken láthatják!
Köszönjük a Magyarországi Eszperantó Egyesület, Baksa József, a falubeliek, Egerfarmos
polgármesterének és Vas-szegedi Julianna (Tiszafüred) segítségét a nagy munkában,
szervezésben és ennek a programnak a kibontakoztatásában.
Összesen 119 rajz érkezett két kontinensről, 7 országból, 11 iskolából. A zsüritagok nagyon
nehezen tudtak dönteni a szép képek között. Végül megszületett a döntés, íme:
I. kategória, 6-10 évesek
1. Joanna Ficek, Lengyelország, Bierun, a kép száma: 84
Laura Pociute, Litvánia, Linkaiciai, 17-es sz.
2. Venesz Dávid, Magyarország, Egerfarmos, 3-as sz.
3. Sara Madej, Lengyelország, Rybnik, 34-es szám

Különdíjazottak

Jesika Polerowicz, Lengyelország, Rybnik, 31-es kép szám
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Emilia Czarny, „
Symon Szeliga,

„

„

, 32-es kép szám

„

, 35-ös kép szám

Venesz Gergő, Hungario, Egerfarmos, 2-es kép szám (Ő csak 5 éves)
Martina Galovic, Horvátország, Zágráb, 62-es kép szám
Jónás Éva, Magyarország, Egerfarmos, 110-es kép szám
II. kategória, 11-15 évesek
1, Aneta Kordowska, Lengyelország, Bierun, 79-es számú kép
2, Korvel Blazek,

„

„ , 73-as kép

Darina Aniol

„

„ , 78-as kép

Jáger Dóra, Magyarország, Tiszafüred, 115-ös kép
3, Ugué Stederyté, Litvánia, Meskuiciai, 10-es kép
Jugrida Bucinskaite, „

„

, 12-es kép

Pedro, Brazilio, 22-es kép
Különdíjazottak:
Klára Retonová, Csehország, Ratiskovice, 36-os kép
Sarah Wenheuer, Németország, Herzberg, 4-es kép3
Közönségdíjasok:
I. kategória

II. kategória

Venesz Dávid, Magyarország, Egerfarmos

Lukas, Lengyelország

Farkas Vivi, Magyarország, Tiszafüred

Jáger Dóri (Tiszafüred)

Akvile, Litvánia

Ugué, Litvánia

Korpás Laura (Egerfarmos)
A kiállítást ezen a héten minden délután meg lehet tekinteni Egerfarmos község
Kultúrházában. A következő héten átküldjük a műveket a Szolnok városi „Barátság”
Eszperantó Egyesülethez (Magyarország), mint vándorkiállítást. A díjakat folyamatosan
küldjük meg a díjazottaknak postai úton április végéig.
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Ez a kiállítás az első volt Egerfarmos eszperantista életében, de nem az utolsó, Karácsonyra
ismét rendezünk rajz versenyt.
Szívből gratulálunk minden résztvevőnek, hiszen minden mű nagyon szép volt!
Poczokné Blanár Gabriella Egerfarmos polgármesternője, Szabó Zoltán az egerfarmosi
Esperlando Eszperanto Klub titkára nevében is
A REA szervezője Tiszafüredről: Vas-szegedi Julianna
Vas-szegedi Julianna beszámolóját magyarra fordította Pásztor Lászlóné

Kaj nun, bonvolu legi raporton pri la desegnokonkursrezult-anonco el Egerfarmos, de
Julianna Vas-szegedi:
„Karaj geamikoj!
Dimanĉe, la 15-an de aprilo okazis la solena malfermo de la internacia desegno-konkurso por
bazlernejanoj en vilaĝo Egerfarmos, Hungario. La temo estis: Pasko. Oni povis desegni
diversmaniere. La infanoj estis ege kreativaj, sur la bildoj vi povas vidi!
Ni dankas la helpon de Hungara Esperanto-Asocio, Jozefo Baksa, vilaĝanoj kaj vilaĝestrino
de Egerfamos, kaj Julianna Vas-Szegedi (Tiszafüred) por la granda laboro, organizado kaj
disvolvado de tiu programo.
Alvenis entute 119 desegnaĵoj el du kontinentoj, el sep landoj, el 11 lernejoj. La ĵurianoj tre
malfacile povis decidi inter la belaj bildoj. Fine naskiĝis la decido, jen:

I. kategorio, 6-10 jaraj

1, Joanna Ficek, Pollando, Bierun, numero de la bildo: 84
Laura Pociute, Litovio, Linkaiciai, nr. 17
2, Venesz Dávid, Hungario, Egerfarmos, nr. 3
3, Sara Madej, Pollando, Rybnik, nr. 34
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Ekstrapremiitoj:

Jesika Polerowicz, Pollando, Rybnik, nr: 31
Emilia Czarny,

„

Symon Szeliga,

„

„

, nr.32

„

, nr.35

Venesz Gergő, Hungario, Egerfarmos, nr: 2 (Li estas nur 5 jara)
Martina Galovic, Kroatio, Zagrab, nr: 62
Jónás Éva , Hungario, Egerfarmos, nr:110
II. kategorio, 11-15 jaraj
1. Aneta Kordowska, Pollando, Bierun, nr: 79
2. Korvel Blazek,

„

Darina Aniol

„ , nr:73
„

„ , nr.78

Jáger Dóra, Hungario, Tiszafüred, n: 115
3. Ugué Stederyté, Litovio, Meskuiciai, nr: 10
Jugrida Bucinskaite, „

„

, nr: 12

Pedro, Brazilio, nr.22

Ekstrapremiitoj:
Klára Retonová, Ĉehio, Ratiskovice, nr: 36
Sarah Wenheuer, Germanio, Herzberg, nr: 43
Premiitoj de la publiko:
I. kategorio

II. kategorio

Venesz Dávid, Hungario, Egerfarmos

Lukas, Pollando

Farkas Vivi, Hungario, Tiszafüred

Jáger Dóri (Tiszafüred)

Akvile, Litovio

Ugué, Litovio
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La ekspozicion oni povas spekti ĉi-semajne en Kulturdomo de vilaĝo Egerfarmos,
ĉiuposttagmeze. Sekvontsemajne ni trasendos la verkojn al la „Amikeco” Esperanto-Asocio
de urbo Szolnok (Hungario), kiel migran ekspozicion. ☺
La premiojn ni sendos daǔre al la gajnintoj paperpoŝte ĝis la fino de aprilo.
Elkore ni gratulas al ĉiuj partoprenantoj, ja ĉiu verko estis tre bela!

Kaj nun la bildo pri Ilona Fedor
Esperantistaj infanoj (Egerfarmos, Tiszafüred) deklamis esperantajn salut-kantojn al la gastoj
helpe de Kornélia Nagy, esperantistino.

La vilaĝestrino, S-ino Gabriella Blanár malfermis la ekspozicion: (Sur la eta bildo, apud
Gabriella staras S-ro Zoltán Szabó, kiu komencigis la Esperantan vivon en la vilaĝo)

Dum la ekspozicio Julianna Vas-Szegedi (organizantino de la evento) prezentis freŝeldonitan
libron de Imre Szabó, ene tradukaĵoj de la granda hungara poeto, Attila József:

Venis multaj gastoj el diversaj urboj (Miskolc, Zalaegerszeg, Szolnok, Nyíregyháza,
Tiszafüred, Budapest, Eger, Egerfarmos …por admiri la verkojn:
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.

Tiu ekspozicio estis la unua en esperanta vivo de Egerfarmos, sed ne la lasta, por Kristnasko
ni denove organizos desegno-konkurson.
Julianna Vas-Szegedi (Organizantino, REA, Tiszafüred, ankaǔ en nomo de Poczokné Blanár
Gabriella, vilaĝestrino, Egerfarmos, Zoltán Szabo, sekratario de „Esperlando”, Egerfarmos.)”

Blazio Vaha

Kiel Andreo alproprigis Esperanton
Iam mi estis komenconto,
baldaǔ iĝis t u j-komenconto;
lunde mi estis komencanto;
marde mi estis ĵus komencinto.
Komencinto ordinara…
Jes, mi restadis komencinto!
Sed ja mi dume progresadis!
Po s t-progrese mi progresinto
Mi eksentis,
ĝojis mi, se
oni diradis al mi jam, ke
klare: mi estas progresinto
ĉar mi progresis jam tre multe!
Progresantoj kaj progresintoj,
iĝis ekzamen-sukcesintoj,
ho jes ankaǔ mi plensukcesis,
mian diplomon karesis.
Poste iĝis mi postrestanto,
diligente mi postrestadis,
iam pro malintensaj kursoj
mi tre intense protestadis.
Malgraǔ ofteta sukcesado
sekvis intensa forgesado,
iĝis mi bona forgesanto,
kaj mi fariĝis forgesinto!
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En la kurso por forgesintoj
mi akiros sciojn plej novajn:
por intensa reforgesado
havos mi bazon plej betonan!

Kedves olvasóink!
Egészség-megörző programunkat folytatjuk. Kérjük, fogadják szeretettel Dr. Dudich Endre úr
előadásának szövegét a Hatha Jógáról.

Dr. Dudich Endre

Hátha jó a Hatha jóga
Kórelőzmény
Az 1946. év egy szép májusi vasárnapján, Sopron városában egy 11. éves fiú összeesett a
szentmise alatt. Nem tudott ráállni a bal lábára és a térde alatt erősen fájt a bal lábszára. Az
orvosok sípcsonti csontvelőgyulladást állapítottak meg.
A fiú két hetet kórházban, két hónapot otthon ágyban, két évet pedig magántanulóként
Budapesten töltött. Nem tudott rendesen és hosszan járni. Sportolásról még csak nem is
álmodhatott.
Egy tanulótársa azt tanácsolta neki, hogy jógázzon, mert a jóga nem erőlteti meg a lábat. Így a
fiú jógázni kezdett, beleértve a jóga-úszást is.
Két évvel később részt vett a gimnázium 1500 m-es futóversenyén, majd már
geológushallgatóként terepfutásban és hosszú kirándulásokon. Ezen kívül rendszeresen úszott,
még télen, jeges vízben is.
Tanulótársa, aki bevezette a jógázásba, neves orvosprofesszor lett és magánklinikája volt –
Kaliforniában.

Tehát mi ez a jóga?
Erről igen eltérő, sőt ellentétes vélemények vannak. Csak annyi bizonyos, hogy indiai eredetű
testi-lelki gyakorlatozásról van szó. A filozófiai háttér / alap a világ szellemi egysége, az
emberi léleknek a Világlélekkel, Atmannal való azonossága (panteizmus). Ezt az elvileg
létező egységet az ember képes nemcsak értelmileg megismerni, hanem át is élni a
gyakorlatban. Ez a „megvilágosodás”: Te vagy Az! Ehhez a célhoz több út vezet, az
önmagunkon való uralom megszerzése révén (jóga=iga!). Ezeket rendszerezte és leírta
Patandzsali a szutráiban.
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•
•
•
•

a test jógája
az érzelmek jógája
a megismerés jógája
a nemiség jógája
a királyi jóga

A jóga nyolc fokozata:
1.
Fegyelem
2.
Önfegyelem
3.
Ülésmód, testtartás
4.
Lélegzés-szabályozás
5.
Visszahúzódás önmagamba
6.
A figyelem összpontosítása
7.
Elmélkedés/szemlélődés
8.
”Felszívódás”: a teljes egyesülés az elmélkedés tárgyával.
Az Upanisádokban (a Titkos Tanban) ez áll megírva:
„Nincs nehezebb út a világon, mint a jógiké: igen kevés ember jár rajta! De az, aki ezt
választja, mindörökre megtisztul…Nem panaszkodik hidegre vagy melegre, nem törődik
azzal sem, hogy megszabadult-e már a lélekvándorlás hat hullámától…Megbékélten,
mozdulatlanul, így szól: Én vagyok az Egy, az Öröm, Tudat!”…és ezzel vándorlása
végetért.”
(Parama-Hamsza / Vándormadár / Upanisád )
Ehhez az embernek vezetőre, gurura van szüksége:
„aki jól ismeri a jógát és valójában gyakorolja azt, akinek lelkét átalakítja és megtisztítja a
jóga! Csakis olyan tanító, aki tiszteli mestereit és az Úr hűséges szolgája, méltó a Guru névre.
Mert Gu a sötétség és Ru a fény, amely azt eloszlatja; így győzi le a guru a Nem-tudást.” (
Advaja Taraka, a „Révész” Upanisádja).
Magyarországon a 20. század első felében Baktay Ervin és dr.Weninger Antal voltak a jóga
lelkes propagálói. Igen népszerű volt Szelva Radzsa Jeszudiannak a Hatha-Jógáról írt
könyve is.(„Sport és jóga”)

