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November-december 
 
Kedves Olvasóink! 

Kérjük, fogadják szeretettel a miskolci csillagvizsgáló történetét életrajzán keresztül is 
bemutató Leitner Zsolt urat. 

 

 
Leitner Zsolt 

 

Leitner Zsolt Életrajz 
 
1969. november 15-én születtem Miskolcon. Általános iskolai tanulmányaimat a 42. sz. 
Általános Iskolában végeztem. 1981-ben osztályfőnökünk – aki egyben matematika tanárunk 
is volt - vitt el minket az akkori Uránia Csillagvizsgálóba, ahol Dr. Szabó Gyula, az 
intézmény vezetője tartott nekünk előadást. Ez a látogatás olyan hatással volt rám, hogy ettől 
kezdve jártam a csillagvizsgáló szakkörébe, 1987-ig. 
Gimnáziumi tanulmányaimat a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban végeztem. Ezután 
1988-89-ben sorkatonai szolgálatomat töltöttem Zalaegerszegen.  
Egy évig a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem hallgatója voltam. Egy év után 
félbehagytam tanulmányaimat, és munkába álltam. 1993-tól 2004-ig egy teljes egészében 
magyar tulajdonú nehézipari cégnél – a Csavar- és Húzottáru Rt-nél – dolgoztam 
informatikusként, 2002-től 2004-ig informatikai főosztályvezetőként. 1996-tól 2000-ig a 
Gábor Dénes Informatikai Főiskolára jártam, itt szereztem diplomát Műszaki Informatikus 
szakon. A 90-es évek végén két volt csillagász szakkörös keresett meg azért, hogy az idő 
közben bezárt Uránia Csillagvizsgálóban a munkát újraindítsuk. Én nagy örömmel mondtam 
igent, és 1998-tól újra az intézményben találtam magam. 2000-től 2008-ig szakkörvezetőként 
vettem részt a csillagvizsgáló munkájában. Számtalan előadást tartottam mind a szakköri 
foglalkozásokon, mind a nagyközönség részére szervezett Nyílt Napokon. Én vettem át és a 
mai napig is én készítem az intézmény honlapját. Több távcsöves bemutatót tartottam a 
nagyközönség részére, észleléseken, észlelőtáborokon vettem részt. 
2004-ben munkahelyet váltottam, a Csavar- és Húzottáru Rt után egy japán érdekeltségű 
vállalatnál, a Shinwa Magyarország Precíziós Kft-nél helyezkedtem el informatikusként. 
2008-ban Jaczkó Imre – a csillagvizsgáló addigi megbízott vezetője - távozása után vettem át 
feladatkörét. 
2009-ben nősültem, feleségem Leitner-Takács Judit, akivel 1999-ben ismerkedtünk meg. 
Miskolcon élünk. 
 
Leitner Zsolt 
Dr. Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgáló 
mb. vezető 
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A miskolci csillagvizsgáló története 
 
 
A miskolci Dr. Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgáló története a XX. sz. közepére nyúlik 
vissza. A 40-es évek végén a volt Kilián (most Diósgyőri) Gimnázium építésekor annak 
udvarán a vasgyár Vasas Szakszervezetén belül működő Közművelődési Szakosztály 
csillagászati és természettudományi csoportja egy kis 3,5x3,5 m-es, eltolható tetejű 
csillagvizsgálót épített Uránia Csillagvizsgáló néven a tanári kar és a diákok segítségével. Itt 
helyezték el a 10 cm tükörátmérőjű Newton-rendszerű tükrös távcsövüket, amelyet a tagok 
készítettek. Az épület 1949-re lett 
kész. Ez az intézmény volt 
Magyarország első iskolai 
csillagvizsgálója. Pár évvel később 
az Észak-Magyarországi Építőipari 
Vállalat segítségével tovább 
bővítették, amellyel 1952-re 
készültek el. Egy kis kupolát kapott 
a csillagvizsgáló, amelyet a Lenin 
Kohászati Művekben készítettek 
társadalmi munkában. 

 
 
 

A csillagvizsgáló első épülete 
 
 
A csillagvizsgáló története egybefonódik Dr. Szabó Gyulával, 
az intézmény egykori vezetőjével. 1914. június 7-én született 
Gacsájon, egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei faluban. 
Tanulmányait Kőszegen kezdte, érettségit a Debreceni 
Református Főgimnáziumban tett. Földrajz-történelem szakos 
tanári diplomát 1937-ben a debreceni Tisza István 
Tudományegyetemen szerzett. A szegedi Tudományegytemen 
1963-ban védte meg a barlangok mikroklímájáról írt doktori 
disszertációját Summa Cum Laude minősítéssel. 
Tanfelügyelőként kezdett el dogozni, majd 1945-től 1967-ig a 
Kilián Gimnázium tanára volt. 
 

Dr. Szabó Gyula 
 
A csillagdában rendszeres napmegfigyeléseket végeztek 1952-62 között Dr. Szabó Gyula 
vezetésével. A munkában tanítványai is aktívan részt vettek. Ehhez támpontot Dezső Lóránt 
„Adatok egy magyarországi napészlelő hálózat beindításához” c. kiadványa szolgáltatott. Az 
intézmény az MTA debreceni Napfizikai Obszervatóriumának kihelyezett állomása volt. Az 
épület mellé telepítették a Vasgyárból a Meteorológiai Állomást. Ez az országos hálózat 
részeként funkcionált, ide tartoztak a bükki csapadékmérő állomások is. Dr. Szabó Gyula a 
meteorológiai méréseket a légköri szennyezés mérésével és a barlangok klimatikus 
viszonyainak vizsgálatával bővítette ki. Részt vett barlangbejárásokban és feltárásokban is. 
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1954-ben és 1959-ben 
megfigyelték a hazánkból 
részlegesként látható teljes 
napfogyatkozást. A miskolci 
csillagvizsgáló élenjárt a 
vidéki csillagvizsgálók között: 
Szabó Gyula vezetésével 
1954-ben 82 előadást és 45 
távcsöves bemutatást tartottak, 
melyen 2724-en vettek részt. 
46 szakköri foglalkozást 
tartottak, ezen 1078-an vettek 
részt. 
Az 50-es évek közepén Dr. 
Szabó Gyulát a „Szocialista  
Kultúráért” jelvénnyel 
tüntették ki. A csillagvizsgáló 
új műszert kapott: egy 2,2 m 
fókusztávolságú, 22,5 cm tükörátmérőjű Newton-reflektort. 
Az 50-es évek végén tovább bővült az intézmény felszerelése: 4 db műhold-megfigyelő 
távcsövet, földgömböket, szakkönyveket és folyóiratokat kapott. Fotólabor és tetőterasz 
segítette a megfigyelési munkát. A megyei csillagászati szakosztállyal előadássorozatot 
indítottak, „Csillagok világa” címmel. Ezen az előadássorozaton mintegy 600-an vettek részt. 
Üzemeknek, intézményeknek is tartanak előadásokat, csillagászati kiállítást rendeztek. 
Érdekességként említendő meg, hogy 1960-ban az épülő SZOT-székház tetejére 

