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JÚNIUS 
 
Június az év hatodik hónapja és Júnó (latin nevén Iuno) római istennőről nevezték el. Junó: az 
ég istennője, a házasság és a születés védnöke Jupiternek, a római mitológia főistenének volt a 
felesége. Juniust a népi kalendárium Szent Iván havának nevezi. 
Ehhez a hónaphoz több nevezetes nap kapcsolódik. Így pl. több szentünk névnapja, 
különböző nemzetek nemzeti ünnepei és egyéb nevezetességek is a hagyományaink szerint. 
 
Néhány ezek közül: VI.l: Bulgáriában a rózsák ünnepe, VI.5: Környezetvédelmi Világ Nap, 
VI.8: Szent Medárd napja, VI.10: Portugália nemzeti ünnepe, VI.13: Szent Antal ünnepe, 
VI.15: Dánia nemzeti ünnepe, továbbá Svédországban és Finnországban ekkor van a 
Nyárközép ünnepe, VI.17:  Az Apák Napja Magyarországon, VI.22: Horvátországban: az 
Antifasiszta Harc emléknapja,  
VI. 23: Szent Iván napja: amikor az év leghosszabb világos napjának éjjén tüzeket gyújtanak 
a világosság meghosszabbítására, a szentelésre és a tisztításra. A néphit szerint akik ekkor a 
tüzeket átugorják, egészségesek maradnak egész évben, VI.25: a Barlangok napja, VI.27: 
Szent László napja  I.László királyunk emlékére, VI.29: Szent Péter napja, VI.30: Szent Pál 
napja, az aratás kezdete Magyarországon. Juniusban ér véget az iskolai oktatás és kezdődik 
meg a nyári tanítási szünet. 
 
Megkérdeztem egy kisgyermeket, örül-e a tanév végének. A válaszát: A Nagy Igazság – 
címmel olvashatják. 
 

Pásztor Lászlóné 
 
 

A nagy igazság 
 
Autóbusszal történt egyik utazásomkor láttam, hogy az autóbusz tele van gyerekekkel. Úgy 
tűnt, hogy kirándulásból tartanak hazafelé, vagy éppen kirándulni mennek. Megszólítottam a 
mellettem ülő fiúcskát: 
 

- Kirándultál az osztálytársaiddal? 
- Nem, - válaszolta a gyermek – az osztálytársaimmal egy közülünk való 

osztálytársunkat látogattuk meg, aki egy Miskolc melletti faluban lakik. 
- Beteg?- kérdeztem. 
- Nem, nekik most lett egy nagy házuk óriási füves résszel és meghívtak bennünket, 

hogy azt megnézzük – válaszolta a gyermek. 
- Tényleg olyan nagy a ház és a porta? 
- Igen, valóban nagy, de a füvön sajnos nem futbalozhattunk, mert még kímélni kell, 

nem régen vetették. 
- Hanyadikos vagy?- kérdeztem én újra. 
- Most fogom befejezni az elsőt. – büszkélkedett a cseppség. 
- Örülsz az év végének és a közelgő nyárnak?- kérdeztem én. 
- Igen, de évközben sok szünidőnk volt, így a tanév hamar elmúlt. 
- Mi volt a legjobb az iskolában?- kíváncsiskodtam tovább. 
- Mi? Mi? Hát az, amikor kicsengettek és kimehettem az iskola udvarára focizni az 

osztálytársaimmal. 
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- Van fivéred akivel otthon is focizhatsz? Szoktál? – kérdeztem újra. 
- Igen, de az iskolai jobb! 
- Miért?  
- Ó, néni! El tudod Te fogadni az én nagy, nagy igazságomat? Azért jobb az iskolai 

foci, mert otthon mégsem lehet egyszerre 21 testvérem a foci-meccshez! 
 

Pásztor Lászlóné 
             
 

JUNIO 
 
Junio estas la sesa montato de la jaro. Ĝin oni nomis pri la romia diino Juno (latin-nome Iuno) 
; kiu estas la diino de la ĉielo, la ĉefprotektanto estas de la geedziĝoj kaj la nasko, edzino estis 
de Jupitero: la ĉefdio de la Romia mitologio. 
La popola kalendaro nomas Junion: monato de Sankta Ivano. 
Pluraj famaj tagoj, mondotagoj, eventoj, kutimoj ligiĝas al tiu monato. Inter ili ekz:  
La 01.VI.: en Bulgario Festo de la Rozoj, 05. VI: Regionodefenda Mondotago, 08.VI. Tago 
de Sankta Medardo (se tiam pluvas, pluvos dum la sekvaj 40 tagoj), 10.VI. Nacia Festo de 
Portugalio, 13.VI: Festo de Sankta Antono, 15. VI: Nacia Festo de Danio krome en Svedio 
kaj Finnlando tiam oni festas la Somermezon, 17.VI. Tago de la Patroj en Hungario, 22.VI: en 
Kroatio estas la Memortago de la Antifaŝista-movada batalo, 23.VI: Tago de Sankta  Ivano: 
kiam dum la nokto de la plejhela tago de la jaro oni ekbruligas fajrojn por plilongigi la tagan 
lumecon, antaǔhelpi la sanktigadon kaj la puriĝon. Laǔ la popolkredo: kiuj tiam trasaltas 
super la fajro, tiu sana restas dum la tuta jaro, 25VI: Tago de la Gotoj, 27.VI: Tago de Sankta 
László/Ladislao je memoro de nia reĝo  László  I-a,  29.VI: Tago de Sankta Petro, 30.VI: 
Tago de Sankta Paǔlo: Komenca Tago de la rikolto en Hungario. En junio finiĝas la lerneja 
instruado kaj komenciĝas la somera ferio. 
 
Mi demandis iun etinfanon, ĉu li ĝojas pro la fino de la studjaro? Lian respondon vi povos 
legi per la titolo: La Granda Pravo. 
 

Adrienne, s-rino Pásztor 
 

 
La granda pravo 

 
Dum mia unu aǔtobusa vojaĝo mi vidis, ke la veturilo plenplena estis per infanoj. Ŝajnis, ili 
estis ekskursi, aǔ ĵus vojaĝas tien. 
Mi alparolis la apud mi sidantan knabeton: 
    

- Ĉu vi ekskursis kun viaj samklasanoj? 
- Ne, - respondis la infano – kune kun miaj samklasanoj mi vizitis nian el inter ni 

estantan samklasanon, kiu loĝas en Miskolc apuda vilaĝo. 
- Ĉu li malsanas? – demandis mi.  
- Ne, ili nun ekhavis grandan domon kun grandega herbejo, kaj li kune kun la gepatroj 

invitis nin por rigardi ĝin. 
- Ĉu ĝi estas vere tiome granda? 
- Jes, ĝi estas vere granda, sed ili ne permesis nin iri sur la herbejon por piedpilkludi, 
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Ĉar la preskaǔ nun semitan novan herbon ni devis damaĝi. 
- Kiom klasa vi estas? – demandis mi plue. 
- Mi nun finas la bazlernejan unuan – fierdiris la etulo. 
- Ĉu vi ĝojas por la lernojar-finiĝo kaj al la proksimiĝanta somero?- demandis mi. 
- Jes, sed dumjare ni havis multan ferion, tiel la lernojaro rapide forpasis. 
- Kio estis la plej bona en la lernejo? – scivolemis mi. 
- Kio? Kio? Do… tio, kiam oni sonoriligis la finon de la studhoroj kaj mi povis iri sur la 

lernejkorton por piedpilkludi kun miaj klaskamaradoj. 
- Ĉu vi havas fratojn, kun kiuj vi povas piedpilkludi ankaǔ hejme? Ĉu vi kutimas agi 

tiel? 
- Jes! Sed la lerneja ludo estas pli bona! 
- Kial?- demandis mi denove. 
- Ho, onjo! Ĉu vi povas akcepti mian grandan, grandan pravon, ke tial estas pli bona la 

lerneja piedpilk-ludo, ĉar hejme samtempe mi ne povas havi 21 fratojn al la 
piedpilkmaĉo! 

 
Adrienne, s-rino Pásztor 

 
 

INVITO 
Karaj gesamideanoj! 

 
Mi kore invitas VIN al MARIBOR. Ni preprais tre interesan programon el tri 
partoj: temoj pri EEU kaj Esperanto. Ĉeftemo estas "Akvoj difinas la estonton" 
en kiu prelegos 6 esperantistaj kaj neesperantistaj fakultoj, interalie 
dro Burchards el Hamburgo, dro Dudich el Budapeŝto, sinjorino Auderskaja 
el Ukrajnio, Sinjoro Fleury el Kanado, eǔropa konferenco "Interkultura 
dialogo kaj komunikado" en kiu interalie prelegos eǔroparlamentaninoj M. 
Handzlik kaj Lj. Novak, dro Sean O’ Riain kaj tre riĉa kulturprogramo. 
Kompreneble je dispono estos ejoj por apartaj diskutoj de la 
Lingvolanĉilaj ideoj. 
Ne hezitu. aliĝu laǔeble rapide. 
 

Zlatko Tišljar 
(Lingvolanĉilo) 
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Kérem, fogadjanak el egy kis frissítőt 
Íme, a 
 

Narancsos Kávé 
 
Erősen pörkölt (kézzel szedett) afrikai kávéból készítem úgy, hogy a frissen őrölt kávéra a 
főzés előtt néhány csepp narancslikőrt, vagy narancs aromát, vagy kifacsart fél narancs 
levét öntöm. Ezután a kávét megfőzöm. A főzéshez kávéprést használok, és borszeszégőt. 
Így láthatom a lassan leszálló kávészemcséket. 
 
Tálaláskor a tetejét reszelt étcsokoládéval (feketecsokoládéval) meghintett tejszínhabbal 
és finomra reszelt narancshéjjal díszítem 
 

Kiss Krisztina – Kisgyőr 
 
 
 
 

Bonvolu akcepti iom da refreŝigaĵo. 
Jen, la 

 
Oranĝa kafo 

 
La kafon mi pretigas el forte perkeltaj afrikaj (permane kolektitaj) kaf-faboj tiel, ke sur la 
freŝe muelitan kafon mi gutumas kelkajn gutojn da oranĝ-likvoro, aǔ da oranĝ-aromo aǔ 
sukon de duono da kruda oranĝo antaǔ la kuiro. Poste mi ekkuiras la kafon. Al la kuiro mi 
uzas tn. kafpremilon kaj etilalkoholhavan kandelfajron. Tiel mi povas rigardi la malrapide 
subiĝantajn kaferetojn. 
 
Kiam ni altabligos ĝin; mi ornamas ĝian supron per raspita amara ĉokolado 
(nigra ĉokolado) kremŝaǔmo kaj raspita ŝelo de oranĝo. 
 
 

Esperantigis: Adrienne, s-rino Pásztor  
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Szabó Lőrinc Dubrovnikban 
 
Miskolc város önkormányzata, a Miskolci Egyetem Szabó Lőrinc Alapítványa és a Zágrábi 
Egyetem Bölcsészettudományi Karának Hungarológiai Tanszéke Szabó Lőrinc emléltáblát 
avatott Dubrovnikban 2007. április 20-án a miskolci születésű magyar költő emlékére.  
Miskolc szülötte többször járt Dubrovnikban, ott írta az Egy raguzai leanderhez, a Lóci és a 
szakadék, valamint a Beszélgetés a tengerrel - mű verseit is. 
Az emléktáblát Policsányi István szobrászművész készítette. 
 

 (ÉM. 2007. IV. 20) 
 
 
 

Szabó Lőrinc 
 
DSUANG DSZI ÁLMA 
 
Kétezer évvel ezelőtt Dsuang Dszi, 
la mester, egy  lepkére mutatott. 
- Álmomba - mondta, - ez a lepke voltam 
és most egy kicsit zavarban vagyok. 
 
 
- Lepke, - mesélte, - igen, lepke voltam, 
s a lepke vígan táncolt a napon, 
és nem is sejtette, hogy ő Dsuang Dszi ... 
És felébredtem ... és most nem tudom, 
 

         most nem tudom, - folytatta eltünődve, - 
mi az igazság, melyik lehetek: 
hogy Dsuang Dszi álmodta-e a lepkét 
vagy a lepke álmodik engemet? - 
 
Én jót nevettem: - Ne tréfálj, Dsuang Dszi! 
Ki volnál? Te vagy Dsuang Dszi! Te hát! - 
ő mosolygott: - Az álombeli lepke 
épp így hitte a maga igazát! - 
 
 
Ő mosolygott, én vállat vontam. Aztán 
valami megis megborzongatott, 
kétezer évig töprengtem azóta, 
de egyre bizonytalanabb vagyok, 
 
és mostmár azt hiszem, hogy nincs igazság,  
már azt, hogy minden kép és költemény, 
azt, hogy Dsuang Dszi álmodja a lepkét,  
a lepke őt és mindhármunkat én. 
 
(A Küldő: Csiszár Ada – Kalocsay Társaság Budapest) 
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Laǔrenco Szabó, la poeto en Dubrovnik 
 
La urba registaro de Miskolc, la Fonduso Laǔrenco Szabó de la Miŝkolca Universitato kaj la  
Hungarologia Katedro de la Filologscienca Fakultato de la Zagraba Universitato inaǔguris 
memortabulon la 20-an de aprilo en 2007, je memoro de la en Miskolc naskiĝinta poeto. 
La en Miskolc naskiĝintulo plurfoje estis vizitanto en Dubrovnik, tie li skribis ankaǔ la 
poemojn siajn: Al iu oleandro de Raguza, Lóci kaj la rokfendo, kaj la Babilado per la maro. 
La memortabulon kreis la skulptoartisto István Policsányi. 
 

(El la 20. 04. 2007-a gazeto Északmagyarország, esperantigis: Adrienne, s-rino Pásztor) 
 

 
Laǔrenco Szabó 
 
SONĜO DE ĜUANG DZI 
 
Jam antaǔ du mil jaroj ĜUANG DZI 
la majstro, montris papilion. - Sonĝe 
li diris - mi 'stis tiu papilio, 
kaj nun min embaraso ĝenas ronĝe. 
 
Jes, papilio mi 'stis, papilio, 
kiu dancis gaje sub la sun', 
sen konjektet' ke ĝi 'stas Ĝuang Dzi, 
kaj mi vekiĝis, kaj ne scias nun, 
 
ne scias nun - revante li daǔrigis - 
kio la vero, kiu estas mi: 
ĉu Ĝuang Dzi la papilion sonĝis,  
aǔ min nun sonĝas tiu papili'? 
 
Mi ridis ege: - Ej, Ĝuang Dzi, ne serĉu, 
kiu vi 'stus? Vi 'stas Ĝuang Dzi. 
Ridetis li: - La papili' sonĝanta 
ja kredis, ke la vera estas ĝi. 
 