Mellette és ellene
A híres svájci pszichiáter C. G. Jung saját tapasztalata alapján arra figyelmeztetett, hogy a
jógázás káros lehet a nyugati ember pszichés egészségére, mivel teljesen eltérnek a kulturális
hagyományai a keletiekétől.
A 20. század második felében sok guru jelent meg az Egyesült Államokban és Európában,
hogy „elhozzák a lelkiekben szegény Nyugatnak a Kelet világosságát.”Nehéz
megkülönböztetni a pénzsóvár szélhámosokat az őszinte bölcsektől, különösen a New Age
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(Új Korszak) ezoterikus és ál ezoterikus áradatában. A hagyományos keresztény világnézettel
és lelki fegyelemmel való összeütközés elkerülhetetlenné vált.
A francia J. M. Dechanet írt egy könyvet: Keresztény jóga tíz leckében azt állítva, hogy a
Ha-tha (Nap-Hold) jógának csak az „egészséges magját”, a lényegét tartotta meg.
Gál P. ( katolikus pap) „A New Age keresztény szemmel” c. könyvében részletesen ismerteti
a jógát is, valamint azt, amit ő guruizmusnak nevez. Következtetése kompromisszummentesen negatív. Keresztény hívő nem fogadhatja el az alábbiakat:
1) Filozófiailag – a panteizmust;
2) Teológiailag: az ember egyéni, szellemi lelkének nem-létét és az újraszületést
(lélekvándorlást);
3) Etikailag: Az önmegváltást mint célt, a több életen át húzódó karma tanát, valamint a
jóval és rosszal szembeni individulista közömbösséget;
4) Lélektanilag: potenciálisan veszélyes, esetleg ördögi erők (Kundalini, a kígyóistennő)
felszabadítását és a felsőbbrendű ember gurunak való fenntartás nélküli
engedelmességet.
Személyes következtetés
Én, az egykori beteg fiú, személyes tapasztalat alapján úgy vélem, hogy a Hatha Jóga
technikája lehet pszichoszomatikusan gyógyító és erősítő hatású és nem szükséges
összekapcsolni nem-keresztény világnézet elfogadhatatlan nézeteivel. De hangsúlyoznom
kell, hogy ez nem könnyű ügy: erős testi, értelmi és erkölcsi előkészületre és állandó
kontrollra van szükség, nem guru, hanem keresztény lelki vezető részéről, hogy a végzetes
csapdákat el lehessen kerülni.
Válogatott irodalom
Déchanet. J. M: Keresztény Jóga tíz leckében – Sport Kiadó, Budapest 1991
Deussen, Paul: Filosofia upanişadelor
- 320 p., Ed. Tehnica, Bucureşti 1994
Dudich Endre: India erdei bölcsesége. Az ezerarcú Upanisádok: látszat és valóság – In:
Kalandozás a filozófia történetében, IV/1—A Filozófiai Vitakör évkönyve, Budapest 2000,
239.255. old
Gál Péter: A New Age keresztény szemmel. 5. kiadás. – Lámpás kiadó, Abaliget 1997
Jung, C. G.: Bevezetés a tudattalan pszihológiájába. – Európa Kiadó, Budapest 1990
Ruchpaul, Eva: Le Hatha Yoga – 188. p, Ed. Denoël, Vitry-sur-Sine, 1985
Selva Raja Yesudian: Jóga hétről-hétre. Gyakorlatok és meditációk egész évre. – 243 old,
Lazi Bt, Szeged, 2000
Weninger Antal: A kelet jógája. Budapest 1987
Weninger Antal: A jóga a mindennapokban. – Nótárius Kiadó, Budapest 1991
Budapest. 2005. május 25-én
☼
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Karaj niaj legantoj!
Ni daŭrigas nian sano-gardantan programon. Bonvolu akcepti bonkore la prelegtekston de
sinjoro profesoro
D-ro Dudich, Endre

Juĝo pri jogo
Anamnezo
Unu belan majan dimanĉon de la jaro 1946, en la urbo Sopron, 11-jara knabo
kolapsis dum la sankta meso. Li ne povis ekstari sur la maldekstran piedon, kaj la kruro
sub la genuo akre doloris. La kuracistoj diagnozis osteomjeliton de la tibio.
La knabo pasis du semajnojn en malsanulejo, du monatojn hejme en lito, kaj du jarojn kiel
provata lernanto, jam en Budapeŝto. Li ne povis regule kaj longe iradi. Pri sporto li eĉ ne
revis.
Unu el liaj kunlernantoj sugestis al li praktiki la jogon, kiu ne ŝarĝas la kruron. Do la knabo ekjogadis,
inkluzive la jogan naĝadon kun spirad-regulado.

Du jarojn poste li partoprenis en 1500-metra kur-konkuro de la gimnazio, kaj jam kiel
studento de geologio, en teren-kurado kaj longaj ekskursoj. Krome li regule naĝadis eĉ vintre
en glacia akvo.
Lia kunstudento, kiu enkondukis lin al la jogo, iĝis fama profesoro-kuracisto kaj havis privatan
klinikon – en Kalifornio. La 21-an de oktobro li ricevos altan distingon de la Budapeŝta Medicina
Universitato.

Kio do estas tiu jogo?
Pri tio ekzistas tre diversaj, eĉ kontraŭdiraj opinioj. Certas nur, ke temas pri korpa-spirita ekzercado de hindia origino. La filozofia fono /
fundamento estas la spirita unueco de la mondo, la identeco de la individua homa animo kun la
Mondanimo, Atman (panteismo). Tiun principe ekzistantan unuecon la homo povas ne nur racie
ekkoni, sed praktike sperti. Tio estas la “eklumiĝo”: Vi estas tio! Al tiu celo gvidas pluraj vojoj. Tiujn
ordigis kaj priskribis Patanĝali en siaj sutro

•
♦
♦
♦
♦

Hatha Jogo: la jogo de la korpo
Bhakti Jogo: la jogo de la emocioj
Dhjani jogo: la jogo de la ekkono
Kama jogo: la jogo de la sekso
Raĝa jogo: la reĝa (suprema) jogo

La ok stupoj de la jogo estas jenaj:
1.
Jama: disciplino
2.
Njama: mem-disciplino
3.
Asana: sid-maniero, korpaj pozoj
4.
Pranajama: regulado de la spirado
5.
Prathajara: retiriĝo en sin mem
6.
Dhjarani: koncentrigo de la atento
7.
Dhjanam: meditado/kontemplado
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8.
Samadhi: “resorbiĝo”: perfekta unuiĝo kun la objekto de meditado.
En la Upaniŝadoj (Sekreta Doktrino) estas skribita:
“Ne ekzistas pli malfacila vojo en la mondo, ol la vojo de la joginoj: tre malmulte da homoj iradas
sur ĝi! Sed tiu, kiu elektas tion-ĉi, iĝas purigita por ĉiam. Li ne plendas pro mal-varmo aŭ varmo, li
ne zorgas pri tio, ĉu li estas liberiĝinta el la ses ondoj de la anim-transmigrado… Paciĝinte,
senmove, li diras: “Mi estas la Unuo, la Ĝojo, la Konscio!”…kaj per tio lia vagado estas finita.”
(Parama-Hamsa (Migra Birdo) Upaniŝado)
Por tio, oni devas havi gvidanton, guru-on:
“kiu bone konas la jogon, kaj vere praktikas ĝin, kies animon transformas kaj purigas la jogo! Nur
tia instruisto, kiu respektas siajn majstrojn, kaj estas fidela servisto de la Sinjoro, estas digna pri la
nomo Guruo. Ĉar Gu estas la malhelo, kaj Ru estas la lumo, kiu forigas ĝin, tiel la guruo venkas la
Ne-scion.”
Jogo en Hungario
En Hungario, entuziasmaj adeptoj de la jogo estis en la unua duono de la 20-a jarcento Ervin
Baktay kaj d-ro Antal Weninger. Populara estis la libro de Selva Raĝa Jesudian pri la Hatha jogo
(„Sporto kaj Jogo”).
Pro kaj kontraŭ
La fama svisa psiĥiatro C.G. Jung surbaze de sia propra sperto avertis, ke la jogado povas malutili
al la mensa sano de okcidentuloj, kiuj havas alian kulturan heritaĵon ol la orientuloj.
Dum la dua duono de la 20-a jarcento multenombraj guruoj aperis en USono kaj Eŭropo, “por
alporti la lumon de Oriento al la spirite malriĉa Okciden-to.” Malfacile estas distingi la mon-avidajn
ĉarlatanojn de la sinceraj saĝ-uloj, tute speciale en la ezoterisma kaj pseudo-ezoterisma inundo de la
New Age (Nova Epoko). La konflikto kun la tradicia kristana mondkoncepto kaj spirita disciplino
iĝis ne-evitebla.
La franca J. M. Dechanet verkis libron pri Kristana jogo en dek lecionoj, as-ertante ke li retenis nur
la “sanan kernon”, la esencon de la Ha-Tha (Suno-Luno) jogo.
P. Gál (katolika pastro) en sia verko “La New Age per la okuloj de kristano” detale pritraktas ankaŭ
la jogon kaj kion li nomas guruismo. Lia konkludo estas senkompromise negativa.
Por kristana fidelulo ne estas akcept-eblaj:
(1) filozofie – la panteismo;
(2) teologie: la ne-ekzisto de individua, spirita homa animo kaj la rein-karniĝo (transmigrado de la
animo);
(3) etike: la mem-savigo kiel celo, la doktrino pri la plur-viva karma, la individualisma indiferenco
al bono kaj malbono;
(4) psiĥologie: la liberiĝo de potence danĝeraj, eventuale diablaj fortoj (de la serpent-diino
Kundalini), kaj la senrezerva obeemo al la guruo-superhomo.
Persona konkludo.
Mi, la iama malsana knabo, el persona sperto opinias, ke la tekniko de la Hatha Jogo povas esti
psiĥo-somatike saniga kaj fortiga, kaj ke ne devas ligi ĝin al ne-akcepteblaj tezoj de ne-kristana
mondkoncepto. Sed mi devas emfazi, ked tio ne estas facila, afero: estas bezonataj intensa korpa,
intelekta kaj morala preparado kaj senĉesa kontrolo fare ne de guruo, sed kristana spirita gvidanto,
por eviti la fatalajn kaptilojn.
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Mi történik, mi történt májusban?
Az Országos Idegennyelvű Könyvtár (Bp) a májusi rendezvényeivel segíti az érdeklődőket
ismereteik elmélyítésében. A rendezvényekről tájékozódhatnak az OIK honlapcímén
http://www.oik.hu:
Május 9-én megemlékezés az 1805. május 9-én Weimarban elhalálozott Friedrich Schiller
német költő és drámaíróról, aki Johann Wolfgang Goethe mellett a német klasszika
legjelentősebb képviselője. Fő művei a „Don Carlos”, a „Tell Vilmos” és a „Wallensteintrilogia”.
Május 18-án megemlékezés az 1937. május 18-án megszületett Lászlóffy Aladár romániai
magyar költő, író (Hangok a tereken, A levelek vándorlása, Héphaistos, Az ólomkatona
hadifogsága, Szövegek szövetsége, Házsongárd, Botrány Gordiuszban, Csudaóra).
Május 18-án megemlékezés az 1972. május 18-án meghalt Csépe Imre költő, íróról, a
vajdasági magyar irodalom egyik kiemelkedő alakjáról.
Május 23-án megemlékezés az 1947. május 23-án meghalt Charles-Ferdinand Ramuz
franciául alkotó svájci író, elbeszélőről, akit Svájc legnagyobb írójaként ismertek el
kortársai.
Május 23-án megemlékezés az 1972. május 23-án elhunyt Kamil Beduar cseh költő,
műfordítóról, aki Petőfi Sándor verseinek kíváló átültetője.
Május 24-én megemlékezés Cirill és Metód napjáról, a bolgár kultúra és művelődés, a
szláv írásbeliség és sajtó napjáról: Konstantin Cirill és bátyja, Metód görög szerzetes
hittérítők emlékére.
Böde Józsefné- OIK. Bp.

Kio okazas, kio okazis dum majo?
La Landa Fremdlingva Biblioteko (Budapeŝto) helpas la interesiĝantojn per siaj aranĝaĵoj
profundigi la konojn. Oni povas informiĝi pri la planitaj prelegoj sur la retpaĝo de la
biblioteko http://www.oik.hu
La 9-an de majo: rememoro pri Friedrich Schiller, germana poeto kaj dramverkisto
mortinta en Weimar la 9-an de majo en 1805, kiu - apud Johann Wolfgang Goethe – estas la
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plej signifa reprezentanto de la germana klasikaĵo. Liaj ĉefverkoj estas: „Don Carlos”,
„Vilhelmo Tell” kaj la „Trilogio-Wallenstein”.
La 18-an de majo: rememoro pri la rumania hungara poeto, verkisto Aladár Lászlóffy, kiu
naskiĝis la 18-an de majo en 1937 (Liaj verkoj estas: Voĉoj sur la placoj, Migrado de la
folioj, Hephaistos. La militkaptiteco de la plumbosoldateto, Ligo de Tekstoj, Hazĵongard
(La tombejo), Skandalo en Gordius, Admir-horo).
La 18-an de majo rememoro pri la poeto, verkisto Imre Csépe, kiu estis elstara figuro de
la vojevodina hungara literaturo, kaj mortis la 18-an de majo en 1972.
La 23-an de majo rememoro pri la franclingve kreanta verkisto svislanda, novelisto
Charles-Ferdinand Ramuz, kiun liaj samtempuloj rekonis, la plej granda verkisto de
Svislando, kaj kiu mortis la 23-an de majo en 1947.
La 23-an de majo rememoro pri la ĉeha poeto kaj artetradukisto Kamil Beduar, kiu estis la
elstara tradukisto de poemoj de la hungara poeto Sándor ( Ŝandor=Aleksandro) Petőfi.
La 24-an de majo rememoro pri la tagoj de Cirill kaj Metod, de la bulgara kulturo kaj
kleriĝo, pri la tago de la slava alproprigo de la skribo kaj de la gazetpresado, por memoro de
la grekaj monaĥoj-misiistoj Konstantin Cirill kaj lia frato Metod.
La kolekton de Ilona Böde (OIK-Bp) esperantigis Adrienne, s-rino Pásztor
39-a Landa Fervojista Esperanto-Amika Renkonto
(Győr, Hungario, 30.06 - 01.07.2007)