csillagvizsgálót terveztek, melyet 1961-ben 
szándékoztak átadni. Ez azonban soha nem valósult 
meg. 
Kiemelkedő volt a csillagvizsgálóban zajló szakköri 
munka is. Az 50-es években élen járt a miskolci 
szakkör az észlelésekben. Évente több száz 
észlelőlapot¹ küldtek el nemcsak az Akadémiai 
Csillagvizsgáló Intézet napfizikai osztályának, hanem 
a szovjet napszolgálatnak ²is. 1956 januárjában 
tükörcsiszoló³ tanfolyamot is tartottak Dr. Kulin 
György vezetésével. Ezen 22 diák és felnőtt készítette 
el távcsőtükrét. 
 
Az 50-es években Miskolcnak azon része, ahol a 
csillagvizsgáló állt még beépítetlen volt, kevés 
épülettel, utcai világítás nélkül. Az évtized közepén 
azonban a Kilián-lakótelep építésével ez a helyzet 
megváltozott. A magas bérházak, a közvilágítás 
nagyban zavarták a csillagvizsgálóban az égbolt 
megfigyelését, a távcsöves bemutatókat. Ezért az 
intézmény munkatársai – élükön Dr. Szabó Gyulával 
- megkeresték a Városi Tanács Tervező Irodáját és az 
Építőipari Vállalat vezetőségét. Ennek 
eredményeként olyan döntés született, hogy az első 
épülő toronyház tetejére csillagvizsgáló épül. Ez 

A csillagvizsgáló az 50-es években 

A toronyházi csillagvizsgáló 
kupolájának beemelése a 60-as évek 
elején 
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1962-re készült el. Ennek kupolája szintén a Lenin Kohászati Művekben és a Diósgyőri 
Gépgyárban készült el társadalmi munkában. Az volt a cél, hogy Miskolcon egy magas 
színvonalú csillagászati és meteorológiai obszervatóriumot hozzanak létre, amely nem csak 
tudományos, hanem iskolai oktatási és ismeretterjesztő feladatokat is ellátna. Így jött létre a 
Szputnyikmegfigyelő Állomás és Uránia Csillagvizsgáló, valamint a Miskolc-Diósgyőri 
Éghajlatkutató Állomás. 
A Szputnyikmegfigyelő Állomás egy nemzetközi megfigyelő hálózat egyik kutatóállomása 
volt. A szovjet Cosmos Központ irányítása és a Magyar Tudományos Akadémia felügyelete 
alatt állt. A Miskolc felett áthaladó műholdakat figyelték meg és műszerekkel pontos 
koordinátáikat rögzítették. 
Az Éghajlatkutató Állomás az Országos Meteorológia Intézethez tartozott. A különböző 
időjárási elemek – hőmérséklet, csapadék, szél, napfénytartam, stb. – mérését végezték. A 
mért adatokat feldolgozták és havonta jelentéseket küldtek az Országos Meteorológiai 
Intézetnek. Munkájuk elismeréseként könyvelhető el, hogy 1959-ben a     Magyar 
Meteorológiai Társaság V. Vándorgyűlését Miskolcon tartotta. 
Az Uránia Bemutató Csillagvizsgáló oktató és ismeretterjesztő munkája kiemelkedő volt. 
Felnőtt- és iskolai csoportokat fogadtak, távcsöves bemutatókat, szakköröket tartottak. A 
megye ismeretterjesztő központja lett. Segítették a vidéki szakkörök munkáját, műszerekkel, 
tervrajzokkal látták el őket. Rendszeresen tartottak Csillagászati Hetet. 1964-ben Miskolcon 
rendezték meg az Amatőrcsillagászok Országos Találkozóját. Itt alakult meg a Csillagászat 
Baráti Köre. Dr. Szabó Gyula szakmai megbecsülését jelzi, hogy ennek a szervezetnek 
vezetőségi tagja lett. 
A csillagvizsgálóban 3 típusú szakkört tartottak, egy általános iskolai, egy középiskolai és egy 
felnőtt üzemi szakkört. Anyagát az országos csillagászati továbbképzési anyag képezte. 
Ezeken a foglalkozásokon az elméleti ismeretek mellett gyakorlati oktatásban is részesültek a 
szakkörösök: távcső kezelése, távcsöves bemutatásokhoz tartozó alapvető csillagászati 
ismeretek, szputnyikmegfigyelési gyakorlatok, mesterséges égitestek   pályelemeinek4 
számítása, filmelőhívás, éghajlat-kutatási gyakorlatok, műszerkezelés, felhőismeret, stb. 
Csillagászati munkáját itt kezdte Dr. Horváth András csillagász, űrkutató, aki később a 
Budapesti Planetárium vezetője lett. 1966-67 között szakkörvezetőként dolgozott az 
intézményben. 
1966-ban Dr. Szabó Gyula a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) 125 éves jubileuma 
alkalmából munkájának elismeréséért emlékérmet vehetett át. 1969-ben a csillagvizsgálóban a 
Napról tart előadást, amely kapcsolódik a Csillagászati Hét programjaihoz. Még ebben az 
évben a csillagvizsgáló előterében és kupolaterében „Ember a kozmoszban” címmel kiállítást 
rendeznek. Az előadások témái – mely előadásokat nemcsak a csillagvizsgálóban, hanem 
iskolákban is tartottak - kapcsolódtak a holdraszálláshoz és egyéb űrhajózási sikerekhez. 
Ebben az időszakban kap vetítőgépet az intézmény, valamint bővül diatára, könyvtára. Előbbi 
jelentősége azért kiemelendő, mert a filmvetítések tovább színesítették az intézményben a 
csillagászati, űrkutatási előadásokat, a szakköri munkát. Sőt, a vetítéseket elviszik több 
középiskolába, pl, a Kilián és Földes Gimnáziumokba. A csillagvizsgáló programja 
megjelenik a helyi sajtóban. 
1970-ben 2 szakkör működött a csillagvizsgálóban. Egy általános csillagászati és egy 
asztrogeodéziai. A nyári szünet idején többen tettek sikeres vizsgát Budapesten, a helyi 
Uránia Csillagvizsgálóban. 
A 70-es években tovább tartottak az ismeretterjesztő előadások, a távcsöves bemutatások, a 
szakköri foglalkozások. Szputnyik-megfigyeléseket 1973-ig végeztek. Időközben a 
csillagvizsgálót a Magyar Tudományos Akadémiától a TIT vette át. 
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Dr. Szabó Gyula a Bükkben, Rókafarmon csillagászati táborokat szervezett a 70-es, 80-as 
években. Tervei között 
szerepelt a csillagvizsgáló 
létrehozása a Bükkben, ami 
azonban sajnos nem 
valósult meg. Az 1980-as 
években űrutazása után 
ellátogatott Miskolcra 
Farkas Bertalan, az első 
magyar űrhajós is, aki több 
előadást tartott a városban 
és találkozott Dr. Szabó 
Gyulával is. 
1985-ben Dr. Szabó Gyulát 
nyugdíjazták. Sajnos ez, 
valamint a rendszerváltás 
kedvezőtlenül befolyásolták 
a csillagvizsgáló életét. 
Ennek következménye lett, hogy 1991-ben az intézmény bezárásra került. A sors keserű 
fintora, hogy ebben az évben hunyt el Dr. Szabó Gyula. Budapesten, az óbudai temetőben 
helyezték örök nyugalomra. 
A 90-es évek közepén volt szakköri tagok és miskolci amatőrcsillagászok kezdeményezték a 
csillagvizsgáló működésének újraindítását. Ebben partnerre találtak a miskolci 
önkormányzatban és a Diósgyőri Gimnáziumban.  Az intézmény tulajdonosa az 
önkormányzat lett, működtetését gimnázium végzi. 1999-ben a csillagvizsgáló megnyitotta 
kapuit. 2000. május 24-én az intézmény névavató ünnepségén felvette korábbi vezetőjének 
nevét. Innentől kezdve Dr. Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgáló néven működik tovább. 
Az intézmény ismeretterjesztő, oktatási feladatokat lát el. Rendszeresen tartanak előadásokat, 