 
Ridetis li, mi ŝultrotiris. Poste 
min frostotremigis tamen ia tim': 
de tiam mi meditis du mil jarojn 
kaj pli kaj pli jam dubas la anim', 
 
mi kredas jam, ke ne ekzistas vero, 
ĉio 'stas nur imago kaj poem', 
kaj Ĝuang Dzi la papilion sonĝas, 
ĝi lin kaj nin ĉiujn tri mi mem. 
 
(El la postlasaĵo. Trad. de K. Kalocsay – sendinto: Ada Csiszár;  
Kalocsy-Societo Budapeŝto) 
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Utazni, jó! 
Ugye, Önök is szeretnek? 

Ajánlatunk: tekintsék meg dr. Ferenczy Imre írását az Inter City vonatokról. 
 
 
 

Dr. Ferenczy Imre 
Magyarország vonatai 

 
 
 
 Az utóbbi húsz évben, főleg Németországban a belföldön közlekedő, valamint a 

külföldre induló és onnan érkező Eurocity és Intercity vonatokat a számjelzés mellett még 

érdekes névvel is ellátják. Jónéhány éve a magyar vasútvonalakon is már szép számmal 

találunk nevet viselő vonatokat. Az alábbi összeállítás nem teljes, csak a legfontosabb és 

legérdekesebb adatokat tartalmazza. Leginkább folyók, zeneszerzők, országrészek, hegyek és 

híres emberek nevével találkozunk a MÁV Hivatalos 2006-2007-évi Menetrendkönyvében a 

vonatok böngészése közben. 

  

A "Tisza expressz" nemzetközi gyorsként Budapest és Moszkva között közlekedik 

(2106 km.). A Tisza hazánk második legnagyobb folyója, a teljes hossz 977 km, ebből a 

magyar szakasz 579 kilométer. Máramarosnál ered és Titelnél ömlik a Dunába.  A "Latorca" 

nevű IC vonat Budapest és Csap között jár (341 km). Budapest Nyugati pu-ról 15.20-kor 

indul és 21.15-kor érkezik Csapra. A folyó a Vereckei-hágó közelében ered, hossza 188 km. 

Munkács város folyójaként is említik. A Tisza legnagyobb baloldali mellékfolyója a "Maros". 

E néven Budapest és Marosvásárhely között jár a nemzetközi gyors. A menetidő mintegy 10 

óra, a távolság 587 km.  A Gyergyói havasokban eredő folyó teljes hossza 880 km, 

Nagylaknál lép be Magyarországra és Szeged fölött ömlik a Tiszába. A magyar szakasz 

hossza 49 km.         

 

Ugyancsak nemzetközi gyorsként közlekedik a "Szamos" nevű vonat Püspökladány és 

Szatmárnémeti között, de a vonat közvetlen kocsikat is közlekedtet Budapestre és 

Budapestről. A Szamos folyó 411 kilométeréből 346 km. Románia területére esik, és 

Vásárosnaménynál ömlik a Tiszába. A "Kőrös" IC Budapest és Temesvár között teremt 

közvetlen vasúti összeköttetést. A Kőrös egy folyórendszert alkotó öt folyó neve, 

Csongrádnál ömlik a Tiszába. A "Mura" IC csak a nyári forgalomban közlekedik Budapest és 
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Nagykanizsa között. A Mura a Dráva mellékfolyója, Ausztriában ered, 438 kilométer hosszú, 

határfolyónk a déli országrészen 40 km. hosszban. 

 

 A "Lehár" EC vonat  Budapest Keleti pu-ról 19.10-kor indul és 3 óra alatt teszi meg a 

263 km. távolságot.. Lehár Ferenc (1870-1948) világhírű zeneszerző, főként Ausztriában élt 

és az operett műfaj kiváló művelője lett. Legismertebb operettjei: "Mosoly országa", 

"Luxemburg grófja", "Cigányszerelem". A "Liszt Ferenc" EC vonat szintén a magyar és 

osztrák főváros között közlekedik.  Liszt Ferenc (1811-1886) kora legkiválóbb 

zongoraművésze és egyik legjobb zeneszerzője volt. Sopronban és Pozsonyban lépett fel 

először 9 éves korában. Bécsben tanult.  A "Kálmán Imre" éjszakai nemzetközi vonat 

Budapest és München között jár. Kálmán Imre (1882-1953) híres operettszerző volt, művei 

közül legismertebbek: "Csárdáskirálynő", "Tatárjárás", "Marica grófnő".  Nemzetközi 

gyorsvonat a "Rákóczi" is. Budapest és Kassa között jár. Jó csatlakozás van innen tovább a 

Magas Tátra felé.  II. Rákóczi Ferenc (1676-1735) a magyar történelem kimagasló alakja, a 

szabadságharc vezetője és erdélyi fejedelem volt.  "Ady Endre" nevét viseli egy nemzetközi 

vonat Budapest és Kolozsvár között. A vonat Budapestről 13.15-kor indul és este 21.30-kor 

érkezik a Cluj-Napoca (Kolozsvár) állomásra.. Ady Endre (1877-1919) legnagyobb költőink 

egyike tanulmányai után hírlapíró lett Nagyváradon. Belföldi IC vonat a "Claudius" Budapest 

és Szombathely között. Claudius római császár nevéhez fűződik a vasi főváros (Colonia 

Claudia-Savaria) megalapítása. Alakját és korát a neves angol író, R.Graves ábrázolja két 

regényében: "Én Claudius" és "Claudius az "Isten" címen. 

 

 Virágok nevével is találkozhatunk a vonatok között kutatva. A "Jázmin" IC belföldi 

vonat Budapest Keleti pályaudvarról indul, majd Miskolc-Nyiregyháza-Debrecen  útvonalon 

tér vissza  a Nyugati pályaudvarra. A jázmin illatos virágait már az ókorban is és azóta is 

használják illatszerként. A vallási szertartásokon földre hintették, vagy fürdővízbe szórták. A 

kertekben számos jázminfajt termesztenek és a fajtáknak sokféle változata létezik. A  

Budapest és Sopron közötti forgalomban jár a "Ciklámen" IC.  A ciklámen főleg magas 

hegységek nedves, árnyas helyein tenyésző, illatos, lila színű vadvirág. A Soproni hegyekben 

és a Lővérekben is megtalálható ez a szép virág. 

 

 A neves épületek sorában a magyar főváros két IC vonattal szerepel. A "Citadella" 

Budapestről a szlovén fővárosba, Ljubljanába viszi utasait, a másik vonat a "Halászbástya" 

Budapest és Graz között jár.  A citadella olasz szó, fellegvárat jelent. A Citadella a Gellért-



  11 

hegy tetején fekvő, az 1848-49-es szabadságharc leverése után épített erőd, fontos 

idegenforgalmi látnivaló.  A Halászbástya Budapest egyik legismertebb műemléke a budai 

várban. Tornyaiból, teraszairól nagyszerű kilátás nyílik a Dunára, a Margitszigetre, a pesti 

oldalra és a Gellért-hegyre is. 

 

 Végül egy érdekes vonatnév a  "Kékfrankos" mely Sopron és Győr között közlekedő 

belföldi IC vonat. Sopron híres borvidékén a legismertebb, tanninban gazdag száraz vörösbor 

a kékfrankos. Soproni hagyomány, hogy a nevét a Napóleon seregében szolgáló katonák 

pénzéről kapta. A jobb borokat ugyanis a helyi gazdák csak az értékesebb kék színű régi 

francia papírpénzért mérték a katonáknak. 

 

Vojaĝi estas bona! 
Ĉu ankaǔ Vi ŝatas? 

Ni proponas, bonvolu rigardi la I.C. trajnojn laǔ verko de  
 
 

D-ro Imre Ferenczy 
Trajnoj de Hungario 

 
 

En la lastaj dudek jaroj ĉefe en Germanio oni provizis la enlandajn kaja al eksterlando 

trafikantajn IC kaj EC trajnojn per interesaj nomoj krom la trajnonumeroj. Ekde kelkaj jaroj 

ankaŭ sur la hungaraj fervojlinioj abunde ni trovas trajnojn, kiuj portas nomon. La suba 

kompilaĵo ne estas kompleta, ĝi enhavas nur la plej gravajn kaj interesajn indikojn. Precipe ni 

renkontiĝas kun nomoj de riveroj, komponistoj, landpartoj, montoj kaj famuloj en la oficiala 

horarlibro de MÁV eldonita por la jaroj 2006/2007 dum la serĉado de la trajnoj. 

 

La ekspreso "Tisza" (Tibisko) kiel rapidtrajno trafikas inter Budapeŝto kaj Moskvo 

(2106 km). Tisza estas la dua plej granda rivero de nia lando, la tuta longeco estas 977 

kilometroj, el ĉi tiu la hungara etapo 579 km. Ĝi fontas ĉe Máramaros kaj enfluas Danubon en 

Titel. La IC trajno "Latorca" iras inter Budapeŝto kaj Csap (Čop). Ĝi ekiras el la Nyugati 

(Okcidenta Stacidomo) je la 15.20-a kaj alvenas al Csap je la 21.15-a. La rivero fontas 

proksime de la montpasejo Vereckei, ĝia longeco estas 188 km. Oni mencias ĝin rivero de 

urbo Munkács.  "Maros" (Maroŝ) estas la plej granda maldekstra flankrivero de Tisza. Sub ĉi 

tiu nomo trafikas la internacia trajno inter Budapeŝto kaj Marosvásárhely (Tirgu Mureš). La 

veturdaŭro estas 10 horoj. La tuta longeco de la rivero fontanta en la altmontaro Gyergyói 
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estas 880 km,  eniras Hungarion ĉe vilaĝo Nagylak kaj alfluas al Tisza ĉe urbo Szeged 

(Seged). La longeco de la hungara etapo estas 49 km. 

 

Same kiel internacia trajno la "Szamos" (Samoŝ) trafikas inter Püspökladány kaj 

Szatmárnémeti (rumane: Satu Mare), sed la trajno portas ankaŭ rektajn vagonojn al kaj de 

Budapeŝto. El la 411 kilometroj de la rivero Szamos 346 kilometroj apartenas al Rumanio kaj 

ĉe Vásárosnamény enfluas la riveron Tisza. La IC "Kőrös" faras rektan kontakton inter 

Budapeŝto kaj Temesvár (Timišoara). Kőrös estas nomo de kvin riveroj kreantaj 

riversistemon, ĝi alfluas al Tisza ĉe urbo Csongrád (Ĉongrad). Nur en la somera periodo 

trafikas la IC "Mura" inter Budapeŝto kaj Nagykanizsa. La rivero Mura estas la flankrivero de 

Dráva, fontas en Aŭstrio, nia apudlima rivero en longeco de 40 kilometroj sur la suda 

landparto. 

 

La EC trajno "Lehár" ekiras el la Orienta stacidomo de Budapeŝto je la 19.10-a kaj 

dum tri horoj venkas la distancon de 263 kilometroj. Ferenc (Francisko) Lehár (1870 - 1948) 

la mondfama komponisto vivis grandparte en Aŭstrio kaj iĝis eminentulo de la genro de 

opereto. Liaj plej konataj operetoj estas: "La lando de la rideto"; "La Grafo de Luksemburgo"; 

"Cigana amo". Ankaŭ la EC trajno "Ferenc Liszt" trafikas inter la hungara kaj aŭstra ĉefurboj. 

Ferenc Liszt (1811 - 1886) estis la plej elstara pianartisto de sia epoko kaj unu el la plej bonaj 

komponistoj. Unue en sia 9-a jaro li debutis  en urboj Sopron kaj Pozsony (Bratislava), studis 

en Vieno. La nokta trajno "Imre Kálmán"  trafikas inter Budapeŝto kaj Munkeno (München). 

Imre Kálmán (1882 - 1953) estis fama komponisto, el siaj verkoj la plej konataj: 

"Ĉardaŝreĝino"; "Tatara invado"; "Grafino Marica". Internacia trajno estas ankaŭ la 

"Rákóczi". Ĝi faras ligon  inter Budapeŝto kaj Kassa (Košice). Plu de ĉi tie estas bona 

konekso al la Altaj Tatroj. Ferenc Rákóczi la II-a (1676 - 1735) elstara figuro de la hungara 

historo estis la gvidanto de la liberecbatalo kaj princo de Transilvanio. La nomon de "Endre 

Ady" portas internacia trajno inter Budapeŝto kaj Kolozsvár (Cluj). La trajno ekiras el 

Budapeŝto je la 15.15-a kaj vespere je la 21.30-a alvenas al stacidomo Cluj-Napoca. Endre 

Ady (1877 - 1919) unu el niaj plej grandaj poetoj iĝis ĵurnalisto en urbo Nagyvárad (Oradea) 

post siaj studoj. Enlanda trajno estas la "Claudius" inter Budapeŝto kaj Szombathely. Al la 

nomo de la romia imperiestro Claudius ligiĝas la fondo de la ĉefurbo Vas-Departemento 

(Colonia Claudia-Savaria). Lian figuron kaj epokon la angla verkisto R. Graves prezentas en 

siaj du romanoj: "Mi, Claudius" kaj "Claudius, la Dio".  
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Ankaŭ nomojn de floroj ni povas trovi serĉante inter la trajnoj. La enlanda IC trajno 

"Jázmin" (Jasmeno) ekiras el la Orienta stacidomo de Budapeŝto kaj uzante la fervojlinion 

Miskolc-Nyíregyháza-Debrecen revenas al la Okcidenta stacidomo. La bonodorajn florojn de 

jasmeno oni konis jam en la antikva epoko kaj uzas ekde tiu tempo kiel parfumaĵon. Kadre de 

la religiaj ritoj oni disŝutis ĝin sur la teron, aŭ metis en banakvon. En la ĝardenoj oni 

produktas plurajn jasmenspecojn  kaj ekzistas multaj variantoj el ili. En la trafiko de urboj 

Győr kaj Sopron (Ŝopron) estas trovebla la IC trajno "Ciklámen".  La ciklameno estas 

bonodora, violkolora, nekulturita floro kreskanta sur la malsekaj ombraj lokoj ĉefe de altaj 

montoj. Ankaŭ sur la montoj de Sopron kaj en la tieaj Lővérek troviĝas tiu ĉi bela floro. 

 

En la vico de la famaj konstruaĵoj de la hungara ĉefurbo oni vidas du IC trajnojn. La 

"Citadellla" portas siajn pasaĝerojn el Budapeŝto al la slovena ĉefurbo, Ljubljana, la alia 

trajno la "Halászbástya" (Fiŝkaptista Bastiono) trafikas inter Budapeŝto kaj Graz. La citadelo 

estas itala vorto kaj signifas fortikaĵon, ĉe la grekoj akropolon. Ĝi estas fortikaĵo konstruita  

post la subpremo de la liberecbatalo de la 1848-49-aj jaroj, grava fremdultrafika vidindaĵo. La 

Fiŝkaptista Bastiono estas unu el la plej konataj artaĵoj en la fortikaĵo de Buda. El ĝiaj turoj, 

terasoj grandioza panoramo etendiĝas al la Danubo, Margaretinsulo, al la urboparto Pest kaj 

ankaŭ al la monto Gellért. 