Ĉijare la loka grupo de la Hungara Fervojista Esperanto-Asocio aranĝas la amikan renkonton de la
fervojistaj esperantistoj en urbo Győr. Kore ni invitas niajn geamikojn el Hungario kaj el eksterlando. Ni
mencias, ke ni jam dufoje (1971, 1991) aranĝis renkonton en nia urbo. Dum ĉi tiu aranĝo ni festos ls 50-jaran
fondiĝdatrevenon de nia fervojista movado.
La loko de la renkonto estas: Hotelo Szárnyaskerék, Győr, strato Révai n-ro 5. (vid-al-vide al la
stacidomo). Ni akceptos la gastojn jam vendrede, la 29-an ekde la 15-a horo ĝis 21 h. kaj sabate ekde la 8-a horo.
Tranoktado: En la Hotelo Szárnyaskerék ĉambro kostas 6.000 Ft-ojn. La ĉambro estas proviziita per
varma kaj malvarma akvo. Banĉambro kaj necesejo estas komuna. La alia loko estas la studenthejmo de la
gimnazio Kazinczy (300 metrojn distance al la renkontejo) Ĉi tie estas 2-3-4 litaj ĉambroj. La prezo de la
tranoktado estas 2.000 Ft-oj/nokto/persono.
Manĝado: Ni certigas matenmanĝon kaj tagmanĝon en la restoracio de la Urbodomo. La prezo de la
matenmanĝo estas 500 Ft-oj (tre abunda svedtabla, laŭ elekto). Tagmanĝo kostas 1.200 Ft-ojn. La sabata
vespermanĝo kaj balo okazos en la Restoracio Zöldfa (Str. Hunyadi, ĉ. 400 metrojn al la renkontejo). La kosto
estas 1.500 Ft-oj (sen trinkaĵo)
Ekskurso: Ni ekskursos al la renovigita Abatejo de Pannonhalma. Pannonhalma estas parto de la
Mondheredaĵo protektata de Unesko. La busvojaĝo estas 900 Ft-oj/persono. La enirbileto por viziti la preĝejon,
galerion, bibliotekon kostas 1700 Ft-ojn/persono. Ni organizas fakultativan viziton kaj vingustumadon en la urba
vinkelo "Borbirodalom" (Vinimperio). La partoprenantoj ricevas 7 diversajn specojn el la lokaj famaj vinoj.
Pannonhalma estas ankaŭ malnova kaj fama historia vinregiono.
Aliĝkotizo: 1.200 Ft./persono (por la organizadaj kostoj, programkajero ktp.)
Limdato por aliĝi kaj samtempe pagi la kostojn: la 5-a de junio 2007. Surloke aliĝon ni ne povas
akcepti. Kiuj havas problemojn por sendi la monon, tiuj estas petataj kontakti la ĉeforganizanton telefone aŭ rete
La aliĝilon kaj monon ni petas sendi je la adreso de D-ro Imre Ferenczy, HU-9002 Győr, Pf. 143. telefono: 3696/315-485. Retadreso: iferdr@t-online.hu. Post la limdato ni jam ne povas akcepti aliĝojn.
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Programo:
Vendrede, la 29-an de junio: Ekde 15.00 h.: Akceptejo funkcias ĝis 20.00 h. en la hotelo.
Sabate, la 30-an de junio: 8.00: Matenmanĝo. Akceptejo funkcias. 10.00: Vizito de la urbo kun
ĉiĉerono. 12.30: tagmanĝo. 14.00: busoj ekveturas al Pannonhalma. 15.00: Vizito de la abatejo ĝis
16.00 h. 16.30 - 17.15: Vingustumado por la aliĝintoj. Por aliaj: butikumado, vizito de gastejo,
sukeraĵejo. 17.30: busoj ekveturas al Győr. 19.00: Vespermanĝo kaj balo en la restoracio Zöldfa
Dimanĉe la 1-an de julio: 8.00 - 9.00 Matenmanĝo. 10.00 - 12.00: Festa kunveno en la Hotelo
Szárnyaskerék. Kiuj ne volas ĉeesti la kunvenon, tiuj havas eblecon viziti private diversajn lokojn de la
urbo: katedralon, muzeojn kaj la modernan kuracbanejon. 12.30: tagmanĝo kaj fermo de la renkonto.
Ĝis revido en urbo Győr!
Győr, la 12-an de aprilo 2007.
(Lajos Sleiner )
sekretario

(D-ro Imre Ferenczy)
prezidanto
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Alighilo

Mi alighas al la 39-a Landa Fervojista Esperanto-Amika Renkonto (Gyoer, 30.06 01.07.2007)
Nomo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.Antaunomo: . . . . . . . . . . . . . . . .

Adreso:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .retadreso: . . . . . . ,. , , , , ,
,,,,,
Mi deziras loghi kun s-ro, s-ino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mi alvenos la . . . an de junio 2007 je la . . . . . horo per trajno, buso, auto (bv. substreki la
ghustan)
Mi petas la subajn servojn: (mi enskribas la sumojn)

Konferenca kotizo: (deviga)

1.200 Ft

1.200 Ft.

Tranokto en hotelo (por 2 personoj) 6.000 Ft ….. noktoj =

……... Ft

Tranokto en studenthejmo

……… Ft

2.000 Ft …..noktoj =

Matenmangho sabate

500 Ft

……….Ft

Matenmangho dimanche

500 Ft

……….Ft

Tagmangho sabate

1.200 Ft

……….Ft

Tagmangho dimanche

1.200 Ft

……….Ft

Vespermangho kaj balo

1.500 Ft

……….Ft

900 Ft

……….Ft

1.700 Ft

……….Ft

Ekskurso busvojagho
Pannonhalma Abatejo enirbileto

Vingustumado (nedeviga)
2.000 Ft
………. Ft
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entute:

………Ft

La enskribitan sumon samtempe kun la alighilo mi sendas je la sekva adreso: D-ro Imre
Ferenczy
HU 9002 GYOER, Pf. 143. Limdato: 05.06.2007.
Grave! Chiu alighinto plenigu apartan alighilon.

Dato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....

................
subskribo
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A karalábé
Az egészséges táplálkozás és a megfelelő testmozgás szükséges az egészséges élet
megvalósításához. Májusban már fogyaszthatunk az új, a korai zöldségekből.
Ajánljuk a karalábé fogyasztását.
A karalábé kétéves növény, mely a második évben érleli be a magvakat. A hajtástengely alapi része
vaskos gumóvá duzzadt. Magassága általában 30 cm. A gumó, a levél, a levélnyél színe nagyon
változó.Lehet pl: fehér, fehéreszöld, kékeslila, stb. A gumó alakja is változó. Lehet: gömbölyű,
lapított gömb, hosszúkás, alma alakú, stb. Egész évben szerepel az étrendünkben. A hideg iránt a
gumóképződés idején érzékeny. Nagy a vízigénye. Tápanyagban gazdag, főleg a káliumban gazdag
talajt kedveli.
Korai fajtáit május, júniusban szedik. Nyers fogyasztásnál egy közepes nagyságú karalábé fedezi 1
napi C-vitamin szükségletünket!
A kisebb, zsenge leveleit is nyugodtan elfogyaszthatjuk, mert nagyon nagy az
ásványianyagtartalma.
Például, a benne található kalcium és magnézium védi a csontokat. A C-vitamin és a karotinok
erősítik immunrendszerünket.
A karalábéban szintén megtalálható mustárolaj és egyéb növényi olajok védenek más betegségekkel
szemben.
Pásztor Lászlóné

La brasikrapo
La sana memnutrado kaj la konvena korpoekzerco estas bezonataj al la realigo de la sana vivo. Dum
majo ni jam povas manĝi el la novaj, fruaj legomoj.
Ni proponas manĝi la brasikrapon.
La brasikrapo estas dujara kreskaĵo, kiu en la dua jaro maturigas la semojn. La baza parto de la
ĝermospindelo kreskiĝas al dika tubero. Ĝia alteco estas ĝenerale 30 cm. La koloro de la tubero,
folio, folio-tenilo tre varias. Povas esti ekzemple: blanka, blankverda, bluelila, ks. Ankaŭ la
tuberformo varias. Ĝi povas esti globforma, platigite-globforma, long-, pomforma ktp. Dum la tuta
jaro ĝi ĉeestas en nia menuo. Pro la malvarmo ĝi sentemas dum tempo de la tuberiĝo. Ĝi estas tre
akvodezira. Ĝi enhavas multajn nutraĵmaterialojn kaj favoras grundon ĉefe abundan kalion
enhavantan.Ĝiajn fruktajn speciojn oni rikoltas fine de majo kaj en junio. La manĝo de kruda,
mezgranda tubero certigas nian tagan bezonon por vitamino C. Se eblas, ni manĝu trankvile ankaŭ
ties pli malgrandajn malfortajn foliojn, ĉar ili havas altgrade mineralajn salojn. Ekzemple, la kalcio
kaj magnezio en ili troveblaj ŝirmas la ostojn.
La vitamino C kaj la karotinoj fortigas nian imunsistemon.
En la brasikrapo same troveblaj izotiocianatoj kaj la ceteraj kreskaĵoleoj ŝirmas kontraŭ aliaj
malsanoj.
A KARALÁBÉS CSIRKE
Hozzávalók: 1 csirke, ½ kg karalábé, 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg vaj, 1 evőkanál liszt, 1 dl tejföl, 1
csokor petrezselyemzöldje, só, csipetnyi törött bors.
A csirkét feldaraboljuk, és a megforrósított zsiradékon élénk tűzön néhány percig pirítjuk.
Megtisztítjuk és hosszúkás, vékony szeletekre vágjuk a karalábét, a csirkéhez adjuk, megsózzuk,
megborsozzuk és nagyon kevés vízzel, időnként megkeverve az egészet puhára pároljuk.
Végezetül zsírjára sütjük, a liszttel elkevert tejföllel behabarjuk. Meghintjük a finomra vágott
petrezselyem zölddel és még 5 percig állandóan kevergetve tovább pároljuk.
Különösen a tavaszi, zsenge karalábéból jó ez az étel.
Adhatunk hozzá párolt rizst is körítésnek.
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LA BRASIKRAPA KOKIDO
Ingrediencoj: 1 kokido, ½ kilogramoj da brasikrapoj, 3 manĝkuleraj kvantoj da oleo aŭ 5 dkg da
butero, 1 manĝkulera kvanto da tritikfaruno, 1 dl da acida (bovina) lakto-kremo, 1 bukedo de
petroselverdaĵo, kaj salo, pipro laŭguste.
La kokinon ni dispecetigas kaj la pecojn – sur la varmegigita grasaĵo super forta fajro – ni fritas
kelkajnminutojn. La brasikrapojn ni purigas kaj tranĉas longecajn, fingrodikajn tranĉaĵojn kaj metas
al la kokido. Poste ni saligas, piprumas la tuton laŭguste, kaj per malmulte da akvo – foje-foje
kirlante – la tuton stufas al mola. Fine, ni bakas sur ĝian grasaĵon kaj per la faruno kirlita acida
laktokremo ni farunmiksumas. Poste ni superŝutas ĝin per petroselverdaĵo distranĉita je malgrandaj
pecoj kaj ĉiam kirlade ankoraŭ 5 minutojn ni plustufas. Ĉi tiu manĝaĵo farita el printempa nematura
brasikrapo estas la plej bongusta
Por garnaĵo, ni povas aldoni kuiritan rizon.
Adrienne, s-rino Pásztor
Idézetek
A soknyelvűséget kiküszöbölni nem lehet, de megkerülni igen: egy általános és közös másodnyelv
segítségével.
Deme László
Létfontosságú az emberiségre nézve, hogy a világ minden iskolájában, mindenkire kötelezően
tanítsanak egy közös nyelvet a nemzeti nyelv mellett.
Öveges József
(Országos Idegennyelvű Könyvtár Budapest – Böde Józsefné, Ilona)

Citaĵoj
La multlingvecon oni ne povas forigi, sed eviti jes: per helpo de iu ĝenerala kaj komuna dua lingvo.
László Deme
Vivneceso estas por la homaro, ke en ĉiu lernejo de la mondo oni instruu unu komunan lingvon –
krom la nacia lingvo.
Jozefo Öveges
(Landa Fremdalingva Biblioteko – Ilona, s-rino Böde)
Esperantigis László Pásztor
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József Attila

Tedd a kezed

Attila Jóĵef
Tedd a kezed/Tuŝu frunton

Attila Joĵef
Tedd a kezed/Fruntkaresu

Tedd a kezed
homlokomra,
mintha kezed
kezem volna.

Tuŝu frunton
mian mane,
kvazaŭ mi mem
tuŝus, same.

Fruntkaresu
min, kun amo por mi propru
via mano.

Ügy őrizz, mint
ki gyilkolna,
mintha éltem
élted volna.

Gardu min kun
murda emo,
kvazaŭ vi ’stus
mia memo.

Gardostaru
kun murdemo por vi propru
mia memo.

Úgy szeress, mint
ha jó volna,
mintha szivem
szived volna.

Amu, kvazaŭ
bone estus,
mia koro
en vi nestus.

Amu plene
sen angoro por vi propru
mia koro.