távcsöves bemutatókat mind iskolai csoportok, 
mind a nagyközönség részére. A 
csillagvizsgálóban észlelték a 2003-as Mars-
közelséget, a 2005-ős és 2007-es részleges 
napfogyatkozást. E két utóbbi természeti 
jelenséget az intézmény munkatársai és 
szakkörösei jóvoltából a miskolciak a Városház 
Téren is figyelemmel kísérhették, előbbit pedig 
a csillagvizsgálóban követhette nyomon a nagy 
létszámban jelenlévő érdeklődő közönség. 
Egyéb csillagászati események 
(holdfogyatkozások, Vénusz-átvonulás, stb.) 
megfigyelése szintén szerepelt a csillagvizsgáló 
programjában. 
2000-től 2008-ig Jaczkó Imre látta el a 
megbízott vezetői feladatokat az intézményben, 
aki a 80-as években volt a csillagvizsgáló 
szakkörének tagja. Vezetésével a Dr. Szabó 
Gyula által képviselt szellemiségben folyt a 
munka. 
Az intézmény 1999-től tartja meg minden évben 

más amatőrcsillagász szervezetekkel a Miskolci 

Farkas Bertalan látogatása Miskolcon (balról jobbra: Farkas 
Bertalan, , Dr. Szabó Gyula, Dr. Horváth András) 

Távcsöves bemutató a X. Miskolci 
Csillagparty-n 2009 májusában 
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Csillagparty-t. Ekkor a város egy pontjára műszerekkel kitelepülve távcsöves bemutatót 
tartanak a nagyközönség részére. A 2009. évi volt, a jubileumi, X. Miskolci Csillagparty5, 
melyen több száz érdeklődő ismerkedhetett meg az égbolt látványosságaival. 
1999-től 2008-ig két szakkör működött az intézményben. A Kis Medve csillagászati szakkör 
10-14 év közötti diákok részére, és a Nagy Medve csillagászati szakkör a 14 évnél idősebbek, 
valamint a felnőttek részére. Ezeken a foglalkozásokon sajátíthatták el az érdeklődők a 
csillagászati, űrkutatási ismereteket, valamint a csillagos égbolt ismeretét. 2008 
szeptemberétől a két szakkör összevonásra került, és Nagy Medve csillagászati szakkör néven 
működik tovább. 
2009-et az ENSZ és az UNESCO a Csillagászat Nemzetközi Évének nyilvánította. 400 évvel 
ezelőtt Galileo Galilei olasz csillagász és kortársai fordítottak először távcsöveket az égbolt 
felé. A világ számos helyén különböző eseményekkel, rendezvényekkel emlékeznek meg 
erről. A Dr. Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgáló is csatlakozott a rendezvénysorozathoz. 
Egy 12 részes előadássorozatot indított el, mely előadásokon a csillagászat és űrkutatás 
tudományával, a legújabb kutatási eredményekkel ismertetik meg a nagyközönséget. Az 
előadások után a csillagvizsgáló munkatársai távcsöves bemutatót tartanak. Ehhez 
kapcsolódik egy kiállítás is, mely a csillagvizsgáló történetét és miskolci amatőrcsillagászok 
asztrofotóit6 mutatja be. 
A miskolci csillagvizsgáló jelentős szerepet játszott az utóbbi 60 év magyarországi 
csillagászati, amatőrcsillagászati és űrkutatási életében. Nap- és szputnyikmegfigyelései 
országos és nemzetközi hírnévre emelték. Több tízezer emberhez hozták közelebb a 
csillagászat és űrkutatás tudományát. Vezetőjének, Dr. Szabó Gyulának köszönhetően 
elismert intézmény volt mind országhatáron belül, mind országhatáron kívül. Olyan 
személyiségek kerültek ki falai közül, mint a már korábban említett Dr. Horváth András, a 
Budapesti Planetárium nyugalmazott igazgatója, vagy Dr. Vissy Károly meteorológus. 
Forrás: 