 

Fine unu interesa trajnonomo: "Kékfrankos", enlanda trajno trafikanta inter Győr kaj 

Sopron. Kékfrankos estas Ŝopron-regiona seka, ruĝa vino taninon abunde enhavanta. Ekzistas 

onidiroj el Sopron, ke la vino ricevis sian nomon pro la mono de la soldatoj servantaj en la 

armeo de Napoleon. La pli kvalitajn vinojn la lokaj vinkomercistoj vendis nur kontrau la pli 

valoraj, blukoloraj monbiletoj francaj al la soldatoj. 

 

 
A magyar IC vonat / La hungara IC trajno 
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Poemo omaĝe al la Tero 
Angelo Armani / Dave Horrow 

ESPERANTO 

Amour, gloire, paix et joie                 Am’, glor’, pac’ kaj ĝoj’ 

Dans nos âmes et nos coeurs                          En niaj anim’ kaj kor’ 

Les oiseaux du bonheur                                  La birdoj de feliĉ’ 

Apporteront l’espoir                                       Alportos la esper’ 

D’un monde meilleur                                      De mond’ pli bona 

Sur la Terre.                                                    Sur la Ter’. 

 

 

Une pluie d’étoiles dans le ciel                        Pluvo de  steloj en la ĉiel’ 

Un regard éternel                                              Eterna rigardo 

Le chant de l’harmonic                                     La kant’ de l’ harmoni’ 

Un sourire à la vic                                             Rideto al la viv’ 

La main d’un enfant                                          La man’ de infan’ 

Pur et innocent                                                   Pura kaj senkulpa 

Vérité                                                                 Verec’ 

Unité                                                                  Unuec’ 

Liberté.                                                               Liberec’.  

 

Amour, gloire, paix et joie                                 Am’, glor’, pac’ kaj ĝoj’ 

Dans nos àmes et nos coeurs                              En niaj anim’ kaj kor’ 

Les oiscaux du bonheur                                      La birdoj de l’ felic’ 

Apporteront l’ espoir                                          Alportos la esper’ 

D’un monde meilleur                                          De mond’ pli bona 

Sur la Terre.                                                        Sur la Ter’. 

 

Du royaume de lumière                                       De la reĝlando de lum’ 

Reflet de l’Univers                                               Rebril’ de l’ Univers’ 

La colombe de la paix                                          La kolombo de la pac’ 

S’envolera vers des cieux                                     Ekflugos al la ĉielo 

Où l’amour est loi                                                 Kie am’ estas leĝ’ 
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C’est pour demain                                                 ’stas por morgaǔ 

Le rameau                                                              La branĉet’ 

D’olivier                                                                 L’olivuj’ 

Liberté                                                                    Liberec’. 

 

Un paradis sur la terre                                            Paradizo sur la ter’ 

La gloire pour l’univers.                                        La glor’ por l’ Univers’. 

 

Message d’amour pour nos enfants                       Ammesaĝo por nia infan’ 

Espérance.                                                              Esperemo.  

 

 (Junio, 2006.- Sendinto: Tibor Szabadi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  16 

 
Ada Sikorska Fighiera 

 

Ada Sikorska Fighiera 

Karaj niaj legantoj! 

Jen, la lasta epizodo de vivo de sinjorino Ada Sikorska Fighiera, 
Priskribitaj de 
G. C. Fighiera 

La lastaj tagoj de Ada, Aduŝka 
 

- daǔrigo - 
 
 
 
 
Metastazo! 
 
En la kliniko, post la radiografiado ni sidis en atendo-salono. Iom poste kuracisto vokis  min 
en la laboratorion kaj montris al mi kontraǔlume la negativajn bildojn, ĉe kiuj videblis multaj 
blankaj punktoj, koncentritaj ĉefe ĉe la hepato kaj laǔlonge de la spino, plej intense ĉe nuko 
kaj sakro.La verdikto estis metastazo, alivorte ĝeneraligita kancero, la plej fatala el ĉiuj 
malsanoj! Ŝanceliĝante sub la bato, mi revenis al Ada kaj penante normaligi mian voĉon, kun 
nodo en la gorĝo rakontis al ŝi, ke la doktoro konfirmis ostoporozon. Mia unua mensogo, 
ripetota dum du monatoj! 
 
La venontan tagon, je ricevo de la tutpaĝa radiografia skriba raporto, kiel promesite mi 
telefonis al la antaǔa specialisto. Sufiĉis al li la unua paragrafo, por kompreni pri kio temas; li 
interrompis min, dirante; „Mi urĝe rezervos lokon por ŝi en mia malsanulejo; akompanu vian 
edzinon tien morgaǔ matene je la 8-a h.” La informo pri enhospitaliĝo ne maltrankviligis Ada: 
ŝi eble iel ĝojis, ke finfine ŝi troviĝos en la ĝusta loko por forigi la suferojn. 
 
Temis pri unu el la Torinaj grandaj publikaj hospitaloj, nomata mallonge CRT, specialigita pri 
ostaj traǔmoj. Bedaǔrinde, estis sabato; semajnfine la servoj lamis tie, la koncerna specialisto 
forestis kaj la deĵorantaj kuracistoj ne multon sciis pri ŝia kazo; ĉef-flegisto ricevis 
instrukciojn apliki al ŝi kontraǔdoloran terapion, sed la dozoj verŝajne neplene sufiĉis, ĉar 
inter du injektoj la doloro forte revenis. Lundon frumatene mi renkontis la specialiston kaj ni 
interkonsentis ŝian transporton al privata kliniko.  
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Komence de junio 1996. Kiel dirite en la unuaj linioj, Ada eniris en la kuracejon kor-malpeze. 
En la akompana valizeto troviĝis duvoluma verko (po 500 paĝoj) pri pola historio kaj multe 
da leter-papero. La kliniko, Fornaca, situis en la koro de la urbo kaj ŝajnis grupo da elegantaj 
vilaoj meze de altaj arboj kaj verdaj herbejoj: trafik-bruo ne atingis la pavilonojn. 
 
Ada ricevis propran ĉambron kun banejo kaj alrigardo al eksteraj arboj: pli ol malsanulejo la 
aranĝo similis al kelk-stela hoteleto. La ĉambro disponis pri modulebla klimatizo, tele-
reguleblaj radio kaj kolor-televido, telefono, mult-provianta glaci-ŝranko, ortopedia lito, kies 
kliniĝon la paciento povis laǔvole mem modifi per ĉemana klavo, apuda sonorilo por alvoki 
flegistinon kaj aldona sofo-lito, sen paroli pri kamero kunligita al tag-nokta kuracista 
observejo. La manĝoj estis elekteblaj el longa menuo, kun mencio, ke ankaǔ aliaj pladoj estis 
kuirotaj laǔ dezir-esprimo. La asekur-kompanio ricevis la necesajn kuracistajn atestaĵojn kaj 
akceptis transpreni ĉiujn kostojn. 
 
En la unuaj tagoj sinsekvis rutinaj ĝeneralaj esploroj, surbaze de kiuj strukturiĝos la terapio. 
Mi kunvenis kun la antaǔa specialisto kaj kun pli maljuna klinika ĉefkuracisto; ili jam studis 
ŝiajn radiografiojn. Fake, sed homece, ili sciigis al mi, ke la vivo de Ada troviĝas en la fina 
stadio. Mi ne memoras, kiel mi trovis la forton demandi pri la esperebla restanta tempo: unu 
respondis diplomate „ne longe”, la alia aldonis krude „eble du monatojn”. Montriĝos, ke li 
pravis. Mi esprimis jenan volon: „Faru kion ajn vi volas, sed ŝi ne plu devas suferi”. La volo 
estis honeste plenumita, kiel rakontos la subaj linioj 
 
La sola, kiu ignoris la gravecon de la malsano estis Ada. Mi petis la hospitalan personaron nur 
kun mi paroli pri ŝia sanstato kaj neniam mencii antaǔ ŝi, ke temas pri kancero. Verdire, la 
kuracistoj neniam mensogis al ŝi; ili simple silentis la nomon de la malsano kaj eldiris 
ĝeneralajn opiniojn, kiel „necesas plifortigi la ostojn”kaj simile. Ada eĉ ne pridemandis ilin, 
sed restis en la konvinko, ke temas pri la pli frue diagnozita ostoporozo; pli ol esperon, ŝi 
havis certecon saniĝi. 
 
Kiel ofte en Italio, la kliniko apartenis al katolika fondaĵo: apud laikaj flegistinoj deĵoris en ĝi 
Karmelaj fratinoj, kiuj havas tre aaltan profesian reputacion en la lando: la italoj asertas, ke 
kie laboras monakinoj, ĉio funkcias pli bone. Vere, la flegado estis perfekta: multfoje dum la 
tago kaj unufoje dum la nokto Ada ricevis viziton de la ĉefkuracisto kaj de liaj kunlaborantoj,  
dum la flegistinoj konstante venadis por fleboklizoj, por doni aǔ injekti plej diversajn 
medikamentojn, por kontroli la fundamentajn san-indicojn, aǔ simple por amika konversacio, 
kio tre gravas por paciento. Se iufoje ŝi perceptis revenon de la doloro, sufiĉis sonori kaj 
flegistino tuj aplikis specialan injekton kun fulm-rapida efiko. Kredeble, Ada estis plen-
ŝtopita per ĉiaspecaj kontraǔdoloraj drogoj, sed tio neniam minacis ŝian lucidecon, male! 
 
Konante ŝian societeman naturon, sendepende de la klinika personaro, mi dungis du eksterajn 
flegistinojn por havigi al Ada konstantan kompanion: la tag-nokto estis dividita en tri partojn: 
matene, unu el la diritaj helpantinoj sidis ĉe Ada dum mi daǔrigis hejme ŝian gazetan laboron; 
posttagmeze mi mem restis apud ŝi, nokte deĵoris alia helpantino. Tiamaniere, en kiu ajn 
momento ŝi malfermis la okulojn, ŝi trovis homojn apud si: kiu ajn deziro estis tuj 
kontentigita. La aranĝo tiom plaĉis al Ada, ke ŝi spontane amikiĝis kun la deĵorantinoj. 
Aliflanke, dum la tuta kurac-periodo, ŝia moralo restis alta; precipe en la unuaj semajnoj ŝi 
volonte ŝercis. Kiam la kuracistoj ordonis, ke ŝi surmetu ortopedian rigidan kol-ringon, kiam 
ŝi devis forlasi la liton (kaj tion povis fari nur pene apogante sin al helpanto), ŝi 
komentis:”Nun, kun tiu ĉi kol-ringo mi similas al la hundo Pluto de Walt Disney!” Al mia 
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diskreta esploro, ĉu ŝi volas, ke vizitu ŝin la fratino loĝanta en la apuda Svisio, ŝi respondis, 
ke nur al mortantoj oni venigas la parencojn. Tiuj verismaj vortoj mutigis min. 
 
Komence, Ada ektransformis la hospitalan ĉambron en la apendicon de sia ĉiutaga vivo. Ŝi 
petis, ke mi alportu la de ŝi preferatajn objektojn – ekz. la akran kuirejan tranĉileton, la 
malgrandan kuseneton, sen kiu ŝi ne kapablus dormi, la german-tipan panon aĉeteblan en 
speciala bakejo, ĉiujn kosmetikaĵojn, la daǔre alvenantan korespondaĵon de Heroldo. Necesas 
klarigi, ke en 1996 telefakso estis malpli uzata ol nuntempe kaj ke elektronika poŝto ne 
ekzistis; pro tio komunikado okazis grandparte perpapere: Heroldo ricevis ĉiutage grandan 
faskon da leteroj, gazetoj kaj bultenoj. Krom la analizo de tiu ĉi materialo, ŝia ŝatokupo estis 
korespondadi. Fine de ĉiu tago mi forportis el la kliniko la ekspedotan leteraron, kiun ŝi, 
sidante en la lito, skribis al geamikoj ĉie en la mondo por informi ilin pri sia sanstato, 
rendevui ĝis la baldaǔa Universala Kongreso aǔ en Pollando kie ŝi intencis libertempi post 
unu monato, antaǔ la kongreso. Eblas kalkuli, ke preskaǔ 100 ŝiaj leteroj (unu el ili estas ĉi tie 
aldonita) kaj poŝtkartoj direktiĝis al diversaj anguloj de la mondo. 
 
Pietisme mi gardas la grafikajn tabelojn de ŝi skizitajn en la lito en la unua monato: ili 
koncernis la sopiratan vojaĝon al Varsovio. De tempo al tempo, Ada prenis folion, desegnis 
sur ĝin kruciĝantajn horizontalajn kaj vertikalajn liniojn, kreante ian kalendaron, en kies 
tagojn ŝi enskribis la celitajn planojn: renkonti konatulojn, viziti geamikojn, festi naskiĝ-aǔ 
nom-tagojn, telefoni al iama kolego aǔ al abonanto, viziti libro-vendejon, spekti operon, ktp. 
Unu el tiuj kortuŝaj surpaperaj revoj estas aldonita. 
 
Ŝiaj polecaj sentoj eksteriĝis pli kaj pli. Ada tiom impresis la ĉefkuraciston per siaj klarigoj 
pri historio de Pollando – pri la grandeco de kelkaj reĝoj (kaj de la ŝatata reĝino Bona) ĝis la 
perdo de la landa libereco-, ke li venigis amikon profesoron pri historio en la Torina 
universitato por diskuti kun ŝi pri pola historio. 
 
Dum tri semajnoj estis al ŝi aplikata radiumado: per tio oni intencis nuligi la riskon, ke la 
kancero progresu al la cerbo kaj damaĝu ĝin. Al Ada estis klarigite, ke la radiumado 
plifortigos la ostojn, kio estis nur parto de la vero. La koncernaj aplikoj okazis en alia kliniko, 
al kiu ŝi estis transportita per 20-minuta ambulanc-veturado. Ŝi akceptis la situacion kun la 
kutima pozitiva sinteno:plaĉis al ŝi havi okazon por foriri el la malsanulejo, trairi grandajn 
bulvardojn kaj iom rigardi tra fenestro la altajn verdajn arbojn de la junia monato. 
 
Por eviti, tro lacigi ŝin, mi fiksis por la tagaj, vizitoj jenan principon: ne pli ol unu vizito en la 
dua posttagmezo dum ne pli ol ĉ.20 minutoj:  neniu vizito dimanĉe. Se floroj, ili prefere estu 
blankaj kaj ruĝaj. Baldaǔ ŝia kuŝ-ĉambro pleniĝis per diversspecaj flor-bukedoj blank-ruĝaj: 
mi rimarkigis al ŝi, ke ĉiuj volis omaĝi ŝin per la koloroj de Pollando. Tio feliĉigis ŝin. Antaǔ 
ĉiu vizito, ŝi nepre deziris aspekti en bona ordo: petis spegulon, retuŝis la ŝminkon kaj 
surmetis freŝe kombitan arteferitan hararon. Detale memprizorgo estis esenca parto de ŝia 
ekzisto; ĝis malmultaj tagoj antaǔ la forpaso, matene kaj vespere post akurata tualetado Ada 
ŝmiris respektive tagan kaj noktan kosmetikan kremon por konservi sanan haǔton. 
 