(1927)

(1928. Trad. Márton Fejes)

(1928. Trad: Imre Szabó)

(Attila József: Urboranda Nokto – Elektitaj poemoj – Budapest 1986)
Karaj niaj legantoj!
Ni petas vin volonte akcepti la sekvan epizodon de la historio de Ada Sikorska-Fighiera,

„ La lastaj tagoj de Ada, Aduŝka”
(Priskribitaj de G.C. Fighiera)
Torino, 2002
NOTOJ PRI LA VIVO DE ADA
(Ada Fighiera-Sikorska: tiel ŝi skribis sian nomon.)
En sia verko „De tajgo al minaretoj” Ada priskribas la infanajn jarojn en Siberio, kien ŝi estis
deportita de la soveta armeo kun sia familio kaj centmiloj da poloj komence de la Dua Mondmilito.
(la patron, generalo Sikorski, murdis la sama armeo en la arbaro de Kattyn kun dekmilo da polaj
oficiraj milit-kaptitoj)
La mallonga teksto, kiu inspiris teatraĵeton de pola aktorino, konsistas el taglibro kaj kolekto da
leteroj de ŝi senditaj el Siberio al sia onklino en Pollando, ekde 1940 ( kiam Ada estis 11-jara.) La
vivo-vera biografia rakonto estas iamaniere komparebla – pro historia kadro, drameco kaj infana
spontaneco – al la taglibro de Anne Frank.
Sen patoso kaj sen plendoj, kun infana senornamo, la infano Ada rakontas pri malvarmo,
malhigieno, malsato, malsanoj, suferoj, sed ankaŭ pri kelkaj simplaj ĝojoj dum tiuj militaj jaroj, ĝis
la liberiĝo danke al la interkonsento inter Sovetunio kaj la brita registaro, posta vojaĝo al Irano kaj
Libano, kie ŝi studis du jarojn en polaj lernejoj kaj postmilita reveno al Varsovio; tie la onklino
redonis al Ada la garditajn leterojn nun publikigitajn.
Ada lernis Esperanton en 1956/1957 kaj edziniĝis al G.C.Fighiera en 1960 en Bruselo. Komence, ili
vivis unu jaron en Harrogate (Britujo), kie la edzo deĵoris kiel KKS; en 1961 ambaŭ revenis al

25

Bruselo (Belgio) kaj tie loĝis 17 jarojn pro labor-cirkonstancoj de la edzo; ekde 1978 ili samkiale
restadis en Madrido (Hispanio) dum 10 jaroj; en 1988 ili definitive instaliĝis en Torino (Italio).
Ekde 1962 ĝis sia morto en 1996 Ada redaktis la gazeton „Heroldo de Esperanto”. La sola komuniklingvo inter Ada kaj la edzo ĉiam estis nur Esperanto.
Enkonduko
Pasis ses jaroj de tiu 7-a de aŭgusto 1996, kiam mortis Ada, sed eĉ ne unu tago pasis, sen ke la
rememoro de tiuj dramaj momentoj akompanu min. La cirkonstancoj travivitaj kaj la vortoj diritaj
en la lastaj du monatoj de ŝia vivo ĉiam spontane renaskiĝas en mia konscio, tiel freŝaj kiel se la
eventoj estus okazintaj hieraŭ. Mi plue apenaŭ kredas, ke ŝi forpasis. Ŝi aĝis 67 jarojn, do multe pli
juna ol la averaĝa vivo-daŭro de virino, kaj aspektis kiel bildo de bonfarto: ĉio supozigis, ke ŝi longe
postvivos min.
En ŝia morto plej frape fontas sento pri maljusteco denove suferita de valora homa estaĵo: la homan
kondiĉon, la vivon kaj la morton ne regas ordo kaj logikaj leĝoj, sed kaoso kaj malracio. Ada ne
meritis antaŭtempe morti, ĝuste en sia viv-momento de fizika kaj intelekta plenforto, de energia kaj
idealisma agado, de forta altruisma sindediĉo, de multaj kulturaj kaj vivaj interesoj, de utilo al la
ĉirkaŭanta mondo.
Por ke Ada vivu ankaŭ en la memoro de ŝiaj amikoj kaj estontaj generacioj, mi deziras rakonti ŝiajn
lastajn tagojn.
(G.C.F.)
Oktobro 2002
LA LASTAJ TAGOJ DE ADA, ADUŜKA
Komenco de la fino
Junio 1996. Ada, eniris en la hospitalon kor-malpeze, kvazaŭ temus nur pri nova sperto en ŝia
eventoplena vivo. Fakte, nekonataj situacioj ĉiam vekis en ŝi scivolon kaj kuraĝan reagon. Spite de
fortaj doloroj ŝi ne timis pri la evoluo de la momenta malbonfarto, konvinkita, ke resaniĝo estas nur
demando pri tempo.
Ĝis kelkaj antaŭaj monatoj, Ada elsprucis energion: ŝi ne moviĝis, sed laŭvorte kuradis la tutan
tagon kiel nehaltigebla forto de la naturo, kiel homa vulkano. Ankaŭ vintre ŝi dormis kun
malfermita fenestro kaj komencis la tagon je la 6-a h.matene, en la lastaj jaroj eĉ iom pli frue;ŝi
estus povinta ripozi pli longe, sed asertis „mi ne volas tradormi la tutan vivon”. La vekiĝon tuj
sekvis duonhora gimnastiko, tiom vigla, ke ŝi povis renversi ĉion apudan per siaj movoj. Dum la
resto de la tago ŝia senlaca labor-forto ne konis paŭzon: redaktado de la gazeto, korespondado,
legado, mastrumado, ssociaj rilatoj. En la aĝo de 67 jaroj, ŝi aspektis 50-jarulino.
Ada sentis sin sana kaj forta; en 36 jaroj de komuna vivo neniam aperis ĉe ŝi la kutimaj ĉies
malsanetoj, eĉ ne kap-doloro, malvarmumiĝo aŭ gripo. De jardekoj ŝi sekvis ĉiujn preskribojn
medicinajn por korekta vivo: nefumado, nekafumado, nedrinkado, fizika moviĝado, ekvilibra
nutrado (dieto sen salo, manĝoj malgrasaj kaj malriĉaj je kolesterolo, fiŝoj, blankaj viandoj (neniam
ruĝaj), cerealoj, multe da legomoj kaj fruktoj). Ŝia intelekta kaj emocia vivo estis riĉega. Ne ekzistis
nobla celo, idealo, homa valoro, kiu ne vekis ŝian ardan kaj aktivan apogon: Esperanto, ekologio,
protekto de animaloj, virina emancipado, defendo de etnaj minoritatoj, monda malarmado, ĉio trovis
ĉe ŝi kunbatalanton.
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Nur du antaŭaj farto-krizoj. La unua
Depost la infanaj milit-jaroj – dum la familia Siberia deportiĝo (priskribita en ŝia verketo „De tajgo
al minaretoj”), kiam ŝi malsaniĝis ĉefe pro subnutrado kaj malhigieno - nur dufoje ŝia farto serioze
krizis.
La unuan fojon, revenante el Pollando al Bruselo, dum la tuta aviadila veturado, senhalte sango nazfluadis: post alteriĝo, kuracisto prognozis tro altan sango-premon: tiu fenomeno poste ne ripetiĝis
(ŝi kuracis sin ĉefe per naturmetodoj, konfidante i.a. je la proprecoj de ajlo), sed restis la timo, ke
malantaŭ la dirita simptomo kuŝas san-danĝero: prudente, ŝi periode kontrolis la sangopremon, kiu
iom normaliĝis. La dua krizo tuj montriĝis multe pli grava. El ĝi supozeble – kvankam necerteoriginis, 11 jarojn poste, la fina malsano; tial ni dediĉu al ĝi priskribon.

La dua farto-krizo
1985. Ni tiam vivis en Madrido, kie mi laboris ĉe MTO (Monda Turisma Organizo). Iun matenon,
okaze de kutima memesploro, Ada rimarkis malmolan internan kreskaĵon en la dekstra mamo: ŝi tuj
komprenis, pri kio temas, kaj ekploris. Sen diri ion al mi, Ada senprokraste vizitis specialiston, kiu
konfirmis, ke temas pri tumoro: ĉu benigna aŭ maligna oni scios nur post kirurgia malfermo kaj
analizo de la malsana parto. Pro tio, ke Ada estis planinta veturi post tri monatoj al la Universala
Kongreso kaj sinsekve liber-tempi en Pollando, la kuracisto kompreneme sugestis prokrasti la
operacion ĝis la reveno.Tiun konsilon Ada kuraĝe rifuzis: ŝi preferis tuj forigi la problemon per
kirurgia interveno.
Estis antaŭvidite, ke la operacio konsistos el du momentoj: dum la unua la kuracistoj malfermos la
korpo-parton, forprenos kelkajn malsanajn ĉelojn kaj refermos la vundon; se la analizo montros
benignan tumoron, ne necesos ion alian entrepreni. En kazo de maligna formo, kelkajn tagojn poste
estos okazinta la dua parto, nome la ablacio, science difinita mastektomio.Tia estis la kirurgia
proceduro, tiam.
Danke al la cirkonstanco, ke ni MTO- funkciuloj ĝuis privatan san-asekuron, mi povis mendi urĝan
enhospitaligon ĉe privata kliniko en Madrido. La kirurgia interveno okazis la sekvantan tagon je la
23-a horo. Antaŭ ŝia forporto al la operacia salono ni interŝanĝis kelkajn am-vortojn. Kuŝante en
rul-lito, ŝi aspektis serena, kvazaŭ la operacio koncernus alian personon. Je noktomezo, en la
ĉambro, kie mi atendis, sonoris la telefono. „Ĉi tie la operacia salono”. La sango frostiĝis en mi.”Ne
timu! Ĉio ĝis nun en ordo!; la esploro montras, ke temas pri maligna kancero. Ĉu vi konsentas, ke
jam nun okazu la dua operacio?” Decidi ankaŭ en ŝia nomo estas facile: Ada senhezite konsentus.
Kelkajn horojn poste, ŝi denove troviĝis en la hospitala dormo-ĉambro. Komence de la
posttagmezo, malferminta la okulojn, ŝia mano aŭtomate glitis al la bandaĝita parto. ”Ne tuŝu”, mi
petis. Ŝi tuj divenis: „Ĉu jam okazis ankaŭ la granda operacio?” Jes, ĝi okazis kaj ŝi estis kripligita
de organo grava por virino. La informo ne nur ne skuis ŝin, sed baldaŭ je miaj miro kaj timo ŝi
memstare leviĝis kaj tenante la serum-ampolon en la mano, sen helpo iris al la banejo.
Du tagojn poste Ada revenis hejmen, sed jam ne kuŝadis en lito. Rapide ŝi revenis al sia energiplena agado, kiel se nenio estis okazinta. Al la UK kaj al Pollando ŝi veturis kiel antaŭvidite.
Ekzistas ĉe mam-kancero la eblo, ke post 3-5 jaroj ĝi ripetiĝu ĉe la alia flanko. Dum la sekvantaj 11
jaroj Ada, regule submetiĝis al kontrola mamografio kun favora rezulto: la danĝero iom post iom
malaperis; ĉe ŝi kreskis la sento, ke ŝi venkis la malsanon.
Ŝia vivo antaŭ la fina malsano
Fine de 1988, mi sukcesis iom anticipe emeritiĝi kaj ni kune translokiĝis al mia naskiĝ-urbo,
Torino, kie Ada renkontis amikan esperantistan kaj familian etoson. Ŝi rapide integriĝis en la nova
vivo, dum tri sinsekvaj jaroj vizitis someran kurson de itala lingvo por eksterlandanoj ĉe la
universitato en Perugia. Kun denaska entusiasmo ŝi daŭrigis la kutiman eldonan kaj socian agadon.
Same kiel dum la antaŭaj 27 jaroj respektive en Bruselo kaj en Madrido, Ada nun aktivis ĉe la loka
Esperanto-societo, kun ŝi ĉiusemajne animis per programoj, prelegoj kaj inciativoj, ĉar ŝi ŝategis esti
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inter homoj: unu el ŝiaj mem-elektitaj taskoj estis la societej festoj-Kristnaskaj, Karnavalaj kaj
monataj komunaj vespermanĝoj-, kiujn ŝi kunordigis, mem kuirante por dekoj da personoj varmajn
pladojn kaj polajn specialaĵojn. Aldone al la komunaj festoj, ŝi organizis hejme privatajn
renkontiĝojn ĉefe por junaj esperantistoj; kaj en Madrido kaj en Torino kelkfoje kunvenis ĉe ni ĝis
trideko da geamikoj. Baldaŭ en la urba kvartalo ĉiuj-najbaroj kaj butikistoj- ŝatis kun ŝi interparoli.
a) La gazeto
Tamen, ŝia ĉefa intereso koncentriĝis alie, nome ĉe la aperigo de la gazeto „Heroldo”.Ĉi lasta multe
estis evoluinta post 1961, kiam ŝi aĉetis ĝin de la fondinto, la emerita Teo Jung. La tasko tre plaĉis
al ŝi, ĉar ĝi respondis al ŝiaj studoj (slavistiko kaj specialiĝo pri ĵurnalismo) kaj pli frua profesio en
Varsovio( redaktorino ĉe eldonejo kaj ĉe la
pola radio).