- Csillagászati évkönyv 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1959, 1960, 1961, 1969, 1970, 
1971, 1972 

- Beszélgetés Jaczkó Imre amatőrcsillagásszal; elhangzott a Diósgyőr Rádióban 2009-
ben 

- Föld és Ég 1966/5. szám 
- Tisztelettel: 
- Leitner Zsolt 
- Dr. Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgáló 
- mb. vezető 

 
Tisztelt Pásztor Lászlóné!  
 
Elnézését kérem, hogy néhány dolgra nem tértem ki részletesebben az elküldött cikkben. 
Kérdéseit teljesen jogosnak tartom és igyekszem is megválaszolni azokat.  
 
1. Az észlelőlap tartalmazza egy elvégzett csillagászati észlelés eredményét, legyen az 
valamilyen égitest (pl. Nap, Hold, bolygók, galaxisok, stb) vagy égi jelenség (nap- és 
holdfogyatkozások, bolygófedések, stb.) megfigyelése. Ezek a lapok tartamazzák többek 
között a megfigyelés helyét (helység megnevezése, esetleg pontos földrajzi koordináták) és 
időpontját, az időjárási körülményeket, az észlelő(k) nevét, a megfigyelt égitest vagy jelenség 
szóbeli leírását, esetleg arról készült rajzot vagy fotót. Nagyon fontos, hogy a lehető 
legpontosabb adatokat adjuk meg, mert enélkül nem lehet feldolgozni az észlelési adatokat.  
2) Napszolgálat: itt tulajdonkképen a Nap megfigyelését végző obszervatóriumok méréseit, 
megfigyelési adatait összegyűjtő és feldolgozó szervezetet kell érteni.  
3) Tükörcsiszolás: a látható fény tartományában működő távcsövek két nagy fajtáját 
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különböztetjük meg: a lencsés és a tükrös távcsöveket. Tükrös távcsövek esetében a tükör 
valamilyen gömbfelület (homorú, stb.), amelyet csiszolással lehet elérni. Ez megfelelő 
szakértelemmel otthon is elvégezhető.  
4 A pályaelemek ismeretében határozhatjuk meg egy természetes vagy mesterséges égitest 
pontos helyzetét, koordinátáit.  
5. A Csillagparty nem más, mint egy távcsöves bemutató a nagyközönség számára valahol a 
városban, nem pedig a csillagvizsgálóban. Ezek a távcsöves bemutatók teljesen ingyenesek, 
és a nagyközönséget ismertetjük meg az éppen látható égi látványosságokkal (Hold, bolygók, 
gáz- és porködök, galaxisok, stb.). Tehát leginkább a távcsöves bemutató kifejezéssel tudnám 
helyettesíteni.  
6. Az asztrofotó: valamely égitestről vagy csillagászati jelenségről készített fotó. Ezeket a 
fotókat nem kell feltétlenül speciális körülmények között előhívni. A mai digitális világban 
erre nem is nagyon van szükség. Viszont érdemes ezeket a digitálisan elkészített képeket 
utólag valamilyen szoftver segítségével feldolgozni.  
Megküldöm Önnek azt a linket, amelyen a "2009. a Csillagászat Éve Miskolcon" 
előadássorozat előadóit és az előadások pontos időpontjait hirdetjük meg: 
http://miskolc.mcse.hu/csillagaszat_eve.html .  
A csillagvizsgálóban az elmúlt 10 évben több előadó volt. Néhányat megemlítenék a teljesség 
igénye nélkül: Jaczkó Imre, Kereszty Zsolt, Óvári László, Németh Csaba, Braskó Sándor, 
jómagam, stb. A szakköri előadásokra külön nem térnék ki, mert azokat a szakköri tagok is 
tartják.  Távcsöves bemutatókat Jaczkó Imre, Kereszty Zsolt, Zsámba István és jómagam 
tartottunk az elmúlt 10 évben (a felsorolás szintén a teljesség igénye nélkül történt).  
Az előadássorozat előadóit a fentebb megadott linken találja meg. Távcsöves bemutatásokat 
ezeken csak Jaczkó Imre és jómagam tartottunk.  
Bár tudományos dolgozatom írásban nem jelent meg, számtalan előadást tartottam az 
intézményben általános- és középiskolai, valamint felnőtt csoportoknak. Több riport készült 
velem mind a helyi, mind az országos írott és elektronikos médiában (Déli Hírlap, Észak- 
Magyarország, Zsolca TV, Diósgyőr Rádió, Európa Rádió, TV2, RTL Klub, stb.) A tv-
riportok többnyire csak egy-két perces interjúk voltak egy-egy aktuális csillagászati 
eseménnyel kapcsolatban.  
Köszönöm, hogy kérdéseivel megkeresett. Amennyiben további információkra lenne 
szüksége, továbbra is állok rendelkezésére.  
 