En la unuaj tempoj, Ada nutris sin tiom kiom kutime, nome malmulte: la prizorgantinoj nur 
ricevis peton, prezenti en la telero duonon porcion, ĉar la rigardo de tro abunda manĝo naǔzis 
ŝin. Kun la evoluo de la semajnoj, ŝi manĝis malpli kaj malpli ĝis alveni al kompleta rifuzo 
sin nutri, kiel ni baldaǔ vidos.  
 



  19 

Intertempe,  forpasis la unua monato; la daǔrigan konfirmon de la asekura interveno subite 
haltis pro konflikto inter la Milana asekur- kompanjo kaj la Torina hospitala ĉef-kuracisto. La 
kompanjo nun postulis la tutan klinikan tag-dosieron de la pacientino, sed la kuracisto limiĝis 
al manskribita raporto, kiun la asekuristoj konsideris nesufiĉa. Jam, la hospitalo sciigis, ke 
Ada devas iri al ĝenerala malsanulejo, ĉar la leĝo pri defendo de privateco malpermesas doni 
al eksteruloj personan dosieron. Bonŝance, mi trovis kompromison: oni donu la dosieron ne al 
la kompanio, se al mi, kiel edzo: tio okazis; mi fotokopiis kaj sendis ĉion al la asekur-
entrepreno, kiu tuj plilongigis sian pag-garantion. Ada sekvis la batalon plej trankvile kaj 
skribis al amikino en Kanado leteron, kiun la ricevinto havigis al mi post ŝia morto:”En 
malbonaj momentoj Gian Carlo estas unika”. La plej belaj vortoj, kiujn mi ricevis dum la tuta 
vivo! 
 
Kvankam la radiumado postlasis senhaltan abundan salivumadon, kiun ŝi daǔre devis forpreni 
per paperaj tukoj, la doktoroj taksis la rezulton tre kuraĝiga: la progreso de la malsano al la 
cerba zono ŝajnis blokita. La bazaj fart-indicoj (sangopremo, kolesterolo, ktp.) eĉ pliboniĝis, 
eble pro la ripozo en la malsanulejo. Febron ŝi neniam havis. Preskaǔ ĉiutage, kiam ŝi sentis 
sin sufiĉe forta, ŝi estis sidigita en remburita (pro la doloro ĉe la sakro) rul-seĝo kaj veturigita 
de flegistinoj aǔ mi tra la klinikaj koridoroj al ekstera teraso, kiu aspektis kiel surstrata kafejo 
kun komfortaj foteloj kaj kontraǔsunaj ombrelegoj. De tie ŝi povis rigardi la ĉirkaǔantajn 
arbojn kaj la vivon en unu el la urbaj ĉef-bulvardoj. Sed, kia peniga spektaklo vidi tiel 
vivoplenan virinon senpova sur rulseĝo! Ŝia imago-povo estis tiel forta, ke ofte je mia eniro 
en ŝian ĉambron, ŝi diris:”Mi aǔdis vin alproksimiĝi”: tio ne eblis, ĉar la koridoron kovris 
tapiŝoj kaj miaj ŝuoj surhavis kaǔĉukajn plandojn. Ĉiutage, iomete malferminte la pordon, mi 
povis tuj vidi ŝin kaj samtempe legi en ŝia mieno, pli bone ol kiu ajn doktoro, kiel ŝi momente 
fartis. Mi vokis ŝin „Aduŝka!”, la poleca karesnomo de mi elpensita, pri kiu ŝi aparte fieris. 
 
La korpo de Ada ĝis tiam pozitive reagis ĉe esploroj.La hepato ne doloris, kiam la kuracistoj 
palpis ĝin (sed ili klarigis al mi, ke ĝi estas malmola kiel ŝttono). Malgraǔ la ŝajnaj pliboniĝoj 
tipaj ĉe tiaj malsanoj, la komenca kuracista prognozo  pri fatala eliro ne ŝanĝiĝis. Aliflanke, 
sentante sin pli bonfarta, Ada ekinsistis por rehejmiĝi, kiun la kuracistoj malpermesis, 
klarigante, ke se tiu okazus, ŝi revenus al la kliniko du semajnoj poste en pli malbona stato. 
Krome, ili anoncis al ŝi, ke ŝi ne povos veturi al Pollando kaj al la Kongreso. Je tio, ŝi dum 
sekundoj plor-singultis, sed  tre rapide denove regis sin kaj kvazaǔ pardonpete pro la 
momenta malforto, konfesis:”Mi ne estas histeria!”. (En „De tajgo al minaretoj”, rakontante 
pri la unua trista kristnaska festo de la polaj infanoj en Siberio, ŝi skribis, ke ĉiuj 
partoprenantoj angore pensis pri la malproksimaj familianoj kaj pri la patroj en milito, sed  
neniu ploris, „ĉar poloj devas esti fortaj!”) En alia momento Ada montriĝis pli forta ol mi, 
kiam ŝi kaptis min kaŝe ploranta kaj diris: ”Ne ploru, Ĝiankarleto, alie ankaǔ mi ploros!”. 
Ankoraǔ nun frapas min la absurdo de la situacio: ŝi, mortonta, kuraĝigis nin, ne inverse! 
 
 Alian fojon ŝi kortuŝiĝis: en la unuaj semajnoj de la enhospitaliĝo juna torina esperantistino 
raportas al ŝi, ke la junul-grupo amatore ludis en Torino teatraĵeton kaj dediĉis la aplaǔdojn al 
ŝia resaniĝo. Mallonge, ŝi eksingultis kaj poste diris:”Mi ploras pro ĝojo”. 
 
Por mildigi la kuracistan neon de vojaĝado, mi konvinkis Ada-n, ke la veturado al Pollando 
nur prokrastiĝos ĝis jarfino. Trankviligis ŝin ankaǔ la fakto, ke Spomenka Stimec telefaksos 
ĉiutage el Prago UK la materialon por la duobla kongresa numero, kiun mi fin-redaktos 
hejme.Malgraǔ tio, Ada intencis mem enpaĝigi la gazeton kaj insistis por ke mi alportu al ŝi la 
necesan bazan ŝablonon. Malmultaj semajnoj antaǔ sia morto, en la hospitala lito ŝi komencis, 
sed ne havis la forton fini, du artikolojn: la unua klarigis al la legantoj la kondiĉojn de la 
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gazeta transdono; la lasta, titolita „Ĉeno de solidareco” (aneksita al la nuna kajero),  dankis la 
spontanajn kunlaborantojn, kiuj sendis la kongresajn raportojn el Prago.                                              
 
La transdono de la gazeto 
 
En la lastaj semajnoj aperis en Torino Valerio Ari, bona literaturisto, kiun Ada kaj mi kelkfoje 
gastigis kaj invitis prelegi en la loka Esperanto-societo. Kiam li eksciis pri la nekuracebla 
malsano, li deklaris sin preta transpreni la eldonadon de la gazeto ekde la venonta januaro 
1997: li havis sperton pri redaktado de Esperanto-gazeto. Mi volis, ke Ada mem decidu pri la 
transdono kvazaǔ okazonta post „ŝia resaniĝo”. 
 
En aliaj cirkonstancoj Ada rifuzus la proponon, ĉar ŝi intencis resti en sia posteno dum 
almenaǔ du pliaj jaroj, por atingi la same longan redaktoran daǔron de la fondinto de Heroldo, 
Teo Jung. Tamen, nun malgraǔ sia konvinko resaniĝi, ŝi sentis sin malforta kaj tial konsentis 
pri rezigno sub la kondiĉo, ke la nova redakcio promesu respekti la ĝistiaman tradicion de la 
gazeto, speciale ĝiajn sendependecon kaj neǔtralan informan karakteron je la servo de la 
Esperanto-Movado. Tion akceptis Ari. 
 
La unuflankan transdonan dokumenton (nun publike konata) subskribis la kvar membroj de la 
jura senprofitcela societo, kiu ĝis tiam, nome dum 36 jaroj, eldonis Heroldon: inter ili, Ada, 
subskribis sur la hospitala teraso, sidante en fotelo kaj apogante sin al kuseno. La gazeto, 
siatempe aĉetita, estis transdonita senpage. 
 
Bedaǔrinde, post la forpaso de Ada la nova eldonanto perfidis sian propran promeson kaj 
utiligis Heroldon por personaj celoj: unue, li senrajte ŝanĝis la skribe interkonsentitan 
kolofonon por forigi la vorton „Movado” el la subtitolo; due, ligis la gazeton al 
kontraǔmovada teorio,  kiu dividas la esperantistojn kaj kompromitas Esperanton; trie, 
subfosadis la organizitan movadon – kaj ĉefe UEA-n (al kies honora  membraro apartenis 
Ada), ĝiajn UK-ojn kaj Belartajn Konkursojn -  uzante en siaj skribaĵoj plurajn kaŝnomojn. 
Trompi la lastan volon de mortinto estas fia ago. Pro tio la transdono estis poste nuligita 
flanke de la transdoninta societo; la gazeto nun aperadas pirate. 
 
Lasta vizito de la fratino. 
 
Vizito de la fratino, ne plu prokrastebla, okazis artifike nome anoncante al Ada, ke la fratino 
venos al la malsanulejo kun la edzo, la filino, la bofilo, kaj du infanoj profitante de libertempo 
en suda Italio. Mi petis vizitantojn, kaŝi sian doloron, ne eniri ĉiuj kune en la ĉambron, ĉar 
paroli kun multaj  personoj lacigus ŝin, resti ĉe unusola flanko de la lito por eviti, ke Ada 
turnu la kapon (kio kaǔzis doloron) kaj resti en la ĉambro ne pli longe ol po dek minutoj. Tiel 
okazis la 20-an de julio 1996. Unuan fojon, Ada ne ŝminkis sin: ŝi jam ne plu povis sidi en la 
lito, sed nur horizontale kuŝi en ĝi (foto aldonita). Unue envenis la fratino kun la edzo, aparte 
sekvis la nevino kun unu infano kaj fine, la bonevo kun alia filino.La fratino parolis pri 
estontaj planoj kaj invitis Ada kristnask-festi en Svislando, kio tre ĝojigis la malsanulinon. 
 
Dum tiu vizito, ĉ. tri semajnojn antaǔ sia forpaso, Ada mirigis ĉiujn, parolante kvar lingvojn 
unu post la alia:  kun la fratino ŝi konversaciis pole, kun la bofrato – armeno – ŝi parolis 
france, kun mi Esperante, kiel ĉiam: fine, envenis la ĉefkuracisto, kun kiu ŝi uzis la italan 
lingvon. Foririnte, jam en la lifto, la fratino preskaǔ svenis pro la emocio:”Ada mortas, kaj mi 
rakontis al ŝi fabelojn!”. 
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La fino                                                                                                                                                                   
 
En julio, la farto de Ada ŝrumpis semajnon post semajno. Ŝi restis senŝanĝe tre lucida, tamen 
forlasadis ŝin viv-interesoj, kiel radio-koncertoj de klasikuloj (ŝi ŝategis ĉiujn, plej elstare 
Chopin), televidaj dokumentaj filmoj pri natura vivo. Ŝi ne plu malfermis la alvenintajn 
leterojn, eĉ ne de la fratino. Iom post iom, ŝi entute rifuzis manĝi kaj oni devas nutri ŝin per 
flebo-krizo.  Inkontinenton la doktoroj kontraǔstaris per katetero. Tiom da injektoj ŝi ricevis, 
ke viol-koloraj ekimozoj formiĝis en la koncernaj haǔto-partoj kaj la geflegistoj lasis en vejno 
konstantan tubeton, en kiun enigi la injektilon. Feliĉe, la doloroj plue forestis danke al la 
intensiva terapio. Ada ŝajne ne rimarkis la malbonan evoluon de la malsano, eble ŝia 
subkonscio rifuzis analizi la situacion. Nur unufojon ŝi surpriziĝis:”tamen, ne pliboniĝas!” Mi 
neis la evidenton, respondante, ke la foresto de la doloroj indikas, male, pliboniĝon. Surprize, 
tiu malsano kelkfoje montras neatenditajn trompajn pliboniĝojn ĉe paciento, sekvatajn de 
abismaj refaloj. Tial espero kaj malespero alternas. 
 
Febron ŝi neniam havis: delira simptomo ege rare manifestiĝis, sed malaperis en kelkaj 
minutoj. Unu fojon, ŝi asertis, ke la ĉefkuracisto decidis, ke ŝi revenu hejmen kaj ke mi 
interkonsentu kun li pri la forveturo: kompreneble, temis pri revo. Iam, kvankam mi apud-
estis ĉiutage, post mia foriro el la ĉambro ŝi preparis la ĉi-aldonitan leteron, anoncante, ke la 
morgaǔan tagon ŝi revenos hejmen kaj volos paroli kun mi pri la gazetaj numeroj ĝis la fino 
de la jaro! Alian fojon, parolante pri la prezidanto de la pola komunumo en Torino, ĵus 
foririnta el ŝia ĉambro, Ada komentis:”Ĉu vi scias? Li kelkfoje mortas kaj poste renaskiĝas”. 
Sed, tuj poste ŝi eksilentis, komprenante, ke io nelogika kuŝas en siaj vortoj. Kion ŝi fakte 
intencis diri, mi ne scias. Trian fojon: Ada asertis, ke dum la nokto ŝi aǔdis la doktorojn 
interparolantaj en pola lingvo en la koridoro. La aserto miksis realon kun fantazio: sendube, la 
nokte deĵorantaj doktoroj laǔte parolis en la koridoro, sed certe ne pole. 
 
Laste, ŝi serioze anoncis, ke ŝi intencas resaniĝi:”Nun mi faros ĉion, kion la doktoroj 
postulas”. Tion jam antaǔe ŝi estis farinta. Ŝi intencis diri, ke ĝis tiu momento, ŝi ne kredis esti 
malsana, sed ke ekde tiu momento ŝi trankvile akceptas la realon kaj volas kontraǔbatali ĝin. 
Ada ofte diris:”Tamen, la vivo estas bela!” 
 