Por kompreni la laboron de „Heroldo”, necesas superrigardo pri ĝi. En la Brusela periodo, ĝis
1978, la gazeton kompostis kaj presis firmao en Nederlando: inter Bruselo kaj Roterdamo
ekspresa poŝto veturis unu tagon: Ada sendis la materialon kaj la enpaĝigan modelon
komence de la semajno al la presisto; li resendis al ŝi la pres-provojn eksprese vendrede
vespere, por ke sabate – dimanĉe ŝi pro-legu ilin kaj resendu la korektojn al Nederlando la
sekvantan lundon matene, por finpresado kaj elsendo okazontaj en kelkaj tagoj. La tutjarajaperdatoj, atentantaj la feriajn periodojn, estis fiksitaj en la antaŭa decembro kaj tuj sciigitaj al
la presisto. Apartajn zorgojn kaŭzis la adresaro de abonantoj, ĉar tiam ne ekzistis komputilaj
sistemoj; Ada disponis pri malmultekosta neaŭtomata spiritusa adres-maŝineto kaj permane
stampis sur rulpapero, po unu, la slipojn sendotajn al la presisto por la ekspedo de „Heroldo”.
La gazeto estis tiom malriĉa, ke la unua skribmaŝino povas esti aĉetita nur danke al donaco de
usona abonanto. En la komenco, Ada ricevis simbolan rekompencon (temis pri duono de
salajro de balaistino en mia oficejo), sed baldaŭ ankaŭ tio montriĝis neebla kaj ĝis la fino ŝi
laboris senpage, sed same entuziasme.
Post 1978, en Hispanio, la metodo iomete ŝanĝiĝis. Ekonomie konvena presejo situis ĉe la
malliberejo de Alcala de Henares, apud Madrido. La interŝanĝo de materialo kaj korektoj
okazis per privata poŝto, pere de ĉiutaga aŭtobusa servo inter la du urboj.
Je la instaliĝo en Torino, dek jarojn poste, Ada-kvankam jam 60-jara- rapide lernis
komputilajn kompostadon kaj enpaĝigon, kio permesis transiri al moderna labor-tekniko kaj
mem tajpi, korekti kaj enpaĝigi hejme la gazeton. Presado kaj elsendo komence okazis ĉe
esperantista entrepreno en Pisa, poste en Torino. La aspekto de „Heroldo” plibeliĝis danke al
enkonduko de plia kolumno kaj utiligo de pli taŭgaj liter-tipoj. Flanke de miaj novaj liberprofesiaj okupoj - mi iomete helpis koncerne al revizio, de ricevitaj artikoloj, al administrado,
provlegado, krom rilate al eldonado de lernolibroj de Esperanto en la ĉefaj naciaj lingvoj.
Antaŭ la falo de la Berlina muro, kiam la Orient-Eŭropaj esperantistoj ne rajtis sendi monon
eksterlanden, Ada aranĝis en la koncernaj landoj bankajn kontojn, ĉe kiuj la esperantistoj
pagis la abonon en lokaj devizoj, laŭ la tiea oficiala kurzo: la sistemo apenaŭ kovris la sendokostojn, sed dum tiuj mallumaj jaroj ebligis al kelk-miloj da homoj ricevi internacian Egazeton.
Famiĝis la specialaj fakaj numeroj (internacia juro, malsato en la mondo, astronomio, k.a.) kaj
la duonjaraj duoblaj numeroj: unu dediĉita al la esperantistaj kongresoj kaj renkontiĝoj (ŝi
pacience dum tuta jaro kolektis informojn kaj logotipojn pri pli ol 200 internaciaj kunvenoj);
la alia speciala numero detale raportis pri la Universalaj Kongresoj de Esperanto (sep paĝoj el
ok detale priskribis ĉiujn eventojn, dividitajn laŭ programoj, fakoj, universitataj prelegoj,
infana kongreseto, intervjuoj al organizantoj kaj partoprenantoj, ktp).
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b) La Universalaj Kongresoj
Ekde la UK en Varsovio (1959) ĝis la fina malsano, Ada maltrafis neniun universalan aŭ
nacian (en la landoj, kie ni vivis) kongreson, sen paroli pri lokaj manifestacioj. Ŝi persone
konis la plejmulton de la kongresanoj kaj korespondis kun multaj el ili: ekz. Kristnaske ŝi
forsendis centon da bondeziraj kartoj kaj ricevis saman kvanton da ili. Kiam Ada aperis en
kongreso, multaj geesperantistoj volis saluti, brakumi, festi aŭ nur koni ŝin; ŝi impresis ĉiujn
per siaj gajeco, modesteco kaj societemo. La kunesto kun malnovaj kaj novaj geamikoj ne
malhelpis ŝin partopreni en ĉiuj gravaj kunvenoj kaj mem produkti la fotojn por la speciala
numero de „Heroldo”.
Esperanto kaj ĝiaj homecaj valoroj pasiigis Ada-n ekde ŝia unua kurso en 1957: la lecionoj de
Julio Baghy, tiam blokita en Varsovio pro la hungara revolucio, tiel kaptis ŝin, ke ŝi ploris,
kiam ŝi ne povis ĉeesti la kurson. Sekvant-jare ekkomenciĝis la organizado de la Varsovia
jubilea kongreso (1959), en kies preparo ŝi-vic-prezidantino de la ĉef-urba E-societo kaj
redaktorino ĉe la Esperantaj dissendoj de Radio Varsovio- kunlaboris en la kadro de la
Gazetara Servo de LKK.
c) Pollando
Malmultaj personoj amas sian naskiĝlandon, kiom Ada amis Pollandon. La senton plifortigis
la milita tragedio de Pollando. Post liberiĝo de la familio el la Siberia ekzilo, Ada-provizore
loĝante kaj studante (en polaj lernejoj por rifuĝintoj) unue en Teherano kaj poste en Libanoeksciis pri la sanga Varsovia ribelo kaj romantike bedaŭris ne esti tie por „perei kun miaj
samlandanoj”.
Por Ada gravis Pollando kiel lando, spite de tio, ke ĝi postmilite falis sub komunisman
reĝimon: por ŝi patrujo sam-valoras kiel patrino, ĝi kunigas la historiajn kaj kulturajn eternajn
valorojn de popolo; politika sistemo estas apenaŭ transira negrava fenomeno. Postmilite ŝi kaj
la fratino estis unu el la nemultaj gepoloj, kiuj revenis al reĝima Pollando, la patrino
reedziniĝis kaj restis en Irano; la tuta armeo de gen. Anders, ekzemple, petis azilon
eksterlande. Dum nia 36-jara geedziĝo ne pasis somero, sen ke ŝi veturu al Varsovio kaj
libertempu unu monaton kun la familianoj ĉe la polaj lagoj en kampara etoso, kiun ŝi, iama
skoltino, aparte ŝatis. Dum tiuj restadoj, en Varsovio sinsekvis renkontiĝoj kaj festoj kun
amikoj, fruaj kolegoj kaj esperantistoj, kaj intervjuoj pri Esperanto al la naciaj gazetoj.
La fina malsano
En la lastaj tempoj de la Torina periodo, ŝi kelkfoje plendis pro dorso-doloro dum sidado
antaŭ komputilo ĉe la komposta kaj enpaĝiga laboro. Bedaŭrinde, nek ŝi nek mi atribuis
gravecon al tio: ni pensis (kaj tion mi nun riproĉas al mi), ke temas pri fenomeno normala ĉe
ĉiu, kiu longe sidas kliniĝinte super la taskoj. Por plia komforto ŝi plialtigis la sid-pozicion,
aldonante sur la seĝo librojn kaj kusenojn kaj subtenante la dorson per speciala apogilo uzata
en aŭtomobiloj. Ŝi ĉesis plendi, sed la malsano silente progresis.
Proksimume unu jaron antaŭ la fino, pro la doloroj ŝi decidis limigi la opajn sidojn antaŭ la
komputilo ĝis po dudekminutojn sinsekve. Sed, ankaŭ tio ne helpis. Kuracisto-ortopedisto
mendis radiografiojn, sed rimarkinde en ili neniun malsanon, li konsilis gimnastikon, kio ne
havis sencon, ĉar ŝi jam tion faris. Krizo subite eksplodis iun tagon en majo 1996, kiam,
revenante de butikumado, la doloro estis tia, ke ŝi surstrate treniĝis sufer-plene 40 minutojn,
apogante sin al muroj, por kovri dekminutan distancon ĝis la hejmo.
Ada trovis mildigon apogante sin al lam-bastono kaj daŭrigis siajn agadojn. Ne nur. En
sekvantaj tagoj ŝi nepre volis partopreni en la celebroj pri la batalo en Montecassino, kie falis
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multaj polaj soldatoj. Se oni pripensas, ke dum tiaj celebroj oni staras horojn-longe ĉe
tombejo, por aŭskulti paroladojn kaj mesojn, oni facile imagas ŝian fizikan klopodon. Sed, pri
tio ŝi ne plendis.
La definitiva krizo manifestiĝis post kelkaj semajnoj. Mi tiam troviĝis en suda Italio por gvidi
seminarion: je mia reveno, mi trovis ŝin kuŝanta en fotelo, ĉirkaŭata de helpemaj geamikoj; la
streĉita vizaĝo aspektis kiel masko de doloro. Sufero laŭlonge de la spino kaj speciale ĉe la
nuko atingis tian gradon, ke ŝi unu fojon elbuŝigis teruran intencon: „Mi mortigos min!”.Mia
koro haltis bati, ĉar ŝi kutimis rekte esprimi nur sian plenan sinceran penson: venantaj el
homo, kiu tiel amas la vivon, tiuj vortoj plej krude bildigis la neelteneblan doloron. Feliĉe, tiu
frazo ne plu ripetiĝis.
Sekvan tagon, dimanĉon, doktoro vizitis ŝin hejme, provizore diagnozis iskiatikon, preskribis
kaj tuj aplikis kontraŭdolorajn injektojn. En la venontaj du tagoj, flegistino regule ripetis la
kuracon, kio forigis momente la akutajn krizojn, revekante ŝian optimismon.
Tamen, ŝi apenaŭ povis stari. Ĉe kuŝado iom helpis ŝveligebla kolringa kuseneto, uzata de
turistoj dum veturado. Tamen, Ada ne eltenis kuŝi neaktiva: el la lito ŝi plue gvidis la gazetajn
kaj hejmajn laborojn.
La trian tagon, per taksio ni veturis al privata specialisto. Aŭdinte la priskribon de la
simptomoj, esplorinta la radiografian filmon, li prognozis ostoporozon, nome senkalkiĝon de
la ostoj: malsano sufiĉe ofta ĉe mezaĝaj virinoj. Li ordonis absolutan ripozon en lito kaj plue
apliki la antaŭajn medikamentojn. Sed, lia granda sperto vekis ĉe li ian dubon: por rea
kontrolo, li postulis novan speciale pligrandigitan detalan lokan radiografion, nomatan TAC,
kaj petis min telefone legi al li la rezultojn, tuj kiam ili pretos.
-

daŭrigota –

Dr. Jáki Ferenc

Paradoxon
Gondolat nélkül az Ember csupán üres csigaház,
csillogó, de haszontalan, fölösleges korall-váz.
Legnagyobb csoda a Földön: a száguldó Gondolat,
büszkén emeld ezért, Ember, Ég felé Homlokodat!
Véges a Lét és a halál sem tartogat semmi jót,
mégis jó, hogy megsejtheted a másik Dimenziót!
D-ro Ferenc Jáki

Paradokso
Sen Penso la homo estas nur helik-konko vaka,
brila, tamen senutila koral-domaro vana.
La plej granda Miraklo sur Ter’ estas la fluga Pens’,
pro tio leviĝu alten, Homo, via vigla Mens’!
La Viv’ ne estas senfina, kaj la Mort’ nin atendas,
tamen Vi la Dimension alian antaŭsentas!
(Ferenc Jáki/Marianna Legányi: Kantante Vivi – Énekelve Élni – Szolnok 2006)
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ANEKDÓTÁK
Tristán Bernard, francia író és humorista mondta egyszer egy társaságban:
Csak egyetlen ember nem hazudott, amikor azt mondta, hogy nem látott szebb nőt.
Ő volt Ádám!
Fernandel (Fernand Constandin), francia filmszinész elhatározta, hogy vegetáriánus lesz, de
hamarosan valaki a barátai közül látta, hogy nagy élvezettel eszi a hússzeleteket.
- Nem mondtad, hogy vegetáriánus leszel? – kérdezte csodálkozva a barát.
- Valóban, én vegetáriánus vagyok! De ma kedd van és kedden
nekünk
vegetáriánusoknak böjt napunk van!
Anekdóták híres emberekről: Edvard V. Tvarozsek eszperantó nyelvű összeállításából
(Kiadás 1992, Bratislava) kiválogatta és magyarra fordította
Pásztor László

ANEKDOTOJ
Tristan Bernard, franca verkisto kaj humuristo, diris foje en societo:
-Nur unusola viro ne mensogis dirante, ke li ne vidis pli belan virinon. Li estis Adamo!
Fernandel (Fernand Constandin), franca filmaktoro decidis fariĝi vegetarano, sed baldaŭ poste
iu el siaj amikoj vidis lin, kiel li kun granda ĝuo manĝas stekojn da viandaĵo.
- Ĉu vi ne diris, ke vi estos vegetarano? – ekmiris la amiko.
- Vere, ja mi estas vegetarano! Sed hodiaŭ estas mardo kaj marde ni vegetaranoj havas
Fastotagon!
(ANEKDOTOJ PRI FAMAJ HOMOJ - El la tradukita kompilaĵo de Eduard V. Tvarožek eldonita en Bratislava, 1992)

A hideg kávé
Közkedvelt italaink egyike a kávé. Sok féle módon készíthetjük el. Most, a hideg kávé
készítését mutatom be, mely kiváló üdítőital.
A Hideg Kávé
Egy pohárban jól összekeverek ⅓ rész összetört jégkockát, ⅓ rész erős, édesített főtt
feketekávét, ⅓ rész szódavizet.
Szívószállal kínálom.
Pásztor Lászlóné
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La malvarma kafo
La kafo estas unu el inter niaj ŝatataj trinkaĵoj. Ni povas pretigi ĝin multmaniere. Nun, mi
prezentos la pretigon de la malvarma kafo.

La malvarma kafo
En glaso mi kunmiksas: ⅓ parton da disrompita glacikubo, ⅓ parton da forta, dolĉigita
kuirita kafo, ⅓ parton da sodakvo.
Mi surtabligas ĝin per suĉpajlero.
Adrienne, s-rino Pásztor

LÁTOGATÁS
2007. május 2-án Eszperantista Baráti Körünket meglátogatta Betty Chatterjee asszony, a
koppenhágai Eszperantó Klub elnöknője, aki egyik írásában a dán zsidók történetét dolgozta
fel. Látogatása alkalmából közöljük írását.

Betty Chatterjee Miskolc-Lillafüreden a „Király Lajos” Eszperanto Baráti Körtől:
Pásztorné Adriennel.
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VIZITO
La 2-an de majo 2007 nian Esperantistan Amikan Rondon vizitis sinjorino Betty Chatterjee,
prezidanto de la Esperanto-klubo de Kopenhago, kiu en sia iu priskribo prilaboris la historion
de la danaj judoj.
Ni publikas ŝian priskribon okaze de la vizito.