Üdvözlettel:  
Leitner Zsolt 

Pásztor Adri 

A küldetés… 
 
 
Amikor születtem, a hajnali égbolton meteor futott át. Még csak a gazdám és néhány falubeli 
koránkelő volt ébren. Ők babonásan azt suttogták, hogy rendkívüli időknek nézünk elébe.  
Hát, a gazdámnak már az én születésem is eléggé rendkívüli volt, mivel azt sem tudta, hogy a 
mamnám vemhes. Es ráadásul ő, a máskor kilenc kölykes nagy fehér komondor csak engem 
szült meg egyedül, engem a kis fekete pulit fehér csillaggal a hasamon.Kormosnak neveztek 
el a fekete szőröm miatt. De, csak akkor neveztek így, ha hívtak: 

- Kormos, gyere ide! 
Ha dicsérni akartak elégedettségüknek hangot adva, akkor azt mondták, hogy: 

- Jó kutya, okos kutya! 
Amikor már tudtam járni, folyton láb alatt voltam. A gazdasszony morgott is emiatt, de a 
gazdám csitította:  
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- Hagyd el kedvesem!- meglátod, jó kutya lesz, jó terelő, aki meghálálja a gonndoskodást! 
Majd én őt is megtanítom mindarra, amit itt a ház körül tudnia kell, és arra is, amit a többi 
örző-védő, vakvezető kutyától a kutyaiskola megkövetel. 
Így az asszony is lassan megbékélt a létezésemmel, De, azért mégis zsörtölődött néha az 
urával és főleg akkor, amikor az úr az ő saját nyelvén beszélt hozzám: 

- Minek bolondítod azt a kutyát, azt hiszed, ért belőle akár egy kukkot is a 
vezényszavakon kívül? – kérdezte az urától, de az ember nem szólt semmmit, hát a 
dolog annyiban maradt. 

Nekem mindig nagyon kellett figyelnem, hogy megértsem mindegyiküket, mivel gazdám a 
családtagjaival és a többi emberrel másként beszélt. Ügyelnem kellett a ház körüli, egészen az 
erdőig felnyúló réten legelésző lovakra, a juhokra, de a házhoz tartozó házi szárnyasainkra, és 
ketrecekben élő nyulakra is.. Amikor idegen jött, ugatnom kellett, a juhokat terelnem, a rókát, 
az idegen macskát-kutyát elkergetnem, de a mi macskánkat bántanom nem volt szabad.  
 
Amikor már eléggé kiismertem magam a ház körüli teendőkben, a gazda pórázt kötött rám és 
sétálni vitt. Bejártuk a ház közelében elterülő erdőt egészen Miskolc-Tapolca Fürdőhelyig. 
Amikor csak egyedül voltunk, szabadon és póráz nélkül szaladhattam amerre tetszett! 
Megismerkedhettem az erdei vadak csapásaival, a különböző szagokkal Jártunk még a 
kőbányánál is, mely a túristaútvonalak kedvenc kiindulási pontja Nagykőmázsa néven. Aztán, 
egyszercsak azzal állott elő a gazduram, hogy megyünk vadászni. Egész úton póráz nélkül, 
csendesen, a nyomában kellett járnom. Egy helyen megállott, csendre intett, és a csizmaháta 
mögé parancsolt. Hogy mégis lássak valamit, két lábra álltam és úgy lestem ki csizmái mögül. 
Ekkor eldördült a gazdám puskája. A váratlan ért erős zajtól én úgy megijedtem, hogy 
lepisiltem a csizmáját. Megérezve ezt hátrafordult és kissé bosszúsan szólt oda nekem: 

-  No, te hős! – most aztán rohanj a zsákmányért, hadd lássam, jeleskedsz-e a vad 
idehozatalával? 

Szerencsére hamarosan megtaláltam a fácánt, aztán rohanvást vittem a gazdának. Ő a béke 
jeleként megveregette a hátamat. Amikor beléptünk a házba, az asszony rászólt: 

- Mi a csoda történt már megint, hogy ennyire kutya szagod van? 
- Ó, csak egy kis baleset történt, de szóra sem érdemes. Az érdekes inkább az, hogy 

ebből a kutyából egészen jó vadászkutya is lehet majd. Ezzel letette a zsákmányt. 
- Az asszony ferde pillanást vetett rám. Jól van, akkor majd kapsz belőle. És, valóban, 

megkaptam a fácán egyik főtt szárnyát jutalmul. 
 

A következő nyáron kölcsönadott csónakőrző kutyának Miskolc-tapolcára, a Csónakázó 
tóhoz. Úgy mondták a gazdának, hogy jól mutatok a zöld tó partján a csupa piros és fehér 
csónakok között. Új kötelességeimet gyorsan elsajátítottam. 

 
Aztán, egy meleg nyári estén egész életemet megváltoztató esemény köszöntött be. 
A fürdővendégek már elmentek, a park elnéptelenedett. Az égen csak néhány csillag pislákolt, 
és a hold is csak gyéren küldte le sugarát a földre. A csendet csak néhány késői madár 
neszezése törte meg. Kényelmesen lefeküdtem egy pad alá. Már-már elaludtam, amikor erős 
dobbanás, majd vakító fény riasztott fel. A fény a kőbánya felől áradt. Amikor a fürdőpark 
fölé ért,  szőrszálakhoz hasonló valamik kezdtek hullani belőle. Ezek földet érve 
alakváltozáson mentek át, gyöngyházkék ruhájú embereké váltak. 

 
Félrehuzódva csendben figyeltem, mit csinálnak. A Barlangfürdő bejáratával szemben 
félkörívben székeket helyeztek el, emelvényt állítottak fel.  
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Nem értettem, mi történik. Két idegen – alakjukból sejthetően nőstény – odajött hozzám. 
Halkan-kedvesen szóltak hozzám, és többször is megsimogatták a fejem. Meglepetten 
vakkantottam, mert – megértettem őket! Meg is magyarázták, hogy a símogatással adták át 
nekem nyelvük megértésének és beszélésének képességét. Még éppen idejében 
figyelmeztettek, hogy nem szabad bántanom a szomszéd padon ülő macskát csak azért, mert 
más, mint én. Másik oldalamon egy, a tanyánkról származó ló és egy juh állott. Örültem, hogy 
mellém kerültek, mert így ügyelni tudtam rájuk, el ne kóboroljanak valahová, mert ha reggel 
hiányoznak, akkor nekem lesz kapsz a gazdámtól. 