La ĉefkuracisto alvokis min en sia oficejo.”Preparu vin!” li diris. Duonkomao daǔris tagojn. 
Ada preskaǔ senhalte dormis, sed vekiĝis de tempo al tempo dum kvaronhoro.”Mi dormas la 
tutan tempon”, ŝi rimarkis. „Bone!”, mi denove mensogis, „dum la dormo la organismo 
plifortiĝas; vi ege laboris la tutan vivon, nun estas bone, ke vi ripozu”. Venis komao tiel 
longedaǔra, ke la ĉefkuracisto rimarkigis al mi: „Kia mortado! Ŝia korpo batalas per ĉiuj 
energioj kontraǔ la fino”. La lastajn du tagojn, ŝi ne plu rekonsciiĝis, tamen iel aǔtomate ŝi 
movis la dekstran manon kvazaǔ por montri skrib-emon: mi enmanigis al ŝi plumon kaj 
apudigis paper-folion, sur kiun ŝi fakte skribis kelkajn izolitajn vortojn, parte nelegeblajn. Pro 
spir-malfacilaĵoj, la flegistinoj aplikis al ŝi oksigenilon. Nenio utilis. La 7-an de aǔgusto 1996 
iom post 3-a horo nokte Ada transiris dedormo al morto. 
 
La korpo, kovrita per la pola kaj Esperanta flagoj, aspektis tre serena, preskaǔ dormanta: du 
faldetoj inter la brovoj donis la impreson, ke ŝi mense koncentriĝas je iu penso. Multaj 
esperantistoj el diversaj urboj, pol-devenaj torinanoj kaj parencoj adiaǔis ŝin en la funebra 
ĉambro. Inter la vizitantoj troviĝis la ĉefkuracisto, kiu diris: „Ankaǔ el homa vidpunkto mi 
ĝojas, ke mi konis tiel eksterordinaran virinon!” Dum semajnoj alfluadis kondolencaj mesaĝoj 
el la tuta mondo – preskaǔ 200 entute -, nun gardataj en du grandaj albumoj: kelkaj skribintoj, 
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kiel vjetnama esperantisto kaj W. Auld, verkis poemojn en ŝia rememoro. El la gazetaj 
artikoloj, plej signifa estas la ĉi-aldonita priskribo de Ada fare de ĉina ĵurnalistino. 
 
La lasta ceremonio okazis plej simple: mi petis, ke neniu – krom mi kaj mia gekuzoj – 
akompanu la ĉerkon ĝis la tombejo, kie laǔ sia volo ŝi estis cindrigita kun laika ceremonio, ĉar 
ŝi estis agnostika kiel mi. 
 
Tiel finiĝis la vivo de Ada, Aduŝka. 
 
 
 
 
( El „Ĉina Interreta Informilo”) 
Januaro 2002 
 
Kiu estas kiu en Esperantujo 
 
Ada – Senlaca Semanto en Esperantujo  -  de Wang Lihua 
 
Mi konatiĝis kun s-ino Ada Fighiera-Sikorska (1929-1996), redaktoro de „Heroldo de 
Esperanto”, dum la 8o-a UK en Tampereo, Finnlando, somere de 1995. 
 
Loĝante kun ŝi en la sama hotelo, mi renkontis ŝin ĉiutage dum la tuta kongresa semajno. Ŝi 
estis svelta, emis blue kolorigi siajn palpebrojn kaj uzi malhel-ruĝigilon kaj rozan ungo-
vernison. Koliero el perloj pendis sur ŝia kolo. Ŝi marŝis rapide kaj ankaǔ parolis rapide, 
tamen entuziasme kaj bonhumore. 
 
„Jen talenta virino!” mi pensis en mi, rigardante ŝin rapide foriranta malproksimen. 
 
Estas mirinde, ke virino tute sola redaktis kaj eldonis gazeton pli ol 30 jarojn. Tio vekis 
grandan scivolemon en mi kaj s-ino Wang Yuqinn, redaktoro de la Ĉina Radio Internacia. Ni 
kaptis ŝin dum matenmanĝo kaj interkonsiliĝis kun ŝi pri nia intervjuo. 
 
Tiuvespere ŝi venis en nian ĉambron.  Ni gustumis konfitaĵojn, kiujn ni kunportis. Kvankam 
ŝi parolis rapide, tamen ŝia tono estis milda. Mi kaj s-ino Wang bombardis ŝin per demandoj. 
Ŝi ĝoje respondis kaj rakontis al ni sian malfeliĉan infanecon. 
 
Ŝi naskiĝis en Siedlce, Pollando, la 26-an de januaro 1929. Malfeliĉe, milito eksplodis en 
1939. Nur 10-jara, ŝi ja spertis kruelaĵojn de la milito. Ŝia patro Sikorski, generalo, kune kun 
miloj da aliaj polaj oficiroj estis murdita de malamikoj. Dume ŝi, ŝiaj patrino kaj fratino estis 
eskortitaj al Siberio. Nur en 1942 ŝia familio sukcesis forlasi Sovetunion kaj en novembro 
1948 ŝi revenis al la patrujo. 
 
Ada studis en universitato de Varsovio. Influate de esperantistoj-studentoj, ŝi eklernis 
Esperanton en kurso, kiun gvidis s-ro Julio Baghy, fama Esperanta verkisto kaj poeto. 
 
„Mi estas feliĉa, ke mi havis tiel bonan Esperanto-instruiston. Dank’al li, mi faris grandan 
progreson kaj suksesis en ekzamenoj elementa kaj mezgrada. Poste mi aliĝis al E-organizo”, 
diris Ada kun granda ĝojo. 
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Ni aǔskultis, magnetizitaj de ŝia rakonto. En 1958 antaǔ la jubilea UK en Varsovio, ŝi jam 
estis vicprezidanto de la Varsovia E-Asocio. En 1959 ŝi fondis kune kun aliaj la E-redakcion 
de la pola radio kaj fariĝis unu el ĝiaj redaktoroj. Tiutempe ŝi konatiĝis kun s-ro Gian Carlo 
Fighiera, konstanta kongresa sekretario de UEA. Por prepari UK en Varsovio li loĝis en la 
kongresa urbo. En la afero por la komuna idealo ili enamiĝis unu al la alia. Post la geedziĝo 
en 1960 en Bruselo ili kune prilaboris la verdan ĝardenon Esperantujo. En la vivo ili 
interparolis nur en Esperanto. 
 
En 1962 Ada transprenis de s-ro Teo Jung, fondinto de „Heroldo de Esperanto”, lian redaktan 
laboron, kiun ŝi fidele plenumis 34 jarojn.”Tiam mi iom timis, ke mi ne kapablos fari tiun 
grandan laboron. Sed mia edzo kuraĝigis min, promesante helpi min en la komenco”. Tiel 
komenciĝis ŝia nova vivo. 
 
„Mi devas konfesi, ke tio ne estas normala laboro por iu ajn redakcio de nacilingva ĵurnalo”. 
Ada diris al ni, ke ŝi devas mem fari ĉion. Krom redaktado, enpaĝigado kaj fotado, ŝi 
prizorgis ankaǔ administradon, korespondadon kun legantoj kaj kunlaborantoj…Por plenumi 
tiom da taskoj oni devas havi lertecon kaj kapablecon. Tiujn posedis Ada. Kaj poste 
komputoro multe helpis ŝin en ŝia laboro. 
 
„Kial vi ne dungas helpanton?” mi demandis. 
 
„Heroldo funkcias sen profita celo. Do mi ne havas sufiĉe da mono por la pago” ŝi respondis 
kun rideto. „Iam venis al mi esperantisto el Koreio.Tamen mi rifuzis lin pro la supre menciita 
kaǔzo. Krome, mi ne havis lokon por li. Fakte mi devas uzi eĉ mian dormoĉambron ankaǔ 
kiel oficejon”. 
 
„Redaktado de Heroldo estas granda laboro ĉiutaga. Mi povas diri, ke mi jam adaptis mian 
vivon privatan al tiu laboro”. 
 
Kun tempopaso ŝi fariĝis pli sperta kaj kapabla. Heroldo instruis al ŝi uzi sian tagon pli bone 
kaj pli efike.”Ĝi donis al mi tiom da ĝojo, tiom da plezuro intelekta kaj movada, tiom da 
instruiĝo, scioj, konatiĝo kun la homoj diversaĝaj de malsamaj etnoj el diversaj landoj, ke mi 
fakte sentas min ege feliĉa, ke mi povas fari tiun laboron”. 
 
Efektive, Ada sciis ne nur diligente labori, sed ankaǔ bone prizorgi sian propran familian 
vivon. Okupita de redaktado, ŝi faris ankaǔ mastrumadon, flegis sian edzon kaj prenis sur sin 
la respondecon de aĉetado kaj preparado de manĝaĵoj. Ŝi dormis ne multe. Ĉiutage ŝi ellitiĝis 
frue. Reveninte de la matena bazaro, ŝi komencis sian laboron streĉan kaj signifoplenan. Ŝi 
ŝatis marŝadi por sin ekzerci. Al ŝi plaĉis klasika muziko. Agrablis bela muziko kaj en la 
ĉambro kaj en la kuirejo. 
 
Ada estis senlaca semanto en Esperantujo. Ŝi ĉeestis multajn internaciajn, naciajn kaj lokajn 
kongressojn kaj konferencojn. Ĉie ŝi prelegis kaj instruis Esperanton. Nemalmultaj el ŝiajn 
lernantoj fariĝis eminentaj esperantistoj.  
 
La 80-a UK en Tampereo estis por ŝi la 35-a. Partopreni en UK estis granda ĝuo por ŝi, ĉar 
dum la kongresa semajno ŝi povis fari multajn aferojn, renkontiĝi kun malnovaj amikoj kaj 
konatiĝi kun novaj el diversaj kontinentoj. Kaj krome, ŝi povis iom sufiĉe dormi. 
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En 1994 ŝi fariĝis Honora Membro de UEA kaj ricevis Fame-premion. Je tio ŝi diris kun 
rideto:”Tio estis ekster mia atendo”. 
 
„Tion vi meritas!” Naskiĝis en mi respekto al tiu senlaca kaj elstara esperantistino. Ŝia voĉo 
estis tiel dolĉa kaj agrabla, ŝia rideto tiel bela kaj sincera. 
 
Kvankam ŝi forpasis en 1996, tamen ŝia sindonemo al Esperanto ankoraǔ inspiras al multaj 
adeptoj de Zamenhof energie laboris por la bela idealo de la homaro. 
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D-ro Lázár, Gábor 
La birda influenco 

 
La influenco estas infekta malsano, kiun kaǔzas la influencaj virusoj.Tiuj virusoj estas 
specifaj, la homaj tipoj kaǔzas la homan influencon kaj la bestaj tipoj malsanigas la birdojn, 
porkojn, katojn kaj aliajn bestojn. En la naturo estas pli agresaj kaj malpli agrersaj virusoj, 
kiuj determinas la diversajn formojn de la malsano. 
La influencaj virusoj evoluas konstante, suferas mutaciojn, ĉiam aperas pli patogenaj, kiuj 
povas kaǔzi gravajn, eĉ mortigajn malsanojn. Dumtempe estis multaj pandemioj, la plej 
konata estis la hispana influenco pandemio en la 20-a jarcento, kiu mortigis 20 milionojn da 
homoj. 
Nuntempe aperis birdaj influencaj virusoj, kiuj eksterordinaraj agresaj estas por la birdoj, kiuj 
estas transmiseblaj ankaǔ pri la homoj. La transmisiitaj pri la homoj aperis en Sudorienta 
Azio en 2003 jaro. 
La virustipo H5N1 disvastiĝis rapide, malgraǔ ekstermo da 150 milionoj dombirdoj lokalizi la 
infekton. La birda influenco estas endemia en Indonezio, Vjetnamio, Kamboĝo, Tajlando, 
Laoso. La birda influenco aperis ankaǔ en Rumanio pro la migrado de la akvaj birdoj en la 
Danuba Delto. Nuntempe aperis epidemioj ankaǔ en aliaj landoj en Eǔropo. En la disvastiĝo 
de la birda influenco havas ĉefan rolon la migraj, akvaj birdoj, kiuj infektigas la riverojn, 
lagojn, okaze de la migrado, ĉar la viruso estas vivkapabla longtempe en la akvo. La homo 
malsaniĝas okaze de rekta kontakto kun la malsanaj, infektaj birdoj. La viruso de birda 
influenco estas transmisiita pere kontaminita akvo ekstrementoj de la malsanaj birdoj.La 
infektitaj bestbirdoj kaj dombirdoj ekstermiĝas. La infekto ĉe la birdoj estas transmisebla pere 
plumaro, inhalo de aero, ekskrementoj kaj la birdungoj.  
La disvastiĝo de la virusoj H5N1 por la homoj havas du riskojn:1.la viruso okaze de la 
transmisio pri la homo kaǔzas tre gravan malsanon kaj morton. La malsano estas agresiva, 
severa kaj evoluas rapide. La malsano havas ankaǔ  komplikaĵon: virusa pneǔmonio kaj 
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funkcia insuficienco de multaj organoj. Preskaǔ duono de la malsanuloj mortas. La plej multaj 
kazoj aperas ĉe la infanoj kaj la sanaj, junaj adoltoj. 2. la dua risko estas, ke la viruso suferas 
mutaciojn kaj transformiĝas en pli infekta formo pri la homo, kiu facile transmisias inter la 
homoj. 
 
Kiel povas infekti la birda influenco la homojn? 
 
La homojn infektas pere rekta kontakto kun la malsanaj bestoj kaj la kontanimitaj objektoj.La 
dombirdoj vivas libere en la kortoj, kie ludas ankaǔ la infanoj. La homojn povas infeki okaze 
de preparo de nutraĵoj, kiuj devenas el dombirda viando. 
La simptomoj de la malsano: en la kazoj de la birda influenco la simptomoj estas severaj, alta 
febro, tuso, dispneo, grava ĝenerala malsanstato. La terapio estas laǔ simptomatologio, kiel en 
la homa influenco kaj la kuracado de la komplikaĵoj. 
 
Prevento: 
 
1. Antaǔ de manĝado lavu la manojn per akvo kaj sapo. 
2. Ne tuŝu la malsanajn aǔ mortintajn birdojn. Ne tuŝu la plumojn, fekaĵojn aǔ sangon de la 
birdoj. 
3. Lavu la ovojn pere freŝa akvo kaj sapo antaǔ de konsumado. 
4. La viandon kaj ovojn devas kuiri aǔ friti pere alta temperaturo, min.70 C.grado, antaǔ de 
konsumado. 
5. Lavu la manojn pere akvo kaj sapo okaze de preparado de la bildaj nutraĵoj. 
6. Ĉiuj personoj, kiuj tuŝis dum lastaj 7 tagoj la malsanojn, mortigitajn, aǔ malsanajn birdojn 
kaj havas altan febron, tusas, malfacile spiradas, la ĝenerala sanstato estas malbona, nepre 
turnu sin tuj al kuracisto. 
7. La dombirdojn bredu en la korto, ne lasu eliri en la stratojn aǔ kampojn. 
8. Ni havas ankaǔ efikajn vakcinojn preventi la malsanon, okaze epidemioj de homa kaj birda 
influenco, sekve la vakcinado estas deviga afero. 
 