Betty Chatterjee en Miskolc-Lillafüred, kun Lászlóné Pásztor de la
Esperanto-Amika Rondo „Király Lajos”

Betty Chatterjee

Rövid történet a zsidókról Dániában
Dánia volt az egyik skandináv állam, amely megengedte a zsidóknak a bevándorlást. Az első
találkozás a zsidókkal IV. Krisztián uralkodása alatt történt (1588-l648). Akkor történt,
amikor a király meghívta a Földközi-tenger vidéki zsidókat Hamburgból és Altónából 1617ben az újratervezett németországi Gluckstadt városba. A király kinevezte Albert Dioniszt a
Földközi-tenger vidéki zsidó kereskedőt a pénverde vezetőjének 1619-ben. Dionisz, aki már
Hamburg lakosa volt, lett az első zsidó, aki pártoló dán levelet kapott.
A Dioniszal való jó együttmüködés miatt a király elhatározta, hogy más zsidókat is meghív
Amszterdamból és Hamburgból Gluckstadtba, hogy javítsák a kereskedelmet. Akkor nagy
kereskedelmi verseny létezett Hamburg és Dánia között. Bátorításként a haladó zsidó
kereskedőknek a király vallásszabadságot és kereskedelmi előjogokat javasolt Gluckstadtban.
Valami előjogot kapott a zsidó lakosság, végül joguk volt szabadon kereskedni magában
Dániában is. El is adtak luxusdolgokat az udvarnak és nagy kölcsönöket adtak a királynak.
33

1667-ig nem volt könnyű az európai zsidóknak, akik kereskedni akartak Dániában, így nem
volt olyan joguk, mint a Földközi-tengeri zsidóknak. Mégis 1667-ben a zsidók Altónából
utazhattak is és kereskedhettek Dániában is, beleértve Norvégiát és Schlesweg-Holsteint is.
Az első zsidók magában Dániában vagy dohányárukat gyártottak, vagy eladók voltak. Dánia
egyik legnagyobb városa Fredericia volt, Jutlandban. 1682-ben a király egyházi jogokat
engedett minden lakosnak, emiatt több zsidó érkezett a városba, gazdagok is, szegények is. E
korszakban kb.19 európai zsidó lakott Koppenhágában. Többségük udvari ékszerész. 1684ben egyikük, Meyer Goldschmidt celebrálhatott miséket de prédikáció nélkül az egész
zsidóközösség számára és a következő 50 évben a miséket ott történtek.1694-ben vásároltak
egy parcellát temetö céljára. 1695-ben a Földközi-tengeri zsidók is jogosultak lettek a
misékre. Mégis az európai zsidók uralták a zsidó közösséget Dániában.
1684 és l814 között két fontos zsidóközösség volt az országban: Fredericia és Koppenhága.
Az első zsinagóga Fredericiában épült 1719-ben. A koppenhágaiaknak 1766-ig kellett várni,
amikor az ő első zsinagógájuk fel lett szentelve. Sajnos a nagy koppenhágai tűzvészben 1795ben az teljesen eltünt.
A XVIII. században a dán hatóságok szivesen befogadták az országba a gazdag zsidókat,
azonban nem látták szivesen a szegényeket. Nekik csak 1726 után volt joguk Koppenhágába
kőltözni, ha volt elég pénzük, kereskedésük, vagy házuk. Kevés zsidó volt ilyen gazdag.
Mégis a közösség megszerezte az engedélyeket a külföldi zsidóknak, akik benősülve akartak
családot alapítani. 1784-ben 1200 zsidó lakos volt Koppenhágában. Ők csak azokban a
szakmákban vehettek részt, amelyekben a céheknek nem volt monopoliumuk. E miatt a fő
foglalkozások a pénzes kőlcsön, jelzálogkereskedelem, zsib-árus kereskedelem és ivóboltok
voltak – 1814-ig hivatalosan azokat „zsidó kereskedelemnek” nevezték. Gyakran történtek
ellentétek a céhes és kereskedelmi jogok között. Mégis a kormány gyakran támogatta a
zsidókat a céhekkel való ellentétei miatt is és a kereskedelmi fejlődés érdekében is. A XVIII.
században a kormány a zsidóknak sok előjogot adott: pénzadományokat, kőlcsönöket a
gyárak építéséhez, adókönnyítést és egyeduralmat. A korszak második részében ment végbe a
dán tengeri és gyarmati kereskedelem terjeszkedése, e miatt a zsidó kereskedők sikeresek
lettek.
Még ha a kormánynak pozitív véleménye is volt a zsidókról, a céhek és templomok
ellenségesebbek voltak. A céhek féltek a zsidó kereskedőtudástól és müveltségtől, és meg
voltak győződve, hogy a zsidók makacsul tagadták a megfelelő utat. A XVIII. szd. elejére
több fantazmagóra javasolt zsidóellenes tervezeteket, például gettókat, zsidó jelvényeket,
zsidóadót. E korban történtek zsidónépellenes erőszakok is. Mégis a kormány támogatta a
zsidókat, tagadván a megkülönböztető törvények bevezetését, és a rendőrség nem tűrte az
erőszakot mondván, mindenkinek joga van a tőrvényadta támogatásra. Habár a kormány és a
rendőrség barátságos volt, az egyház elitélte a zsidóságot. 1530 óta az egyedüli elfogadott
vallás Dániában a luterán hit volt és és volt luterán állami templom. 1728 - ban a koppenhágai
egyház hiába erőltette a zsidó részvételt a templomi misén. 1747-től 1864-ig a zsidóknak
közösen kellett hűséget esküdni a zsinagógában a városi bíró és rabbi előtt. 1788-ig csak
luteránok jelentkezhettek orvosi egyetemre, ezért a zsidók vitatkoztak az egyetemmel annak
megváltoztatása édekében.
Az információs mozgalom Európában befolyásolta a dán zsidó közösséget is, a XVIII. sz.d.
utolsó 10 évében. Új eszmék miatt történtek megszorítások a szociális csoportok között a
zsidó közösségben. A szegények ellenezték az uj eszméket. A kereskedő osztályokat szivesen
látták és 1796-ban a reformerek a dán vezetőségből reformokat javasoltak:
1. A zsidók alkalmazkodnának a dán törvényekhez, az állami templomi törvények kivételével.
2. Protokollok és más irományok lennének irottak a dán nyelvben.
3.A vezetőség növekedne és az egész közösség választaná annak tagjait.
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Ezek a javaslatok nem tetszettek a zsidó közösségnek és emiatt a vezetőség semmit sem
valósíthatott meg. Mégis apránként a zsidók már két jogot kaptak: 1788-ban jelentkezhettek a
céhekbe és 1799-ben a főiskolákra. És ugyanazon évben földet vásárolhattak. 1805-ben és
1810-ben a gazdagok átadták a szegények számára a Karolina Iskolát (Carolineskolen).
Karolina volt VI. Frigyes király lánya. A Karolina Iskola még létezik, mint az egyedüli zsidó
iskola Dániában.
1804-ben királyi dekrétum adott egyenlő jogokat a zsidóknak. E korban más etnikai csoportok
gyanakvóak a zsidókkal szemben és félnek azok hatalmától. Emiatt időről időre történtek
zsidóellenes események, pl.1813-ban, amikor egy személy dánra lefordított egy német
zsidóellenes könyvet. De sok fontos személy védte a zsidókat. 1819-ben újból voltak „hephep” csődületek Németországban, amelyek Koppenhágáig terjedtek ki. A vezetőség ujból
felülmúlta ezeket a csődületeket.
Magukban a közösségekben is léteztek ellentétek az ortodoxok és haszkálok között. De 1829
óta Ábrahám Alexander Wolff, a rabbi főrabbi lett Koppenhágában és 60 év alatt egyesítette a
közösséget, pl. 1833-ban az új zsinagóga felépítésével, amely a dán zsidók leghasználhatóbb
találkozóhelye maradt. Fontos lépése volt, hogy megoldotta az ellentéteket a szabad
gondolkozók és ortodoxok között. Sikerült jó kapcsolatot létrehoznia a nem zsidókkal is.
Mégis a XIX. században az egyenlő jogok és érdekházasságok miatt sok zsidó aktivan és
értékeseb részt vett nem zsidó közösségben, pl. Georg Brandes az író, kereskedő és műgyüjtő
Heinrich Hirschprung, Leopold Rosenfeldt a zeneszerző és különböző tudósok, politikusok.
Az évszázad végére a közösségnek kb.3500 tagja volt, hasonlitva az 1834. évi 4000 taghoz.
Az Oroszországban levő pogromok miatt (pl: a Kishinev-pogrom 1903.) a XX. század elejére
több ezer zsidó vándorolt be Dániába. Kezdetben az új tagok féltek a bevándorlás
következményeitől. A gazdag nyugati ls laikus régiek különböztek az újaktól, akik jidisül
beszéltek és gyakran továbbra is fontosnak tartva gyakorolták a vallást. Mégis apránként
erősítették a közösséget a zsidó kultúra megújitásával. Más eredmény volt a közösség
növekedése, amely 1921-re 6000 főre gyarapodott.
A 30-as években és a háború alatt a zsidó menekültek Németországból Dániába emigráltak.
De a munkanélküliség miatt csak nehezen kapták meg a bevándorlási engedélyeket, és emiatt
sokuknak nem sikerült Dániába menni.
1940. április 9- től 1943. októberéig kb. a 8000 zsidó nyugodtan élt Dániában. Addig a dánok
kerülték az ellentéteket a németekkel az 1940. évi dán-német egyezmény miatt. Mégis
apránként a dán ellenállási mozgalom fejlődött, és emiatt 1943 szeptemberében a németek
kinyilvánították a háborús tőrvényt. Így az egyezmény nem létezett tovább. Werner Best, aki
a német vezetőség képviselője volt Dániában, már tervezte a dán zsidók letartóztatását. Mégis
egy másik német diplomatának F. G. Dukwitznak, akinek jó kapcsolatai voltak a dán
politikusokkal, titkosan informálta az ellenállási mozgalom tagjait a zsidók tervezett tömeges
letartóztatásáról. Az ellenállók a halászokkal rögtön megrendezték a 7200 közösségi tag
megmentését tengerentúli halászhajós svédországi utazással. 500 zsidót elkaptak és küldtek
Theresienstadtba.
A háború alatt csak 120 dán zsidó pusztult el a holokauszt miatt. 1945-ben hazajöttek és
ujrakezdték a nyugodt életmódot. A nem zsidó szomszédok gyakran gondoskodtak ügyeikről
a svédországi tartózkodás alatt.
A dán zsidók nagyon hálásak a háború alatt kapott nagyon szivélyes és bátor segítség miatt,
ezért a viszony jó a zsidók és nem zsidók között. A háború után történt a zsidók bevándorlása
Magyarországról 1956-ban, Csehszlovákiából 1968-ban, Lengyelországból 1969-72-ben
(2000 fő), és izraeliek is stb. Jelenleg a lakosság még számol 6-7000 főt és csak 1 % lakik
Koppenhágán kívül.
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E nagyvárosban van:
Nagy zsinagóga (1833-ból) 2400 taggal, rabbija Bent Lexner
Fejlődő zsinagóga (Északi dal)
Ortodox zsinagóga – szertartásos fürdéssel
A „Chabad” mozgalom Dániában aktív
Zsidó Iskola – Karolin Iskola
Két éves dán zsidó muzeum, melynek épitésze Daniel Libeskind volt, aki a berlini zsidó
muzeumot is tervezte.
A Királyi Könyvtárban van a Havas Gyémántnak nevezett nagy könyvkötet a zsidó témákról,
amelyben 40 000 könyv van héber, jida, ladina, dán és más nyelveken.
Sok különböző klub létezik a közösségben, pl: W. I. Z. O /női nemzetközi cionista szervezet/,
B’nai Brith nyugdíjas klub és centrum, New Outlook / béke-mozgalom /, stb.
-folytatás következikEszperantóból magyarra fordította Pásztor László
Betty Chatterjee