 
Időkőzben a széksorok megteltek kék és zöld ruhás vendégekkel.  És az összejövetel gazdája 
beszélni kezdett. Azon a nyelven, amin a gazdám szokott szólni hozzám és őrkutya-
tanítványaihoz.  

 
Megtudtam, hogy ő Eszperantia államelnöke. Rövid megnyitó beszéde után a jelenlévők 
felállva elénekelték a  „Remény” himnuszt.. A további beszédek és kérdés-feleletek 
áradatából sokat sikerült megtudnom a rejtélyes idegenekről. 

 
Ők Eszperantia lakói.  A mi Földünkhöz hasonló bolygón éltek, de túlnépesedés miatt egy 
részük egy másik bolgyóra költözött. Ennek második államnyelvéül választották az 
eszperantót, amely saját anyabolygójuk és a Föld valamennyi nyelve közül leginkább 
megtetszett nekik. Most azon munkálkodnak, hogy a Galaxis minden lakott bolygójának 
népeivel megismertessék ezt a nyelvet. Ide azért jöttek, mert a Föld az eszperantó 
szülőbolygója. Azért éppen most, mert a földlakók számára a 2009. év a Csillagászat Éve, és a 
távcső csillagászati alkalmazásának 400. évfordulója. Azonban mindjárt távozniuk is kell, 
ugyanis időkőzben bolygójukat katasztrofális meteor-becsapódás érte; a következmények 
elhárítása minden erő együttes bevetésével is sokáig tart majd. 

 
A bolygógazda azt kérdezte tőlem: vállalom-e azt a küldetést, hogy róluk hírt adjak a 
földlakóknak?  Bátran igent mondtam. De megérdeztem, miért nem lépnek közvetlen 
kapcsolatba ők az emberekkel? 

 
A válasz meglepett és elszomorított. Azt mondta: ismerik a Föld népeinek történelmét. Annak 
lényege a hódítás, a mások leigázásáért, a föld kincseinek kihasználásáért folytatott 
könyörtelen harc. Ennek már estek áldozatul más világokból érkezett felderítő űrhajósok is. 
Eszperantia lakói nem akarják ellenséges fogadatásnak kitenni magukat. A baráti 
kapcsolathoz, a békés együttműködéshez a földi emberiségnek még sokat kell fejlődnie. 
Ebben segithetsz nekik - mondták. Mi türelmesen várjuk, hogy jelentkezzenek, a bolygóközi 
eszperantó nyelven. Akkor majd csatlakozhatnak a Galaxis népeihez. 

 
Sokat tudnék még mesélni az Eszperantia életéből bemutatott képekről, zeneszámokról és 
illat-szimfóniákról. amelyek rendkívüliségükkel részei voltak, az eseménynek, – az első 
bolygóközi eszperantó kongresszusnak. 

 
Éppoly hirtelen távoztak, mint ahogy érkeztek. A fény kihúnyt, és én kimerülten elaludtam a 
pad alatt. 

 
Sokáig vártam őket vissza, de hiába. Gazdám továbbra is eszperantóul beszélt hozzám, de ő 
az én beszédemet nem értette meg. Egyszer ki is fakadt, hogy „a kutya se beszél 
eszperantóul.”. Kihez forduljak a küldetésemmel? – rágott a gondolat. Akad-e, aki megért és 
el is hiszi, amit mondok? 
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Egyszer aztán megláttam a Tapolcán gyakran sétáló - és ide eszperantó nyelvet beszélő 
vendégeket hozó - Pásztor házaspárt a kis tavi hídon álldogálva, amint csodálták a lenyugvó 
napot. 

 
Megszólítottam őket – és elbeszéltem mindent az asszonynak, aki közben megnyugtatóan 
simogatott. Ő mindent megértett 

 
Most már nyugodt vagyok, mert életem történetét ő fogja megírni az újságjában, ő segít 
nekem hirt adni az embereknek Eszperantiáról. 

 
Igy történt, hogy én – a jó kutya, okos kutya! – teljesítettem a küldetésemet. 
És jó gazdáim se mondhatják többé, hogy a kutya se beszél eszperantóul. 

♣ 
 

 
 

Az Avasi Református Templom Története 
 

Novotny Gyula 

Az Avasi Templom 
           - folytatás - 

 
A harangtorony 

Története 
 
A templomtól nyugatra, a diósgyőri vár és kohászati művek irányában helyezkedik el a város 
legszebb műemlék épülete, a XVI. századból való harangtorony. A hagyomány szerint 
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pontosan azon a helyen, amelyen a torony épülete van, a „Szent Mihályról” elnevezett 
kápolna állt, amely temetkezési célokat szolgált. Ez az építmény is az 1544-es templomot 
elpusztító tűzvész áldozata lett. 
A torony déli homlokzatán, a deszkából összeállított toldaléképület tetőzete fölött az 1926. évi 
felújítás alkalmával a vakolat leverésekor az építkezés befejezését megörökítő hármas 
beosztású, 100 X 50 X 25 cm nagyságú kőtáblát találtak, amelyre egyszerű vésett betűkkel a 
ma is 

olvasható alábbi szöveget vésték: 
 