D-ro Lázár Gábor. Covasna. Rumanio 
 (Revuo Bazaro – 2006. vintro) 

 
 

 
Dr. Lázár Gábor 

A madár influenza 
 
Az influenza fertőző betegség, amelyet influenza vírusok okoznak. Ezek a vírusok 
speciálisak, az emberi vírusok az emberi influenzát okozzák, az állati vírusok a madarakat, 
sertéseket, macskákat és egyéb állatokat betegítenek meg. A természetben vannak 
agresszívabb és kevésbé agresszív vírusok, melyek a betegség különböző formáit határozzák 
meg. 
Az influenza vírusok állandóan fejlődnek, mutációkat szenvednek el, mindig kórosabbá 
válnak, amelyek jelentős, sőt halálos betegséget okozhatnak. Időközben sok felfordulás volt, a 
legismertebb a spanyol influenza által okozott felfordulás a 20. században, amely 2o millió 
ember halálát okozta. Manapság megjelentek a madárinfluenza vírusok, melyek rendkivül 
agresszivek a madaraknál, melyek az emberekre is átterjedhetnek. Az emberekre átterjedt 
vírusok DK-Ázsiában jelentek meg 2003-ban. 
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A H5N1 vírus gyorsan terjedt, dacára annak, hogy 150 millió házi szárnyast elpusztítottak a 
fertőzés lokalizálása céljából. A madárinfluenza járványos Indonéziában, Vietnámban, 
Kambodzsában, Tajvanon és Laoszban. A madárinfluenza megjelent Romániában is a vizi 
madarak vándorlása miatt a Duna deltájában. Most Európa más országában is járványok 
jelentek meg. A madárinfluenza terjedésében fontos szerepet játszanak a költöző vizi 
madarak, amelyek fertőzik a folyókat, tavakat a költözéskor, mert a vírus hosszú ideig 
életképes a vízben. Az ember megbetegszik a beteg, fertőzött madarak közvetlen érintésével. 
A madárinfluenza vírusa átvihető víz által a beteg állatok ürüléke révén. A fertőzött vad - és 
házi madarak elpusztulnak. A fertőzés a madaraknál átvihető tollazattal, levegő belégzésével, 
ürülékkel és madárkarmokkal. 
 
A H5N1 vírusok terjedésének két kockázata van: 1.a vírus az emberre való átvitele alkalmával 
jelentős betegséget és halált okoz. A betegség agresszív, komoly és gyorsan fejlődik A 
betegségnek két komplikációja is van:vírusos tüdőgyulladás és sok szerv müködési 
alárendeltsége A betegeknek majdnem a fele meghal. A legtöbb esetben gyerekeknél és fiatal 
serdülőknél jelenik meg. 2. a második kockázat, hogy a vírus mutációkat szenved és átalakul 
az embernél fertőzöttebb formában, amely könnyen terjed az emberek között. 
 
Hogyan fertőzheti az embereket a madárinfluenza? 
 
Az embereket fertőzheti a beteg állatokkal és fertőzött tárgyakkal való közvetlen 
érintkezéssel. A házi szárnyasok szabadon élnek az udvarokon, ahol gyerekek is játszanak. Az 
embereket fertőzheti az étrelek elkészítése alkalmával, amelyek házi szárnyasok húsából 
származnak. 
A betegség szimptómái: a madárinfluenza eseteiben a szimptómák komolyak, magas láz, 
köhögés, légzéselégtelenség, jelentős általános betegségi állapot. A terápia a 
szimptomatológusok szerint, mint az emberi influenzánál is a komplikációk gyógyítása. 
 
Megelőzés: 
 
1. Étkezés előtt vízzel és szappannal mossunk kezet. 
2. Ne érintsünk beteg, haldokló madarakat. Ne érintsük a tollakat, ürüléket és a madarak vérét. 
3. Fogyasztás előtt a tojásokat tiszta vízzel és szappannal mossuk meg. 
4. A húst és a tojásokat főzzük vagy süssük meg min. 70 C-fok hőmérsékleten fogyasztás 
előtt. 
5. Mossunk kezet vízzel és szappannal a madárételek elkészítése alkalmával. 
6. Minden személy, aki 7 napig érintett megölt vagy beteg állatokat és magas lázuk van, 
köhögnek, nehezen lélegeznek, általános közérzetük rossz, feltétlenül forduljanak orvoshoz. 
7, A házi szárnyasokat udvarban tenyésszük, ne engedjük ki az utcára, mezőre. 
8, hatásos oltóanyagunk van a betegség megelőzésére emberi és madárinfluenza járvány 
esetén, ezért az oltás kötelező. 
 

(Dr. Lázár Gábor (Covászna) cikkét a Bazaro 2006. évi téli számából magyarra fordította  
Pásztor László) 
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Viccek / Ŝercoj 
 

- Ez a maguk csigapástétoma tényleg csigából van? 
- Igen. 
- És csak csigából? 
- Hát, most hogy így rákérdezett, őszintén megmondom, teszünk bele disznót is. 
- Mennyit? 
- Fele – fele: egy csiga, egy disznó… 

 
Szabadi Tibor 

 
- Ĉu via ĉi tiu helikpasteĉo estas vere el heliko? 
- Jes. 
- Kaj ĉu nur el heliko? 
- Do, nun kiam vi aldemandis, mi ekdiras sincere, ke ni enmetas ankaǔ porkviandon. 
- Kiom? 
- Duonkvanton el ambaǔ: unu helikon, unu porkon. 

 
Esperantigis: Adrienne, s-rino Pásztor 

 
 
Egy hölgy ajtót nyit a szellőztetéshez, majd hatalmasat sikítva hátraugrik. 
Egy húsz  centiméter  magas Halál áll a küszöbön. Minden stimmel: kasza, csuklya, 
arctalanság… 
A lény megszólal: 
- Nyugi, csak a tengerimalacért jöttem! 
 

Szabadi Tibor 
 
 

      Virino malfermas pordon por aerumi, poste ekkriege malantaǔen saltas. 
      Sur la sojlo staras 20 centimetrojn alta Morto. Ĝi vere samas, ĝi havas: faĉilon, kapuĉon, 
      senvizaĝecon. 
      La estaĵo ekparolas: 
      Trankviliĝu! - mi venis nur pro la kobajo. 
 

Esperantigis: Adrienne, s-rino Pásztor 
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MAGYARORSZÁGI KIRÁNDULÁSOK 
 

MEZŐKERESZTES 
 
Földrajzi értelamben a Bükk hegységtől a budapest-miskolci vasútvonalig terjedő vidék 
sorolható a Bükkalja tájegységhez, azonban közlekedési, idegenforgalmi tekintetben a Bükk-
vidék vonzóköréhez tartozik Mezőkeresztes területe is (azonkívül Mezőkövesd, Cserépfalu, 
Cserépváralja, Kács, Sály, Bükkaranyos, Mályi, Mezőcsát, Muhi kaj Ónod) az egész Dél-
Borsod, le a Tiszáig. 
 
Mezőkeresztes a nagyközsség a megye egyik legrégebbi, sok történelmi vihart átélt, Borsd 
megye déli részén fekvő ősi települése. Borsod megye területe 40 000 éve lakott, így a 
mezőkeresztesé is. Tipikus településmagként a Kács-Sályi patakparton jöhetett létre, a 
Csincse patak és a Tardi-ér között. A közsség belterületén a beszakadt ősi gabonavermekből 
és a házalapozássoknál leletek kerültek elő (ősi használati tárgyak, munkaeszközök), 
hasonlóak a Bükk-hegység barlangi leleteihez. A korai népvándorlás megindulása után a 
települést a szkíták foglalták el. Nagyon értékes nyomot hagytak maguk után: az 
„Aranyszarvast”. A gyönyörű aranyleletet a régebben a településhez tartozó 
Zöldhalompusztán ásták ki, 1928-ban.(Zöldhalompuszta 1995-től Csincse része) A szkítákat:  
a jazigok, szarmaták, kelták, hunok, avarok és magyarok követték. 
Mezőkeresztes a nevét a diósgyőri keresztes lovagokról kaphatta, akiknek nagy birtokak 
voltak Mezőkeresztesen. 
A település 1456-ban városrangot kapott, Címert és pecsétet V. László királytól kapott. 
Mátyás király további kiváltságokkal ruházta fel a várost. Három évvel Eger otroma után 
Bornemissza Gergely itt ütközött meg a törökökkel és ütközetet vesztett. (A törökök rabláncra 
fűzték, Sztambulba vitték és ott felakasztották) 
1596-ban ismét törökellenes csatára került sor. A neve: a „Mezőkeresztesi-csata” volt: de 
akkor ragyogó győzelmet aratott a keresztény haderő. És akkor a győzelemittas magyarok 
nem kezdték meg a török üldözését. A törökök visszafordultak, megtámadták a magyarokat és 
ismét megtörtént a szörnyűség: „A második mohácsi csatavesztés”. Az akkori krónikákból 
értesültünk arról, hogy akkor 30 000 ember halt meg. A törökök kiűzéséig az élet ott nem 
tudott ujrakezdődni. Mária Terézia királynő adta vissza nekik a városrangot, de a városka a 
19. századra eljelentéktelenedett. 
Most csak nagyközségről beszélhetünk, melynek a fejlődés gondot jelent. 
A falu határában olajkutatáskor termálvizet találtak. A községnek nincs elég pénze a 
hasznosításához. 
Mezőkeresztesen volt a nagy multú „alföldi szűcsmesterség” egyik legtovább fennmaradt 
központja. A fekete selyemmel, később gyapjúval hímzett „mezőkeresztesi bundák”-at ma is 
készítik. 
A település legfontosabb látványossága: a Hoffman-kastély, ahol Hoffman Julianna 
(Munkácsy Emilné élt). A szájhagyomány szerint Munkácsy Mihály – a híres magyar festő – 
meglátogatta őket, és Ő Mezőkeresztesen találta meg a „Honfoglaláás” c. alkotásához 
szükséges ősmagyar embertípusokat (1895), mely alkotás most is kimagasló értéke a 
Parlamentünknek Budapesten. 
 
(Mezőkövesd honlapját  www.mezokeresztes.hu alapulvéve összeállította: Pásztor Lászlóné) 
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      HUNGARLANDAJ EKSKURSOJ 
 

MEZŐKERESZTES 
 
En la geografia senco de la montaro Bükk ĝis la budapeŝt-miŝkolca fervojlinio etendiĝanta 
regiono vicigeblas al la ĉirkaŭaĵuno Bükkalja (Subo de Bükk), sed el trafika, fremdultrafika 
vidpunktoj ankaŭ la teritorio de Mezőkeresztes (krome Mezőkövesd, Cserépfalu, 
Cserépváralja, Kács, Sály, Bükkaranyos, Mályi, Mezőcsát, Muhi, kaj Ónod) apartenas al la  
altirrondo de montaro Bükk, ĝis la rivero Tibisko, do la tuta departamentdetalo Sud-Borŝod..    
 
Mezőkeresztes la grandvilaĝo estas unu el la plej malnovaj, multajn historiajn tempestojn 
travivita praa setlejo, situanta sur la suda parto de departamento Borŝod. Teritorio de 
departamento Borŝod estas loĝita ekde 40 000 jaroj, tiel ankaŭ de la mezőkeresztesa. Kiel tipa  
setlejcentro estiĝeblis sur la bordo de rivereto Kács-Sályi, inter la rivereto Csincse kaj la 
etrivereto-Tardi. Sur la interna teritorio de la vilaĝo el la disfaliĝintaj praaj grejnokavernoj, 
elfosadoj de domobazoj, antaŭeniĝis retrovaĵoj (praaj uzobjektoj, laboriloj) similaj al la Bükk-
montaraj praaj grotaj objektoj. Post la ekiro de la frua popolmigrado la setlejon okupis la 
Skitoj. Ili lasis tre valoran spuron post si mem: la „Orcervon”. La belega, pompa oro-trovitaĵo 
malkovrita estis sur la ebena teritorio Zöldhalompuszta, pli frue apartenanta al teritorio de 
Mezőkeresztes, en 1928. (Tiu teritorio ekde 1995 estas parto de Csincse). La Skitojn sekvis la 
Jazigoj, Sarmatoj, Keltoj, Hunoj, Avaŭroj, Hungaroj. 
Mezőkeresztes sian nomon riceveblis pri la krucaj kavalieroj de Diósgyőr, kiuj havis grandajn 
bienojn en teritorio de Mezőkeresztes. 
En 1456 la setlejo ricevis urborangon, blazonon kaj sigelon de nia reĝo László V-a. Reĝo 
Mátyás investis ĝin per kromaj apartaj rajtoj. Je tri jaroj post la sieĝo de Eger, Gergely 
Bornemissza interbatalis kun la turkoj kaj malvenkis. (Lin la turkoj rabigis, portis en 
Konstantinoplon kaj tie pendumis.) En 1596 denova kontraŭturka interbatalo okazis. Ties 
nomo estis: La keresteŝa-batalo, sed tiam brile venkis la kristana armearo. Kaj tiam la 
triumfebraj hungaroj ne komencis la forpelon de turkoj. La turkoj returniĝis, atakegis la 
Hungarojn kaj denove okazis la teruraĵo: la „dua Mohács-a malvenko”. El la tiuepokaj 
kronikoj ni sciiĝis pri tio, ke tiam 30 000 homoj mortis. Ĝis forpelo de la turkoj tie la vivo ne 
povis rekomenciĝi. La reĝino Tereza Maria redonis la urborangon, sed la urbeto malgraviĝis 
je fino de la 19-a jarcento. Nun ni povas paroli nur pri grandvilaĝo, por kiu sia evoluigo 
kaŭzas zorgon. En limo de la vilaĝo dum oleoesplorboro oni trovis termalan mineralakvon. 
La vilaĝo ne havas sufiĉe da mono utiligi ĝin. 
 En Mezőkeresztes estis unu plej longtempa centro de la „ebenaĵa-peltisto fako”. 
Per la nigra silko, poste per lano broditajn „mezőkeresteŝajn peltojn, peltomantelojn” oni faras 
ankaŭ nuntempe. 
 
La plej grava vidindaĵo de la setlejo estas: la kastelo Hoffman, kie vivis s-rino Julianna 
Hoffmann (Emilné Munkácsy). Laŭ la buŝa tradicio Mihály Munkácsy – la fama hungara 
pentroartisto - vizitis ilin, kiu en Mezőkeresztes trovis la prahungarajn homtipojn al sia 
pretiĝanta verko „Patrujkonkero” (1895), kio ankaŭ nun estas la altvalora trezoro de nia 
Parlamento en Budapeŝto. 
 

(Laŭ la  www.mezokeresztes.hu  skribis: Lászlóné Pásztor) 
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Az aranyszarvas – La ora cervo 
Herman Ottó Múzeum Miskolc 

 
 

LA VORTARO 

 
William R. Harmon 

 
El la korespondlisto <lokaj esperanto grupoj> mi informiĝis,  ke UEA planas ankaǔ la 
pretigon kaj aperigon de Esperanto vortaro de la kongoa-afrika lingvo: Lingala, post la 
aperigo de la nun pretiĝanta filipia-angla-esperanto vortaro. 
 