Mallonga historio pri la Hebreoj en Danio
Danio estis unu el la tri skandinavaj landoj, kiu permesis la enmigradon al la Hebreoj. La
unua renkonto kun la Hebreoj okazis dum la regado de Kristiano, la 4-a (1588-1648). Tiu
okazis, kiam la reĝo invitis la Sefardulojn el Hamburgo kaj Altona al la novplanita/1617/
urbo Gluckstadt en Germanio. La reĝo nomumis sefardan hebrean komerciston, Albert Dionis
monfarejestro (estro de monfarejo) en 1619. Dionis, kiu jam estis loĝanto en Hamburgo,
fariĝis la unua Hebreo, kiu ricevis danan leteron de protekto.
Pro la bona kunlaboro kun Dionis la reĝo decidis inviti aliajn Hebreojn el Amsterdamo kaj
Hamburgo al Gluckstadt, por ke ili plibonigu la komercon. Ekzistis tiam granda komerca
konkurenco inter Hamburgo kaj Danio. Por kuraĝigi la prosperajn hebreajn komercistojn, la
reĝo proponis liberecon de religio kaj la komercadajn privilegiojn en Gluckstadt. Iom post
iom la hebrea loĝantaro ricevis pli da privilegioj kaj finfine ili rajtis libere komerci en Danio
mem. Ili ankaŭ vendis luksaĵojn al la kortego kaj disponigis grandajn pruntojn por la reĝo.
Ĝis 1667 ne estis tiel facila afero por la aŝkenazaj Hebreoj, kiuj volis komerci en Danio, tiel
ili ne havis tiujn rajtojn kiel la Sefarduloj. Tamen en 1667 la Hebreoj al Altono ankaŭ rajtis
vojaĝi kaj komerci en Danio inkluzive Norvegion kaj Schleswig-Holsteinon. La unuaj
Hebreoj en Danio mem aŭ fabrikis la tabakaĵojn, aŭ estis vendistoj. Unu el la plej grandaj
urboj en Danio estis Fredericio en Jutlando.En 1682 la reĝo donis religiajn rajtojn al ĉiuj
loĝantoj, pro tio alvenis pli da Hebreoj kaj riĉuloj kaj malriĉuloj en la urbon.
En tiu epoko loĝis proksimume 19 aŝkenazaj Hebreoj en Kopenhago. Pluraj el ili estis
kortegaj juvelistoj. En 1684 unu el ili Meyer Goldschmidt rajtis celebri diservojn, sed sen
prediko, por la tuta hebrea komunumo ĉe li kaj dum la sekvontaj 5o jaroj la diservoj okazis
tie.En 1694 oni aĉetis parcelon por tombejo.En 1695 ankaŭ la sefardaj Hebreoj ricevis rajton
havi sur diservojn. Tamen la Aŝkenazuloj superregis la hebrean komunumon en Danio.
Inter 1684 kaj 1814 estis du gravaj hebreaj komunumoj en la lando: Fredericio kaj
Kopenhago. La unua sinagogo estis konstruita en Fredericio en 1719. La kopenhaganoj devis
atendi ĝis 1766, kiam sia unua sinagogo estis konsekrita. Bedaŭrinde dum la granda
kopenhaga incendio en 1795 ĝi tute malaperis pro incendio.
Dum la 18. jc. la danaj aŭtoritatuloj bonvenigis al la lando la riĉajn hebreojn kaj ne volonte
akceptis la malriĉulojn. Ili havis rajton nur post 1726 por enloĝiĝi en Kopenhagon, se havis
sufiĉe da mono, posedis komercon, aŭ domon. Malmultaj hebreoj estis tiel riĉaj. Tamen la
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komunumo akiris la permesojn al la eksterlandaj Hebreoj, kiuj volis enedziĝante fondi
familion. En 1784 estis 1200 hebreaj loĝantoj en Kopenhago. Ili povis partopreni nur en tiuj
metioj, en kiuj la gildoj ne havis monopolojn. Pro tio la ĉefaj profesioj estis mona
pruntedonado, hipoteka komerco, brokanta-vestaĵ- komerco kaj trinkaĵvendejoj, – ĝis 1814
oni nomis oficiale tiujn „hebreaj komercoj”. Ofte okazis konfliktoj inter la gildaj rajtoj kaj la
komercistaj rajtoj. Tamen la registaro ofte subtenis la Hebreojn kaj pro siaj propraj konfliktoj
kun la gildoj kaj por la intereso de la komerca progreso. Dum la l8-a jc. la registaro donacis al
la Hebreoj multajn privilegiojn: mondonojn, kreditojn por konstruado de fabrikoj, impostan
faciligon kaj monopolion. En la dua parto de tiu epoko okazis la ekspansio de la dana mara
kaj kolonia komerco kaj pro tio la hebreaj komercistoj prosperiĝis.
Eĉ se la registaro havis pozitivan opinion pri la Hebreoj, la gildoj kaj la preĝejo estis pli
malamikaj. La gildoj timis pri la hebrea komerca kapablo kaj edukiteco, kaj la klerikaro estis
konvinkita, ke la Hebreoj obstine neis la ĝustan vojon. Je la komenco de la l8-a jc. pluraj
fantaziemuloj proponis kontraŭsemitajn projektojn, ekz. getojn, hebreajn insignojn kaj
hebrean imposton. En ĉi tiu epoko okazis ankaŭ perfortoj kontraŭ la juda popolo. Tamen la
registaro subtenis la Hebreojn, rifuzante la enkondukon de la diskriminaciaj leĝoj kaj la polico
ne toleris la perfortojn, dirante, ke ĉiuj rajtas pri protekto laŭ la leĝo. Kvankam la registaro kaj
la polico estis amikeca, la eklezio oponadis la hebreraron. Ekde 1530 en Danio la luterana
kredo estis la sola akceptita religio kaj ekzistis ŝtata luterana preĝejo. En 1728 la kopenhaga
klerikaro vane povis devigis la hebrean partoprenon en la preĝeja diservo. Ekde 1747 ĝis
1864 la hebreoj devis publike ĵuri la fidecon al la lando en la sinagogo antaŭ la urba juĝisto
kaj la rabeno. Ĝis 1788 nur la luteranoj rajtis aliĝi al la medicina fakultato, tial la hebreoj
disputis kun la universitato por ŝanĝi tion.
La informada movado en Eŭropo influis ankaŭ la danan hebrean komunumon dum la lastaj
dek jaroj de la l8-a jc. Pro novaj ideoj okazis severigoj inter la socialaj grupoj en la hebrea
komunumo. La malriĉuloj oponis la novajn ideojn. La komercistajn klasojn oni bonvenigis
kaj en 1796 la reformuloj el dana estraro proponis reformojn:
l.Hebreoj estonte konformiĝus pri la danaj leĝoj, escepte la ŝtatajn preĝejajn leĝojn.
2.Protokoloj kaj aliaj skribaĵoj estus skribotaj en la dana lingvo.
3.La estraro pligrandiĝus kaj la tuta komunumo elektus ties anojn.
Tiuj proponoj ne plaĉis al la hebrea komunumo kaj pro tio la estraro efektivigis nenion.
Tamen iom post iom la hebreoj jam ricevis du rajtojn:
En 1788 ili rajtis aliĝi al la gildoj kaj en 1799 al la altlernejoj. Samjare ili rajtis aĉeti la teron.
En 1805 kaj en1810 la riĉuloj en la komunumo inaŭguris Karolinan Lernejon
(Carolineskolen) por la malriĉuloj. Karolina estis la filino de la reĝo Frederik, la 6-a. La
Karolina Lernejo ankoraŭ ekzistas, kiel la sola hebrea lernejo en Danio. En 1804 la reĝa
dekreto donis egalajn rajtojn al la Hebreoj. En ĉi tiu epoko la aliaj etnaj grupoj estas
suspektemaj pri la Hebreoj kaj ili timis pri la potenco de ili. Pro tio de tempo al tempo okazis
kontraŭsemitaj eventoj, ekz. en 1813, kiam iu je dana lingvo tradukis germanan libron
kontraŭsemitan. Sed multe da gravaj personoj defendis la Hebreojn.
Denove en 1819 okazis „hep-hep tumultoj” en Germanio, kiuj etendis ĝis Kopenhago. La
estraro denove subpremis tiujn tumultojn.
Ankaŭ en la komunumoj mem ekzistis konfliktoj inter la ortodoksuloj kaj haŝkaluloj. Sed
ekde 1829 la rabeno Abraham Aleyander Wolff fariĝis ĉefrabeno en Kopenhago kaj dum
sesdek jaroj li unuigis la komunumon, ekz. per la konstruado de nova sinagogo en 1833, kiu
restis la plej uzata renkontejo de la danaj Hebreoj. Li havis grandan talenton por solvi la
konfliktojn inter la liberpensuloj kaj ortodoksuloj. Li sukcesis realigi bonajn rilatojn ankaŭ
kun la nehebreoj. Tamen dum la l9-a jc. pro la egalaj rajtoj kaj la interedziĝoj multe da
hebreoj aktive kaj valore partoprenis en la nehebrea komunumo, ekz. la verkisto Georg
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Brandes, la komercisto kaj la artkolektanto Heinrich Hirschprung, la komponisto Leopold
Rosenfeldt, diversaj sciencistoj kaj politikistoj. Fine de la jarcento la komunumo nombris ĉ.
3500 membrojn kompare kun la 4000 membroj en 1834.
Pro la pogromoj en Rusio komence de la 20-a jc. /ekz. Kiŝhinev pogromo en 1903/
enmigradis pluraj miloj da Hebreoj en Danion. Komence la malnovaj Hebreoj timis pri la
konsekvencoj de la enmigrado. La riĉaj okcidantaj kaj laikaj malnovuloj diferencis de la
novuloj, kiuj jide parolis kaj ofte pli grave praktikis la religion. Tamen iom post iom fortigis
la komunumon per la renovigo de la hebrea kulturo. Alia rezulto estis la kresko de la
komunumo, kiu nombris 6000 personojn en 1921.
En la tridekaj jaroj kaj dum la milito hebreaj rifuĝintoj migris el Germanio en Danion. Sed
pro la senlaboreco estis tre malfacile havigi la enirajn permesojn, kaj pro tio sufiĉe multaj
personoj ne sukcesis eniri Danion. Ekde la 9-a de aprilo 1940 ĝis oktobro 1943 la ĉ. 8000
hebreoj en Danio trankvile vivis. Ĝis tiam la danoj evitis la konfliktojn kun la germanoj pro la
dana-germana kontrakto 1940-jara. Tamen iom post iom la dana rezista movado evoluiĝis kaj
pro tio en septembro de 1943 la germanoj deklaris la militleĝon.Tial la kontrakto ne plu
ekzistis.Werner Best, kiu estis la reprezentanto de la germana estraro en Danio, jam planis la
areston de la danaj Hebreoj.Tamen alia germana diplomato en Danio F.G. Dukwitz, kiu havis
bonajn rilatojn kun la danaj politikistoj sekrete informis la membrojn de la rezista movado pri
la planota amasaresto de la Hebreoj. La rezistanoj kunlabore kun la fiŝistoj tuj aranĝis la
savon de la 7200 komunumanoj per transmare fiŝŝipa veturo al Svedio. 500 Hebreoj estis
kaptitaj kaj senditaj al Theresienstadt. Dum la milito nur 120 danaj Hebreoj pereis pro la
holokaŭsto. En 1945 ili revenis hejmen kaj rekomencis la trankvilan vivmanieron.
La nehebreaj najbaroj ofte zorgis pri iliaj aferoj dum la restado en Svedio.
La danaj Hebreoj estas tre dankemaj pro la bonkora kaj kuraĝa helpo ricevita dum la milito,
pro tio la rilatoj inter Hebreoj kaj ne Hebreoj estas bonaj. Post la milito okazis enmigradoj de
Hebreoj el Hungario en 1956, el Ĉeĥoslovakio en 1968, el Pollando en 1969-72 (2000
personoj), kaj ankaŭ israelanoj ktp.
Nuntempe la loĝantaro ankoraŭ nombras 6-7000 personojn kaj nur 1 % loĝas ekster
Kopenhago.
En ĉi tu urbego estas:
La granda sinagogo (el 1833) kun 2400 membroj, ties rabeno nomiĝas Bent Lexner
La progresiva sinagogo (Norda kanto)
La ortodoksa sinagogo, ki havas ritan banon (mikva)
La „chabad” movado estas aktiva en Danio.
La hebrea lernejo: Carolina Lernejo
La dujara dana hebrea muzeo, kies arkitekto estis Daniel Libeskind, kiu planis ankaŭ la
hebrean muzeon en Berlino.
En la Reĝa Biblioteko troviĝas ankaŭ nomata la Neĝa Diamanto granda libraro de hebreaj
temoj, kiu enhavas 40 000 librojn en hebrea, jida, ladina, dana. kaj en aliaj lingvoj
Ekzistas multaj diversaj kluboj en la komunumo, ekz. V. I. Z. O. /Virina Internacia Cionista
Organizo/, B’nai Brith, pensiula klubo kaj Centro, New Outlook /paca movado/, ktp.
-

daŭrigota –
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Pásztor Lászlóné

A békakirályfi
Hol volt, hol nem volt, talán mégsem mese volt, hogy volt egyszer Zánkán egy eszperantó
iskola, ahol eszperantista aktivisták továbbképzését végezte a Magyar Eszperantó Szövetség.
Dr. Győry-Nagy Lajos bácsi, Eszperantó Megyei Bizottságunk elnöke úgy döntött, hogy
Miskolcról Lőrinczi József, Pásztor László és én (Földi Adrienne) vegyünk részt ezen a
továbbkébzésen 1972 nyarán.
A jelentkezési lapokat mindenkinek magának kelett a címre megküldenie Lajos bácsi ráírott
javaslatával. Mivel a nyomtatványt kibocsátó a MESZ volt, nem a zánkai címre, hanem
Budapestre a MESZ-hez küldtem el Zánka helyett a jelentkezési lapot. Azt gondoltam
ugyanis, hogy azokat az összegyüjtés után ők fogják továbbítani Zánkára.
Amikor Lajos bácsinak elmondtam, hogy az ott tartózkodásom alatt még a helyi
nevezetességeket is meg akarom nézni, mármint a fakazettás plafonú fatemplomot és a vörös
forrást, igencsak lehűtötte a lelkesedésemet azzal a ténnyel, hogy a sűrű program miatt egyéni
kirándulásra aligha lesz időm.
Körülbelül a Balaton északi partjának feléig utaztam, amikor megérkeztem Zánkára, mely
akkortájt nem az eszperantó iskola, hanem az úttörőtábor miatt volt híres. Szóval, a címet
megtaláltam aztán sorbaálltam. A fogadóbizottság előtt aztán kiderült, hogy a listán sajnos
nincs rajta a nevem, így sem szállás, sem más nincs rendezve a részemre.
Miután megmutattam a MESZ címére küldött ajánlott levelem postai igazoló papírját, nagyon
udvariasan azt ajánlották nekem, menjek el sétálni. Amikor egy-két óra múlva visszajövök,
addigra már biztosan megnyugtatóan rendeződik jelentkezésem és regisztrálásom ügye.
Más se kellett nekem. Szépen elindultam, hogy mégis megismerhessem Zánka
nevezetességeit. Ha nem is az úttörőtábort, de legalább a kis templomot és a vörös forrást.
Jó emberek útbaigazítottak elmagyarázva, hogy melyiket merre fogom megtalálni.
Könnyedén megtaláltam a kis templomot. Mely, sajnos már nem látható, mivel egy nagy
esőzés után a falai annyira megroggyantak, hogy le kellett bontani az épületet. Az utca felől
nem volt látható.
Amikor a portára beléptem, az udvar közepén egy lőcsös szekér rúdján lószerszám csüngött.
A kukoricaszárító nyitott ajtaján ki-be röpködtek galambok, rigók, verebek. Nem mintha
kukoricára gyűltek volna össze. Nem bizony, az már nem volt benne, de volt ott kiömölve egy
zsák árpa.
Ember sehol. Egy kicsit hallóztam, aztán vártam, majd kissé onnan eltávolodva ismét
hallóztam, de kissé már hangosabban.
Nemsokára valahonnan hátulról egy menyecske jött elő meszesen. Szaporán szabadkozott.
Azért nem hallotta meg jöttömet, mivel hátul a tyúkólat meszelte – és intett valahova a
távolba. Kérdésemre készségesen vezetett át a másik portára, ahol a férje a tapasztott, vert falú
favázas kis templom ajtófélfáját festette olajfestékkel tengerzöldre.
A templomka melett terebélyes lombú fa és egy magas kerítés állott. Ezért nem lehetett látni
az utcáról a kis templomból semmit.
Eredetileg, - mesélte a fiatalasszony – a kis templom a település szélén volt, de miután a
lakosok a háború után építkezésbe kezdtek, beszorult a két ház közé.
A mésszel fehérített falú templom kívül is, belül is kicsike volt, de elég volt a lakosoknak.
Amíg az Úrhoz könyörögtek, vagy inkább hálát rebegtek, addig nem fújta őket a szél, nem
zuhogott nyakukba az eső. A picinyke, egyszerű templomnak is volt éke, értéke: a virágokkal
ékesített, faragott, kazettás fa mennyezete.
Megtekintése után elindultam visszafelé, végig az úttörőtábor kerítése mentén, ki a faluból. A
vasúti sínen túljutva találtam meg az olyan hőn látni óhajtott vörös forrást.
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Megdöbbenésemre, egy közönséges kerek luk volt a földben, amelyből akkor egy kevéske
vörös víz szivárgott ki. No, már majdnem azt gondoltam, hogy ezért ugyan kár volt
odamennem és annyit gyalogolnom. És, akkor csoda történt.
Nagy buborékot öklendezett ki magából a föld és ez még háromszor megismétlődött. A
buborék leve a benne oldott vas és mangán vegyületektől vörös volt és sűrű, mint az öreg
emberek vére. Nem hiába mondta a népnyelv erről a forrásról, hogy ”Vérforrás”.
Az öklendezés után ismét nyugalmi időszak következett. Megvizsgáltam a vizet.
Megállapítottam, hogy a víz nem meleg. Nem vártam meg a további öklendést, hanem igen
elégedetten megindultam az eszperantó iskola felé.
Odaérve tapasztaltam, hogy bár már délután volt, a jelentkezők még mindig igen sokan
voltak. Nem kívántam a sorba újra beállani. Így, lementem a kert végébe a Balatonhoz.
A kerítésen túl, öreg szomorúfűz ágai nyújtóztak a vízig. Közelében csónak volt kikötve.
Félig a parton, félig a vízben feküdt. Beleléptem, leültem. A csend, a félárnyék kellemes volt.
Elővettem a faluban vásárolt zánkai képeslapot és megcímeztem édesanyámnak. Még
indulásom előtt megfogadtatta velem, hogy azonnal az érkezésem után megírom neki hogyan
utaztam, milyen az elhelyezés, milyenek a társak, stb.
Elgondolkodtam. Azt nem írhatom meg, hogy nincs rendben a szénám, mert feleslegesen
nyugtalanítanám szegényt. Akkor mit írjak? Amikor idáig jutottam a gondolatomban, hirtelen
megcsobbant a csónak alján levő víz előttem. Odanéztem és a lélegzetem majd elállott. Egy
óriási béka nézett velem farkas szemet. Azt hiszem, mindketten meglepődtünk. De mivel én
moccanni sem mertem, hogy az állatot el ne riasszam, megnyugodott és mivel éhes volt,
éhsége csillapítása volt számára a legfontosabb mindenek előtt.
A ladik alján levő vízbe belefulladt légy, pók és dongó elfogyasztása után már nekem
szentelte minden figyelmét. Sokáig szemlélt. Mikor már eltelt a látásomal, - éppen akkor,
amikor édesanyám lapjára azt írtam, hogy most láttam meg életem legnagyobb békáját és
alighanem ez lehetett a békakirályfi, – gondolt egy nagyot, merészet a béka. Átvetette magát a
csónak oldalfalán és eltünt a buja víz alatti világban, ahonnan jött.
Utána, csak egy széles kör maradt a víz szinén, mely mutatta, hol merült a víz alá. Utána
néztem, amikor a víztányéron egy kedves fiatal férfiarc jelent meg / későbbi férjemé/ Pásztor
Lászlóé. Mondta, most már jelentkezhetek nyugodtan, mert Budapestről a MESZ-től
leigazolták a jelentkezésemet. Minden rendeződött.
Készülhettem a vacsorára és az utána következő ismerkedési estre.
Pár nap múlva hallottuk, hogy a közeli kecskebéka tenyésztő telepről sikerült lelépnie néhány
tenyészállatnak és emiatt komoly kára keletkezett a tulajdonosoknak.
Így értesültem arról, hogy a „békakirályfi” honnan származott el.
Ezt a hírt hallva jutott eszembe a mulatós magyar nóta:
„Kecskebéka felmászott a fűzfára,
annak is a legmagasabb ágára.
Így sem volt jó, úgy sem volt jó,
sehogyan sem volt az jó.
Mindig csak a más asszonya volt a jó.”
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Adrienne, s-rino Pásztor