Folyamatos olvasásban a II. és III. oszlop szövege: Imperante domino magnifico Sigismundi 
Balassa et judice Paulo Gombos, aedile Matthieo Zygiarto Anno Domini 1557. Fordításban: 
(A torony épült) „ Balassa Zsigmond várurasága, Gombos Pál birósága és Szigyártó Mátyás 
gondnoksága idején az Úr 1557. esztendejében.” / a lelet megmentése Nyiry Dániel 
főlevéltárnok és Leszih Andor múzeumi titkár fáradozásainak köszönhető. 
A kőtábla első oszlopa, miután csak három szótöredáket őriz, megfejtése nem kis gondot 
okozott.   Valószínűnek  tartották, hogy a megmaradt három szó kisegítő szavakkal így 
olvashó. SOCJ / o GREGO / rio PRE / sbitero 
Vagyis fordításban: Gergely pap társulásával / közösségében /. 
Szokás volt ugyanis, mint az előzőekben is megjegyeztük, a papot presbiternek nevezni, 
különösen a reformáció megjelenésének légkörében.  Helyesen következtettek, hogy a 
Gergely név az akkor szolgált lelkész neve lehet, mert ha a várúr, biró és gondnok nevét 
felvésték, nem tételezhető fel, hogy a lelkész neve elmaradt volna.  
A kőtábla első oszlopa szövegének megnyugtató megfejtése 1932-ig váratott magára.  A 
szorgalmas kutató Marjalaki Kiss Lajos ui. a vármegye jegyzőkönyvében mint írja:  „ Gergely 
papról 1557 után nem került elő ugyan feljegyzés, de özvegyéről két ízben is beírják az 
adójegyzékbe, hogy Miskolc város határában lévő szőlője után megfizette a bortizedet. 1577 
és 1578-ban így nevezik meg „Relicta Gregorii presbiteri”, vagyis Gergely pap özvegye. 
Megerősíti a megállapítást a Borsod vármegye jegyzőkönyvében 1604-ben / Városi Annales 
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III.653./, hogy néhai Gergely miskolci pap leánya Erzsébet és Fia Pál egy szőlőt kínálnak 
eladásra.” /Marjalaki Kiss L.,1932.15/ 
A háromhasábos kőtábla szövegének titka tehát megfejtést nyert nem csak az akkor élt 
elöljárók nevének megismerésével, hanem ami még lényegesebb, a harangtorony építési 
évszámának feltárásával. 
A kőtábla 1724-ben a torony falán még látható is olvasható volt.  Bizonyítja ezt a hiúságában 
megbántott id. Faragó János főbíró esete, aki bizonyára a „külső temetőben lévő 
fatemplom”építésénél végzett szolgálataiért nem kapta meg a remélt elismerést, ezért így 
kesereg: „Ezeken kívül eleget cselekedtem szolgája révén a városnak, az én nevem ugyan 
nincs a torony oldalára írva.” /Marjalaki Kiss L.,1932.15/ 
A felirat az egyetlen dokumentum a harangtorony építésének idejére nézve./ 
A templom tornyának a tűzvész alkalmával történt ledölése után, valószínűleg annak 
helyettesítésére, /harangozások céljára / három év leforgása alatt – tehát gyorsan – az 
elpusztult kápolna falait harangtoronnyá magasították és erre helyezték el a hatszögletű 
gúlasisakot. Ennek a mai gyalulatlan, bárdolt tölgyfa gerendázatát több kutató az eredetinek 
tartja. 
Az kétségtelen, hogy a beépített gerendák között van olyan is, amely valóban az eredeti lehet, 
a régi anyag felhasználásából adottan.  Ezt alátámasztja néhány gerendán látható égési nyom. 
Sikerült azonban megtalálni az Egyházi Jegyzőkönyvben / EJKV.I.516./ azt a bejegyzést, 
amely újjáépítésről szól:”A toronyhoz Megkívántató minden fáknak faragását, kötését, 
tetejének lerontását, s újonnan való felállítását dolgozó ácsok fizetése szerint…” felsorolva az 
összes kiadás. Egy másik tételnél ezt olvassuk: „A tornyot állító ács  legényeknek…a 
czinterem előtt lévő kőfal tetejére tölgyfából dolgozó ácsoknak….” Ezekből a bejegyzésekből 
nyilvánvaló, hogy az előttünk álló harangtorony sisakjának gerendázata 1770. évben készült 
el, vagy újíttatott fel. Megdőlt az az állítás is, hogy a torony egy alkalommal leégett. 
A városi évkönyv 1652. évi bejegyzése szerint „Forgó Pál főbíróságában…az avasi tornyot 
újonnan megzsindelyeztette.” /Szendrei J.1890.228./, 1668-ban pedig a torony és kőpillérei 
„megrenováltattak.”/ Szendrei J. 1904.525./ 
Az 1682-es annalesben arról olvasunk, hogy a tornyot nemcsak zsindelyeztették, hanem a 
kakast is elhelyezték a torony csúcsára, amely azóta is időről időre cserélve ugyan, ma is 
bibliai gondolat kifejezője.  
A harangtorony kápolna jellege a reformáció térhódítása révén természetesen megszűnt.  
Feltűnő, hogy az egyházi jegyzőkönyvek a XVIII. és XIX. században  a harangtorony 
épületével kapcsolatban különösebb eseményt, azonkívül, hogy a „torony czinterme” 
felújíttatott, a zsindelyezést lecserélték, nem rögzítenek. Csak az 1924. esztendőben a 
templom külseje és belseje felújítása után gondolnak a torony rendbehozatalára is.    
Felkérik Báthory Istvánt, hogy a torony „pikkely-palával” befedéséhez a szükséges anyagot 
szerezze be. A kivitelezésről azonban már nem történik említés.  Emlékezetünk szerint ez nem 
is valósult meg soha, valószínűleg a MOB közbelépésére.  A fazsindelyezés és a falak 
felújítása azonban megtörtént. 