Bonvolu finpensi! Ĉiu uzas vortaron po fojoj por esprimi siajn pensojn. Tiuj, ĉiuj estas unu 
kaj unu verketo, verko. Sed, kiom da granda laboro estas postulata al la plidensigo de unu 
vortarmaterialo! 
Sed, la plej multan laboron postulas tamen la laboro de la pioniroj, de la farantoj de la unua 
vortaro! 
 
Antaǔ multaj jaroj sinjoro Jeordan Suge filipina loĝanto iniciatis kaj ekkomencis la kreon de 
la „Philippina-British-Esperanto” / Filipio - Angla - Esperanto vortaro, kun pluraj kleruloj. 
Li estis entuziasmulo, sed ne parolis kaj skribis esperante. Pasintsomere li jam kunlaboris kun 
sinjoro D-ro  Ranganayakulu el Barat, el la Hinda Unio. Poste sinjoro Suge finis kunlabori 
pro la ariĝintaj malfacilaĵoj. Anstataǔ li, la laboron daǔrigis:  samideano Bharat Ghimire / el 
la amerika Nepalo / kaj lia lernanto s-ro Cruz. Li, kompetentulo pri Esperanto, prizorgas la 
kontrolon kaj la presadon. Paralele li preparas gramatikon ankaǔ surbazite sur tiu, de D-ro 
Ranganayakulu. Ambaǔon eldonos s-ro Hori Yasuo / kiu estas prezidanto de la komisiono de 
UEA pri Azia Esperanto Movado/. Sed nur post la UK de Jokohamo. 
La filipio-angla-esperanto vortaro estas mezvortaro kaj ĝia kunlaboranta „provleganto kaj 
kontrolanto – de la esperantaj tradukoj de la anglaj vortoj kiuj aperas apud la filipiaj vortoj – 
estas sinjoro William R. Harmon, kiu loĝas en norda Kalifornio. Pri lia aǔtobiografio vi povas 
legi: 
   http://eo.wikipedia.org/wiki/William_R._HARMON 
Pri liaj tie menciitaj tradukverkaĵoj mi rakontos pli malfrue.  
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La aperon de ĉi tiu vortaro, la UEA subvencias. 
 
Nun, ni prezentis al vi la vortarkreantojn. Nun ni salutas kaj gratulas ilin, la pionirojn, 
kiuj per siaj laboroj grandan paŝon faris en intereso de antaǔenigo de Esperanto por la 
estonto. 
 

(Leterojn de sinjoroj: Hori Yasuo, W.R. Harmon kaj Bharat Ghimire kompilis Adrienne,  s-
rino Pásztor) 

 
 
 

A SZÓTÁR 
 

 

 
William R. Harmon 

 
A  / lokaj esperanto grupoj /a helyi eszperanto csoportok levelezőlistájáról jutott 
tudomásomra, hogy a most készülő Pilippi – British – Eszperanto / Filippi – angol – 
eszperantó szótár megjelenése után az Egyetemes Eszperanto Szövetség egy afrikai, a kongói 
Lingala-Eszperantó szótár elkészítését és megjelentetését is tervezi. 
 
Gondolják csak végig! Mindenki használ szótárat esetenként a gondolatai kifejezéséhez. 
Ezek mind egy-egy alkotás. De micsoda nagy munka fekszik egy szótár anyagának a 
kibővítésében! Hát még, az úttörők, az első szótárkészítők munkájában! 
 
A Filippi-angol eszperanto szótár megalkotását több évvel ezelőtt Jeordán Suge filippi lakos 
kezdeményezte és kezdte meg több művelt emberrel. Ő egy lelkes ember volt, de nem tudott 
beszélni és írni eszperantóul. 
Az elmúlt nyáron már együtt dolgozott Dr. Ranganayakulu úrral /Baratból, az Indiai 
Únióból/. 
A felmerült nehézségek miatt Suge úr abbahagyta ezt a munkát. Helyette Dr. Ranganayakulu 
úr Bharat Ghimire eszmetárssal és tanítványával Cruz úrral folytatta a munkát. 
Cruz úr - aki az eszperantó igazi ismerője - gondoskodik az ellenörzésről és a nyomtatásról. 
Ezzel párhuzamosan készít egy nyelvtant, a Dr. Ranganayakuluéra alapozva. Mindkettőt 
kiadja majd Hori Yasuo úr / aki elnöke az Eszperanto Világszövetség ázsiai eszperantó 
mozgalmi bizottságának /, de csak a yokohamai Kongresszus után. 
A Filippi-angol-eszperanto szótár középszótár, melynek az együttműködő próbaolvasója és a 
filippi szavak mellett megjelenő angol szavak eszperantó fordításának hibajavítója William 
R. Harmon úr észak Californiából. 
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Az ő életrajzát eszperantóul elolvashatják a következő helyen. 
http://eo.wikipedia.org/wiki/William_R._HARMON 
Az ott jelzett fordításairól később emlékezek meg. 
Ennek a szótárnak a megjelentetését az Egyetemes Eszperantó Szövetség támogatja. 
 
Most bemutattuk a szótár megalkotóit.  Üdvözöljük őket, gratulálunk nekik, mert 
munkájukkal nagy lépést tettek az Eszperantó előrehaladása,- a jövő érdekében. 
 

( Hory Yasuo, W.R.Harmon, Bharat Ghimire leveleiből összeállította és magyarra fordította 
Pásztor Lászlóné) 

 
 
 
 

Karolo Piĉ 
 
Klingoklango 
 
Sub la arkaroj vento blovas, 
Unu kaj unu krur’ sin ŝovas. 
Du kruroj, viaj kruroj iras. 
Sube la pavimbrikoj miras. 
Supre la jupo ĉion kovras 
(la krurojn, kiuj ammanovras!). 
Lanterno lumas, lumas blinde. 
La horloĝtruo sonas tinte. 
Tintin’ arĝenta. Klingoklango. 
Akaroj. Jupo. Via sango. 

 
(El volumo de Karolo Piĉ. Obsedo. Poemaro. Eld. Artur E. Iltis. Saarbrücken 1984, p. 47) 

(Sendinto: Blazio Vaha) 
 

 
Anekdóta 

 
Hans Christian Andersen ismert volt arról, hogy nem gondosan őltözködött. Egyszer az 
ismerősei közül valaki megállította és megkérdezte: 
- Ami a fején van, az sapka? 
Erre Andersen szivélyes mosollyal válaszolt: 
- És ami az ön sapkája alatt van, az fej? 
 
(Eduard V. Tvarožek: Anekdotoj pri famaj homoj / Anekdóták híres emberekről c. könyvéből 

választotta és fordította Pásztor László) 
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Anekdoto 
 
 
Hans Christian Andersen estis konata pro tio, ke li ne tro zorgis pri tio, kiel li estas vestita. 
Iam iu el liaj konatoj haltigis lin kaj diris al li: 
      -    Ĉu tio, kion vi havas sur la kapo, estas ĉapelo? 
Je tio Andersen kun bonkora rideto respondis: 

- Kaj ĉu tio, kion vi havas sub la ĉapelo, estas kapo? 
 

(Edvard Tvarožek: Anekdotoj pri famaj homoj – 1992 – elektis László Pásztor) 
 
 
 

Harnyos Ferenc 
 

Kóma 
 
    Milyen jó érzés autót vezetni ilyen gyönyörű nyári napon. A nap süt, de mégsincs forróság, 
bár néhol feltűnik egy-egy délibáb az aszfalt felett. Az ég kék, néhány bárányfelhőt terelget 
egy láthatatlan juhász. Jó kedvem van.  
    Nem sokára elérem az osztrák határátkelőt, remélem, nem kell sokat várnom. Amióta 
Európai Unió - s polgárok lettünk könnyebben utazgathatunk az Unión belül. Szinte eltűntek a 
határok. Csak a nyelvi határok nem. Nem szeretem a német nyelvet, igaz a többi nemzeti 
nyelvvel is hadilábon állok. Szerencse, hogy az eszperantó találkozón nem számít ki honnan 
jött, milyen nyelven beszél. Addig meg majd csak elboldogulok valahogy kézzel-lábbal 
magyarázkodva, és a nemzetközi kézjeleket használva.  
Hopp! Itt egy tábla, nem sokára vége az autópályának, autóút majd főútvonal következik. 
Jobban érezném magam, ha eljött volna velem valaki a klubból, szeretek beszélgetni. Így csak 
magammal tudom megbeszélni a dolgokat, hm… jó társaság vagyok, he - he - he. 
Na, végre itt van a határ. Úgy látom nyugodt mindenki, nincs kapkodás, ez jó jel. Magas, 
napbarnított határőr közeledik felém.  

- Jó napot kívánok! Legyen szíves a személyi igazolványát megmutatni. 
- Tessék! 
- Hová utazik? 
- Eszperantó találkozóra, Bécsbe. 
- Ó! Már hallottam róla, valami mesterséges nyelv, ugye? 
- Igen, valami olyasmi.  
- Jó utat kívánok!   - és azzal visszaadja az igazolványomat. 

Elindulok, szép lassan, most már van időm. Nézem a tájat, milyen rendezett errefelé minden! 
A forgalom elég nagy, néhányan nagyon gyorsan mennek, mindenki siet valahová. Előznek 
ész és fék nélkül, mint például az ott szemben. Hú, ez veszélyes lesz, ajjaj, az nem fog 
beleférni… 
 
    Mi történt? Hol vagyok?  Minden olyan idegen. Fekszem egy idegen ágyban, idegen 
pizsamában. Félhomály, vagy nem látok rendesen? Kezd kitisztulni az agyam, az érzékeim is 
erősödnek. Hm, ez kórházszag. Miért vagyok én itt?  Nem emlékszem semmire. Hangokat 
hallok odakintről, nem értek semmit abból, amit mondanak. Mintha németül beszélnének. 
Nyílik az ajtó és belép egy ápolónő. 

- Kiel vi fartas?   - kérdezi. (Hogy vagy?) 
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- Mi fartas sufiĉe bone - válaszolom automatikusan. (Eléggé jól érzem megam) 
- Kie mi estas?   - érdeklődöm kissé bizonytalanul.  (Hol vagyok?) 
- Vi estas en hospitalo, en Vieno.   - mondja mosolyogva.  (Bécsben vagy egy 

kórházban) 
      -      Kiam mi enhospitaliĝis?   - folytatom a kérdezősködést, és hirtelen bevillan az  
agyamba, hogy milyen nyelven beszélünk. Hiszen én eszperantóul társalgok egy bécsi 
korházban.  (Mikor kerültem be a kórházba?) 

- Ó, jam tre antaŭ longe. Vi estas ĉi tie de 15 jaroj. Vi estis en komato ĝis nun. 
- (Ó, már nagyon régen. Már 15 éve itt vagy. Kómában voltál mostanáig) 
- Vi bone parolas Esperante- állapítom meg csak úgy mellesleg.                                 (Jól 

beszélsz eszpearntóul) 
- Kio okazis al mi?  (Mi történt velem?) 
- Vi havis teruran aŭtoakcidenton, kaj oni portis vin ĉi tien.  
- (Borzalmas autóbaleseted volt, és ide hoztak be.) 
- Kiel bona afero estas tio, ke vi parolas la lingvon internacian. Ni ne povus komuniki 

alimaniere, ĉar mi ne scipovas paroli germane   - mondom elégedetten. 
- (Milyen jó dolog, hogy beszéled a nemzetközi nyelvet. Nem tudnánk kommunikálni 

másképpen, mert én nem tudok németül beszélni.) 
- Ho, kompreneble, ĉi tie ĉiuj parolas Esperanton. Ó, mi nun enmemoriĝas, ke vi 

ankoraŭ ne povas scii pri la granda lingva ŝanĝiĝo, kiu okazis jam antaŭlonge. 
- (Ó, természetesen, itt mindenki beszél eszperantóul. Ó, most jut eszembe, hogy te még 

nem tudhatsz a nagy nyelvi változásról, amely már régen történt.) 
- Hm….?  Kiun ŝanĝiĝon mi ne povas scii?   - kérdezem értetlenül. 
- (Hm…? Milyen változásról nem tudhatok?) 
- Antaŭ 13 jaroj Eŭropa Komisiono decidis, ke en ĉiuj membroŝtatoj oni devas 

enkonduki la instruadon de esperantlingvo en la ĝeneralaj lernejoj. Pli poste Esperanto 
fariĝis pontolingvo inter la nacioj. Nun jam ĉiuj en Eŭropo parolas la sian nacian 
lingvon kaj Esperanton.   - magyarázza lelkesen 

- (13 évvel ezelőtt az Európai Bizottság úgy határozott, hogy minden tagállamban be 
kell vezetni az eszperantó nyelv tanítását az általános iskolákban. Később az 
eszperantó a nemzetek közötti hídnyelvvé vált. Most már Európában mindenki beszéli 
a saját nemzeti nyelvét és az eszperantót.) 

Ó Istenem, tehát mégis sikerült! Hiszem ezért küzdöttünk éveken át, alig tudom elhinni. 
Mégis csak rájöttek a fejesek, hogy ez az egyetlen megoldás a nyelvi problémák leküzdésére. 
Ápolónőm látja rajtam a hirtelen lelkesedést, és így szól:  

- Mi pensis, ke vi estos ĝojanta pro tio. Mi sciis, ke vi estas esperantisto, mi vidis vian 
verdan insignon sur via jako. Mi nun devas iri por raporti vian „reviviĝon”   - és 
kimegy a szobából. 

- (Gondoltam, hogy örülni fogsz ennek. Tudtam, hogy eszperantista vagy, láttam a 
kabátodon a zöld jelvényt. Most mennem kell jelenteni az „újjáéledésedet”) 

Egyedül maradok kavargó gondolataimmal. Megpróbálom mozgatni a lábamat, de nem 
sikerül. Próbálom a kezemet, de az sem engedelmeskedik. Úgy látszik idő kell a 
regenerálódáshoz. Hirtelen érzem, hogy nagyon kell pisilnem. Valahogy csengetni kellene az 
ápolónőnek. Balra nézek és meglátom a csengő gombját. El kell érnem azt a fránya hívót. 
Agyammal parancsolva lassan felemelem a bal kezem és megnyomom a csengőt. Mi ez? 
Hiszen ez itt szól mellettem. Kipattanok az ágyból, majdnem elszédülök. Úristen, mindezt 
csak álmodtam? Körülnézek, igen itthon vagyok, és a vekker csak mondja a magáét 
folyamatosan.  
    Visszaülök az ágyam szélére, komótos mozdulattal elnémítom az ébresztőórát. Még 
villognak az álomképek az agyamban, de már csak elmosódottan. Milyen érdekes álom volt! 
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Milyen kár, hogy most még csak álmodozhatunk egy ilyen világról!       
Hé, ti döntéshozók ott fent! Ti miről álmodoztok? 