La ranreĝido
Kie estis, kie ne estis, tamen ne fabelo estis: la ekzisto de la HEA lernejo ĉe vilaĝo akvoborda,
apudbalatona Zánka.
En Zánka, la Hungara Esperanto-Asocio aranĝis pliperfektigan kurson kun prelegoj de
eminentaj hungaraj esperantistoj por aktivuloj de la hungara Esperanto-movado. Inter la
prelegantoj estis ekzemple: D-ro Jozefo Mátéffy, D-ro Stefano Szerdahelyi, s-ino Éva FarkasTatár, s-ro Ottó Nógrádi kaj ankoraŭ ankaŭ multaj aliaj.
D-ro Ludoviko Győry-Nagy, la prezidanto de nia Borŝos-Abauj-Zemplén departamenta
Esperanto Komitato decidis, ke el Miskolc, tiun pliperfektigan kurson partoprenu sinjoroj
Jozefo Lőrinczi kaj Ladislao Pásztor, krome mi (Adrienne Földi) dum somero de 1972.
La aliĝilon ĉiu mem devis sendi al la donita adreso kune kun la skriba propono de nia
prezidanto.
La eldonanto de la aliĝilo estis HEA, do tial mi sendis ĝin al Budapeŝto (al rezidejo de HEA)
anstataŭ Zánka. Mi pensis, ke HEA kolektos la aliĝilojn kaj poste sendos ilin al Zánka.
Kiam mi parolis al oĉjo Ludoviko, ke dum mia tiea restado mi volas viziti la vidindaĵojn de
Zánka: la kasedan ligno-plafonan preĝejon kaj la ruĝan fonton, li multe malvarmigis mian
entuziasmon per tiu fakto, ke pro la densa programo mi certe ne havos tempon por fari
ekskurson ien ajn.
Nu, mi vojaĝis per trajno lau la bordo de lago Balatono, preskaŭ ĝis la mezo de ĝia norda
bordlongo, kaj en la decidita tempo mi alvenis en Zánka. Tiutempe tiu loko estis fama ne pro
la tiea Esperanto-lernejo, sed pro la Pionira tendaro.
Do, mi alvenis, trovinte la adreson, kaj sinanoncis ĉe la akceptejo.
Sed, tie evidentiĝis, ke mia nomo ne estas trovebla sur la nomlisto. Do, oni ne povas akcepti
kaj tranoktigi min. Kiam mi montris al ili mian poŝtan papereton pri la dokumento sendita al
HEA en Budapeŝton, la akceptantoj tre ĝentile proponis al mi, ke mi iru promenadi. Se mi
revenos post unu-du horoj, je tiu tempo certe jam trankvilige aranĝiĝos mia afero inter la
oficejo de HEA kaj Zánka.
Mi ĝoje iris for al la vilaĝo, por tamen viziti la sopiratajn vidindaĵojn.
Bonaj homoj klarigis, kion kie mi trovos. Tiel, unue mi serĉis la malgrandan preĝejon. Kio
estas nevidebla nun jam bedaŭrinde, ĉar ĝiaj muroj malfortiĝante teren falis post longdaŭra
pluvego kaj tial oni devis malkonstrui la konstruaĵon.
De sur la strato ĝi ne estis videbla. Kiam mi eniris la korton, sur mezo de la korto ĉaro staris,
sur ĝia timono pendis jungilaro. La pordo de la maizsekigilo estis malfermita. Kvankam ene
maizo ne estis, tamen en- kaj elflugadis kolomboj, paseroj kaj turdoj. Ili rapide flugadis tienreen sur la elŝutiĝintan hordeosakon. Homon mi ne vidis. Mi ekkriadis hola, hola! Respondo
ne venis. Mi ripetis, sed iome pli laǔte kaj atendis plu.
Baldaǔ junedzino aperis je mia kriado, kaj pardonpetis, ke ŝi ne aǔdis mian alvenon. Ŝia
vestaĵo kalka estis. Tial aspektis tiel, ĉar ŝi pentris la staleton de gekokoj per kalko – klarigis
ŝi kaj mansignis ien pli malproksimen. Je mia peto ŝi tre volonte akompanis min en la alian
korton, kie ŝia edzo pentris per oleofarbo al marverda koloro la pordon kaj la pordofoston de
la lignoskema, batita-ŝmirita argilmurojn havanta preĝejeto. Apud la etpreĝejo vastfoliara
arbo kaj alta barilo staris. Oni tial povis vidi neniom el la malgranda preĝejo de la flanko de
vilaĝstrato. Originale, - rakontis la junedzino – la preĝejo staris ĉe la rando de la setlejo, sed
post la dua mondmilito, kiam la loĝantaro komencis konstruadi, ĝi enpremiĝis inter du
domojn. La preĝejo blankigitmura per kalko estis malgranda kaj interne, kaj ekstere, sed
sufiĉis por la loĝantaro, por tiuj kelkaj animoj, kiuj dum ilia petego, aǔ dum la dankodiro al
Dio, la vento ne trablovis ilin, pro la pluvo ili ne tramalsekiĝis.Tegmento estis super ili.
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Ankaǔ la tre eta preĝejo havis ornamon, valoron. Tiu estis ĝia per floroj ornamita
lignoskulptita kaseda lignoplafono.
Post ĝia rigardo mi ekiris reen, ĝis fino laǔ la barilo de la pionira tendaro, eksteren el la
vilaĝo. Mi trapasinte la fervojajn relparojn, baldaǔ ektrovis tiun por vidi tre sopiritan
„ruĝan fonton”.
Sed, kiel granda seniluziiĝo estis ties ekvido! Ĝi estis tute ordinara ronda truo en la tero, el
kio ioma ruĝa akvo trafiltriĝis eksteren. Mi tute ne trovis ĝin interesa. Preskaǔ jam tion mi
ekpensis, kial mi venis ĉi tien, mi bedaǔras mian marŝon ĉi tien, kiam miraklo okazis.
Unu post la alia trifoje grandan bobelon devomis la truo, sed kian! Ĝi estis malhelruĝa, ĝia
suko estis densa kiel sango de maljunaj homoj pro la enŝoviĝintaj fero- kaj manganaj
kombinaĵoj! La popoldiro nomis la fonton vere ĝuste „Sangofonto”. Post la vomado denova
kvieta paǔzo sekvis. Mi konstatis dume, ke la akvo ne estis varma. Mi ne atendis la novan
vomadon, sed tre kontente ekiris al la Esperanto lernejo.
Vidinte, ke tie ankoraǔ ankaǔ tiam longa vico staras antaǔ la akceptejo, mi ne volis denove
enviciĝi. Tial mi iris al la bordo de la lago Balatono, kiu estis tuj ĉe la fino de la teritorio de la
Esperanto- lernejo. Sur la bordo ĉe la barilo maljuna tristsaliko pendbalancis branĉojn al la
akvo. Aliflanke boato estis ligita al tero tiel, ke ĝi kuŝis duone sur la bordo, duone en la akvo.
Mi eniĝis, sidiĝis. Agrable estis sidi en la posttagmeza duonlumo. Mi prenis la bildkarton de
Zánka, aĉetitan en la vilaĝo kaj adresis ĝin por mia panjo. Sed, dume mi devis pripensi, kion
skribi. Antaǔ foriro de mia hejmo, mi devis promesi al mia panjo: post mia alveno mi tuj
skribos al ŝi pri la vojaĝo, tranoktejo, gekunuloj ktp. Mi ne povis skribi al panjo, ke mi ne
havas tranoktejon. Kial mi maltrankviligu ŝin? Do, pri kio mi skribu?
Kaj tiam subite io ekplaǔdis antaǔ mi en akvo de la boatsubo. Mi rigardis tien kaj preskaǔ
haltis mia spiro. Grandega rano fikse rigardis en miajn okulojn. Mi pensas, ni ambaǔ
surpriziĝis. Ne volante moviĝi por, ne forpeli la animalon, mi sidis silente. Do mi sidis kaj nur
el okulanguloj rigardis la beston.
Ĝi estis plie malsata, ol timema. Pli grava estis por ĝi forpeli sian malsaton, ol okupiĝi pri mia
ĉeesto. Do, post formanĝo de la boatakvo dronintaj muso, araneo kaj burdo, ĝi ekrigardis min
pli pedante. Tian grandegan ranon pli frue mi neniam vidis en mia vivo. Singarde mi skribis
sur la bildkarton, ke mi nun vidis la plej grandan ranon de mia vivo, kaj eble ĝi estas mem la
ranreĝido.
Sed, kiam la ranego pensis: sufiĉas jam mia rigardo, traĵetis sin sur flanko de la boato kaj
malaperis en la abundkreska subakva mondo, el kie ĝi venis. Larĝa rondo signis la lokon sur
la akvosurfaco, kie ĝi subakviĝis. Dume mi postrigardis la ranreĝidon, sur la loko de la
subakviĝo aperis kara juna virvizaĝo de (mia posta edzo) Ladislao Pásztor. Li invitis min
reiri, ĉar intertempe aranĝiĝis mia anonciĝa afero. HEA pruvis mian perpoŝtan aliĝon senditan
en Budapeŝton. Do, ĉio estis jam en ordo. Mi povis pretigi min al la vespermanĝo kaj al la
sekvonta interkona vespero, amuziĝo.
Post kelkaj tagoj ni aǔdis, ke en la najbareco funkcianta entrepreno produktanta kaj bredante
eskuletojn por Okcident - eǔropanoj suferis grandan malprofiton, ĉar kelkaj bredbestoj
sukcesis rifuĝi.
Tiamaniere mi eksciis, ke mia ranreĝido devenis de tie.
Aǔdinte tion mi gaje rememoris pri la amuziga hungara popolkanto:
„Eskulanto surgrimpis la salikon.
Eĉ sur ties plej superan branĉeton.
Nek tiel, nek aliel estis bon’,
Ĉu alies edzinon amas la hom’.”

42

EURÓPA ESZPERANTÓ UNIÓ 7. KONGRESSZUSA
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy ezt a kongresszust most Szlovéniában, Mariborban
rendezik meg 2007. julius 28 - augusztus 4-ig.
A részvétel feltételeiről és a programokról tájékozódás:
www.esperanto-maribor.si

LA 7-A KONGRESO DE EŬROPA ESPERANTO UNIO
Ni informas niajn karajn legantojn, ke ĉi tiun kongreson nun oni aranĝos en Maribor, en
Slovenio inter 28. 07. 2007-04. 08. 2007.
Pri la partoprenkondiĉoj kaj programaro vi povas informiĝi pri la retpaĝo
www.esperanto-maribor.si
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