 
 

Ferenc Harnyos 
 

Komato 
 
    Kia granda plezuro estas stiri aŭtomobilon dum tiel belega, somera mateno. La suno brilas, 
sed ankoraŭ ne estas varmego, kvankam kelkfoje oni povas vidi spegulbildon de la vojo fore.  
La ĉielo estas admirinde blua, kelkajn ŝafidformajn nubojn ordonadas nevidebla ŝafisto.  
    Mi bonfartas.  
    Baldaŭ mi atingos la aŭstran limpasejon, mi esperas, ne devos atendi multe. De kiam ankaŭ 
ni, hungaroj fariĝis eŭropuniaj civitanoj, povas vojaĝadi pli facile ene de la Unio.  Kvazaŭ 
malaperis la landlimoj, nur la lingvaj limoj restadis. Mi ne regas la germanan lingvon, eĉ 
aliajn naciajn lingvojn mi ne scipovas. Bonŝance, ke dum Esperanta renkontiĝo ne gravas de 
kie vi venis, kiun lingvon vi parolas. Ĝis mi atingos mian celon, mi uzos la internaciajn 
mansignojn por komprenigi min. Mi eĉ ne povas imagi, ke mi renkontas ulon 
esperantoparolantan dum mia vojaĝo.   
     Jen, ĉi tie estas informtabulo, kiu anoncas, ke baldaŭ mi atingos finon de la aŭtostrado, 
sekvos aŭtovojo kaj poste ĉefvojo. Mi ŝatintus, se iu el nia klubo estus ĉeestanta, mi ŝategas 
kunparoladi. Tiel ĉi nur mi povas konversacii kun mi mem, hm… mi estas bona kunparolanto, 
he - he - he. 
Nu, fine mi atingis la limstacion. Ŝajne, ĉiu kaj ĉio estas trankvila, hastas nervoze neniu, tio 
estas bona signo. Alta, sunbrunigita limgardisto proksimiĝas al mi.  

- Bonan tagon! Bonvolu montri al mi vian personan atestilon. 
- Jen! 
- Kien vi veturas? 
- Mi veturas al Esperanta Aranĝo, Vieno. 
- Ho! Mi jam aŭdis pri tio, tio estas iaspeca artefarita lingvo, ĉu ne? 
- Jes, tiaspece.  
- Bonan Vojaĝon!   - kaj li redonas mian atestilon. 

Mi startigas mian aŭton malrapide, mi ne hastas, nun mi jam havas iom da tempo. Mi 
rigardadas la apudvojan pejzaĝon, kiel bela kaj pura ĉio ĉi tie! La aŭtotrafiko estas sufiĉe 
granda, kelkuloj veturadas ege rapide, ĉiuj hastas al ie. La ŝoforoj preterveturas unu la alian 
danĝere, kiel ekzemple tiu kontraŭe. Oj, tio estos tre danĝera, ve-ve, tio certe ne sukcesos… 
 
    Kio okazis? Kie mi estas?  Ĉio estas malkonata por mi. Mi kuŝas en fremda lito, vestita en 
fremda piĵamo. Estas duonmalhelo, aŭ mi vidas malbone? Mia cerbo komencas vekiĝi, eĉ 
miaj sensacoj ekfortiĝas. Hm, mi sentas hospitalodoron. Kial mi estas ĉi tie?  Mi memoras pri 
nenio. Mi aŭdas voĉojn de ekstero, mi komprenas nenion el la parolado. Ŝajnas al mi, ke oni 
parolas germane, sed mi ne certas. Malfermiĝas la pordo kaj enpaŝas flegistino. 

- Kiel vi fartas? - demandas ŝi. 
- Mi fartas sufiĉe bone - mi respondas aŭtomate.   
- Kie mi estas? - mi interesiĝas malcerte. 
- Vi estas en hospitalo, en Vieno – diras ŝi iom ridete. 
- Kiam mi enhospitaliĝis? - mi daŭrigas vicon de la demandoj, kaj subite bombas la   

rekono en mia cerbo, kiun lingvon ni uzas. Ja mi konversacias Esperante en viena 
hospitalo. 

- Ó, jam tre antaŭ longe. Vi estas ĉi tie de 15 jaroj. Vi estis en komato ĝis nun. 
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- Vi bone parolas Esperante - mi konstatas nur flanke. 
- Kio okazis al mi?  
- Vi havis teruran aŭtoakcidenton, kaj oni portis vin ĉi tien.   
- Kiel bona afero estas tio, ke vi parolas la lingvon internacian. Ni ne povus komuniki 

alimaniere, ĉar mi ne scipovas paroli germane - mi diras kontente. 
- Ho, kompreneble, ĉi tie ĉiuj parolas Esperanton. Ó, mi nun enmemoriĝas, ke vi 

ankoraŭ ne povas scii pri la granda lingva ŝanĝiĝo, kio okazis jam antaŭlonge. 
- Hm….?  Kiun ŝanĝiĝon mi ne povas scii?   - mi demandas senkomprene. 
- Antaŭ 13 jaroj Eŭropa Komisiono decidis, ke en ĉiuj membroŝtatoj oni devas 

enkonduki la instruadon de esperantlingvo en la bazaj lernejoj. Pli poste Esperanto 
fariĝis pontolingvo inter la nacioj. Nun jam ĉiuj en Eŭropo parolas sian nacian lingvon 
kaj Esperanton – ŝi klarigas entuziasme. 

Ho, mia Dio, do tamen sukcesis! Ja ni luktis ĝuste por tio dum jardekoj, apenaŭ mi povas 
kredi tion. Do, tamen la esperantistoj sukcesis konvinki la registarojn, ke ne ekzistas alia 
solvo por atingi la lingvan egalecon. Mia flegistino rimarkis mian subitan entuziasmon, kaj 
tiel alparolis min:  

- Mi pensis, ke vi estos ĝojanta pro tio. Mi sciis, ke vi estas esperantisto, mi vidis vian 
verdan insignon sur via jako. Mi nun devas iri por raporti vian „reviviĝon”   - kaj ŝi 
forlasas la ĉambron. 

    Mi restas sola kun miaj kirliĝantaj pensoj. Mi provas movi mian piedon, sed ne sukcesas. 
Mi provas movi mian manon, eĉ tio ne sukcesas. Ŝajne, ke mi bezonas iom da tempo por 
regeneriĝi. Subite mi pensas forte pisemon. Mi devus signi iel al la flegistino. Mi rigardas 
maldekstren kaj mi rimarkas la butonon de sonorilo. Mi devas atingi tiun aĉan vokilon. 
Ordonante al mia cerbo mi malrapide levas mian maldekstran brakon, kaj premas la butonon. 
Kio okazas? Ja la sonorilo sonas apud mi. Mi eksaltegas el la lito, preskaŭ mi surfalas la 
plankon pro la subita kapturniĝo. Dio mia, mi nur sonĝis ĉion? Mi ĉirkaŭrigardas, ho jes, mi 
estas hejme, kaj la vekhorloĝo nur diras sian kantaĉon daŭre.  
    Mi residas sur randon de mia lito, pli trete ol trote mutigas la vekhorloĝon. Ankoraŭ 
lumineskas la sonĝbildoj en mia cerbo, sed nur jam pale. Kiel interesa estis tiu ĉi sonĝo! 
    Domaĝe, ke ankoraŭ nun ni nur sonĝas pri tiu mondo!  
 

♣ 
 
 

Karaj niaj legantoj! 
Bonvolu akcepti la verko – daǔrigon de prezidantino de Esperanto Klubo de Koppenhago. 
 
 

Betty Chatterjee 
 

Situacio de la Judoj en Danio 2007 
 
Nuntempe la dana judaro nombras proksimume 7000 kaj la plejmulto el ili loĝas en 
Kopenhago kaj ties najbareco. Estas malfacile priskribi tiun ĉi komunumon pro ties 
komplikeco. La dana judaro venis el multe da landoj: Anglio, Francio, Germanio, Hispanio, 
Hungario, Israelo, Pollando, Rusio, Usono, ktp. Tial oni havas diversajn historiojn, ideojn, kaj 
spertojn pri la juda indentiteco kaj kulturo. 
 
2400 personoj membras la plej grandan sinagogon en la centro de Kopenhago. Al tiu ĉi 
sinagogo apartenas infanĝardeno, lernejo, tri maljunulejoj kaj tombejo. Nuntempe estas 
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dungitaj du rabinoj en la sinagogo. Pro la granda religia diverseco en la komunumo tiu ĉi 
sinagogo estas meze tradicia.Tamen en Danio ekzistas aliaj grupoj, kaj la treege religiaj kaj la 
malreligiaj. Ekz. la Ĥabad movado (fundamentalisma movado) dum proksimume dek jaroj 
jam aktiviĝas en Danio. Aliflanke dum la lastaj jaroj la reformema judaro kaj jam aktiviĝas 
kaj en 2006 la dana ŝtato oficiale agnoskis ties sinagogon. Ĝis nun ili ne havas propran 
rabinon, sed de tempo al tempo alvenas fremdaj rabinoj en la sinagogon. 
 
Nuntempe la judaro en Danio (verŝajne kiel en la tuta mondo) integriĝas en sia lando. Laǔ ili 
estas devende, ke oni estas tiel obeemaj civitanoj, kiel aliaj civitanoj; la religio estas privata 
afero. Judoj troviĝas en ĉiuj profesioj kaj fakoj, tamen pro la judo-kultura emfazo pri la 
graveco de la edukado multe el ili estas dungitaj kiel kuracistoj, instruistoj, advokatoj kaj aliaj 
profesioj. Mi ĵus legis pri la inter-edziĝa statistiko en Usono. Tie la nombro de inter-edziĝoj 
jam kreskis dum la jaroj 1965-l990 de 9 % ĝis 52 %. Mi ne scias pri la statistiko en Danio, sed 
mi opinias, ke verŝajne estas proksimume la sama. 
 
Eĉ oni sentas sin kiel dano kaj ĝuas la danan kulturon kaj ekzistas vigla judo-kultura vivo en 
Kopenhago. La juda klubo-vivo floras: nerespektive de temo oni povas trovi taǔgan klubon: 
sportumado, briĝo, historio, ktp. Jam kvarfoje ni ĝuis judan filmo-festivalon. La klezmer-
muziko estas popolara. Ekde februaro 2001 jam estas la Dana Juda Muzeo en Kopenhago, kiu 
estas desegnita de la fama arkitekto Daniel Libeskind. http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel 
Libeskind .En la Reĝa Biblioteko estas valora kolekto de judaj verkoj. 
 
Ĉu mi estas la unua juda esperantistino en Danio? Post mia reveno de Odeso la lastan jaron, 
menciante nian lingvon mi skribis du artikolojn pri mia vizito en juda pensiulejo. Poste neniuj 
diris aǔ skribis al mi:”ankaǔ mi estas esperantisto”. Tial mi supozas, ke mi estas (ĝis nun) la 
nura juda esperantisto en Danio. 
 

 
Tora-szekrény a koppenhágai zsinagógában. Benne örzik az Ótestamentum első 5 könyvének 
göngyölegeit. A kép küldője. Bent Lexner főrabbi 

 
Tora-ŝranko en Sinagogo de Kopenhago. En ĝi estas konservitaj la volvlibroj de la   unuaj 5 
libroj de la Malnova Testamento. La bildon sendis la ĉefrabeno: Bent Lexner. 
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Betty Chatterjee 
 

A zsidók helyzete 2007-ben Dániában 
 
Jelenleg a dán zsidóság 7000 főt számlál, többségük Koppenhágában és kőrnyékén él. Nehéz 
irni e közösségről annak bonyolultsága miatt. A dán zsidóság sok országból érkezett: 
Angliából, Franciaországból, Németországból, Spanyolországból, Magyarországról, Izraelből, 
Lengyelországból, Oroszországból, USÁ-ból stb. Így különböző történetük, elképzelésük, 
tapasztalatuk van a zsidó identitásról és kulturáról. 
 
2400 tagja van a Koppenhága központjában lévő legnagyobb zsinagógának. Ehhez a 
zsinagógához óvoda, iskola, 3 öregotthon és temető tartozik. Most 2 rabby van alkalmazva a 
zsinagógában. A közösség nagy vallása különbsége miatt ez a zsinagóga közepesen 
hagyományos. Mégis léteznek Dániában más csoportok, vallásosak és nem vallásosak. Pl. a 
Khabad-mozgalom (fundamentalista mozgalom) már közel lo éve aktiv Dániában. Másrészt 
az utóbbi években a reformer zsidóság is aktiv lett és 2006-ban a dán állam hivatalosan 
elismerte annak zsinagógáját.  
 
Jelenleg a zsidóság Dániában (úgy mint az egész világon valószinüleg) integrálódik az 
országában. Ebből eredően azok ugyanolyan engedelmes polgárok, mint más polgárok;a 
vallás magánügy. Zsidók minden foglalkozásban és szakon megtalálhatók, mégis a nevelés 
terén a zsidó kultúra hangsulyossága miatt, azok közül orvosok, tanárok, ügyvédek és más 
foglalkozásuak vannak alkalmazva. Épp olvastam az USA vegyes-házassági statisztikájáról. 
Ott a házasságok száma nőtt 1965-től 1990-ig 9-52 %-al. Én nem tudok dán statisztikáról, de 
vélem, hogy közel ugyanaz.  
 
Az emberek dánnak érzik magukat, élvezik a dán kulturát, és létezik zsidó kulturális élet 
Koppenhágában. A zsidó klubélet virágzik: témától függetlennül lehet találni alkalmas 
klubbot: sportolás, bridzs, történelem, stb. Már négyszer élveztünk zsidó filmfesztivált. A 
klezmer-muzsika népszerü. 2001. február óta van Dán Zsidó Muzeum Koppenhágában, 
amelyet Daniel Libeskind, híres épitész díszített.  
http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel Libeskind.  
A Királyi Könyvtárban zsidó művek értékes gyüjteménye van.  
 
Én vagyok az első zsidó eszperantista nő Dániában? Odesszából való visszatérésem utáni 
évben, említvén a nyelvünket, két cikket írtam egy zsidó nyugdíjas otthonban tett 
látogatásomról. Azután senki nem mondta, vagy írta nekem, hogy:”én is eszperantista 
vagyok”. 
Azért vélem, én vagyok (mostanáig) az egyedüli zsidó eszperantista Dániában. 
 

Betty Chatterjee elnökasszony összeállítását magyarra fordította Pásztor László   
 

  
Jubileo 

 
Pri la Jubuilea Esperanto Landkongreso de slovakaj esperantistoj, ni parolos en la julio 
monata gazeto.                                   
        

Geedzoj Pásztor 



  40 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

NN OO RR DD HH UU NN GG AA RR II AA   II NN FF OO RR MM OO   
 

Pásztor László, Pásztor Lászlóné H-3530. Miskolc, Király u.25. 2/2. 
 

Tel.: + 36 70 206 1739 
Tel.: + 36 70 570 8895 

 
Retpoŝto / E-Mail: pasztor.laszlo4@chello.hu 

 
Weblap / Retpaĝo: http://kiralylajos.extra.hu 
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