 
 

N A G Y S Z A B Á S Ú     R E K O N S T R U K C I Ó 
 

A XX. század harmadik negyedére a torony állapota teljesen tönkrement.  A vakolat lehullott, 
a zsindelyezés elérett, elavult, két tenyérnyi lyukak éktelenkedtek a sisak felületén. Beázott, 
lakhatása is lehetetlenné vált.  A kátránypapírral való részbeni betakarás sem használt. Ezért 
fordult a presbiterium az OMF-hez sürgős segítségért, hogy a templom restaurálása előtt – bár 
azon is megromlott a műemlékpala, a vakolat lehullása megkezdődött – a torony felújítása 
történjék meg. Így érkezett el a torony élete az eddigi legátfogóbb renováláshoz.  Az 1969. 
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évben az Országos Műemléki Felügyelőség magáévá tette az egyház kérelmét és 1969-ben 
Horler Miklós és Dr. Kissné Nagypál Judit a torony állapotát felmérték, majd építési 
ütemtervet készítettek.  Ezt követően 1971-ben Czeglédy Ilona régészeti feltárást végeztetett, 
amelyről a Magyar Nemzeti Múzeum Adattára részére készített szűkszavú jelentés 
megállapítja, hogy „a torony a XV. század második felében épült és a kutatás egy korábbi 
feljáró lépcsőt hozott felszínre. „/ AEL.71/1972./ Ebből ismét egy újabb adatot ismertünk 
meg.  Ezután indult el Ferenczy Károly tervei alapján és irányításával a renoválás, mely az 
Országos Műemléki Felügyelőség és Miskolc város Tanácsa félmillió forintot meghaladó 
áldozatvállalásával valósult meg.  
A felújítás a tetőszerkezet gerendázatának pótlásával kezdődött, majd a hajazat teljes 
cseréjével folytatódott. Ugyanakkor az előépítmény is új zsindelyezést kapott.  A faanyagot 
konzerváló anyaggal telítették, lángmentesítették és szuvasodás ellen védték. A csúcson új 
rézkakast és villámhárítót helyeztek el. 
A korábban stukatorral vakolt talpgerendázatot a fal külső síkján szabaddá, láthatóvá tették.  
A lábazati kövek kiegészítése után a homlokzatot sárgásbarna színű kőporozással látták el. A 
földes pincehelyiséget, a deszkapadlózatú előépítményt, a belső szobát és az emeleti részt 
süttői mészkőburkolattal látták el.  A vakolat leverése és a falkutatás során az emeleti 
helyiségben négy lőrést találtak: kettőt nyugati, 1-1-et pedig északi és keleti irányban. Ebből 
következtethető, hogy főképpen a török időkben a torony védelmi célokat is szolgált.  
A rekonstrukció befejezése után 1972 őszén került sor a torony felszentelésére. A rendkívül 
széles körű érdeklődés mellett megtartott ünnepségen a város tanácsa és az OMF vezetősége 
képviselőinek jelenlétében Ráski Sándor püspök mondott felszentelő imát. Ezt követte a 
temető központjában felállított gályrab emlékmű felavatása. 

                
                                  
A  T O R O N Y   J E L L E M Z Ő I 

 
A torony hatásos szépségét emeli a keleti oldalán két sarok-, északi és nyugati oldalán pedig 
két sarok és egy középen álló támpillér, amely az erősítésen kívül az egész építményt még 
jellegzetesebbé teszi.  
A torony pincéje és földszintje dongaboltozatú, melybe a déli oldalon lévő ajtó és az északi 
ablaknyílás fiókboltozattal kapcsolódik.  A zömök torony vastag kőfalát csak néhány szűk  
ablaknyílás töri át. A hatszögletű fazsindelyes sisak kiindulása a négyszögletes tetőeresz. A 
falazat felett és a sisak alatt helyezkedik el a mellvéddel körülölelt faárkád, amely 
toronyzenék tartására kitűnő lehetőséget nyújt. Az árkád északi részéből nagyszerű kilátás 
nyílik a városra, déli oldalról pedig a temető panorámája szemlélhető. A toronynak ez a része 
a XIX.században még tűzőrségül szolgált. Harangjainak kongatása pedig évszázadokon át az 
önkéntes tűzoltókat riasztotta. 
A torony padlásán látható a XVIII. századból való óraszerkezet, amely becses 
műemlékdarabja a század toronyóra-technikájának.  
Az árkád feletti részben helyezkednek el a harangok és a játékos óra hangszórói.  Majd ezt 
követően látható a torony ügyes és szép ácstechnikával kialakított sisakjának belseje.  
Az épület fölszintjén, beleszámítva a torony déli oldalához a XVII. században létesített deszka 
toldaléképítményt is, két helyiség van. Az első részben a harangjáték szerkezetét tartalmazó 
szekrény és néhány a templom leégése előtti évszázadokból származó faragott kőmaradvány, 
valamint néhány XVII. és XVIII. századi úrasztali terítőt bemutató fali tároló.  Az északi 
ablak és a déli bejárati ajtó miatt, három osztású belső szobában 1974. évben létesített tárolók 
állanak, amelyekben tavasztól őszig vasárnapokon a városba érkező látogatók 
gyönyörködtetésére a templom műkincseit állítják ki.  
A földszinti és a pincehelyiség a Dobos-harangozó dinasztia lakása volt, akik a torony előtti 
részt gazdasági udvarként hasznosították, amely a képen jól kivehető.  A rozoga épületek a 
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temető északi oldalának szépségét hosszú évtizedeken át megrontották. /Amikor a 
presbiterium megszüntette, a toronylakásban továbbra is ott maradó Dobos család, utódjának 
szolgálatát a toronyba senkit be nem engedett és így történt meg 1968-ban az a szokatlan eset, 
hogy a harangok hosszabb ideig némák maradtak, amíg a kerületi tanács a bent lakónak lakást 
nem biztosított.  Ekkor határozta el a presbiterium, hogy a torony lakásjellegét megszünteti és 
az egyház műkincseinek bemutatására, kiállítás rendezésére hasznosítja.  

 
A   T O R O N Y    H A R A N G J A I 
 

A torony legfelsőbb emeletét harangok számára képezték ki.  Legtöbb esetben 5 harang 
töltötte meg a tornyot szebbnél szebb feliratokkal és hirdette az adományozók emlékét. Ezeket 
az I. világháború szólította el katonai, háborús célokra. A harangok között a legértékesebb az 
un. „lármás harang” volt, amelyen ízes magyar felirat „ékeskedett.”  A 200 évnél idősebb 
harang 1838-ban megrepedt és az 1839-40-es években történt újraöntésénél szövegét ugyan 
lemásolták, de az egyház levéltárában sajnos elkallódott.  
Már 1923-at írtak, amikor Újhelyi Miklósné adományaként 750 kg-os súlyával megszólalt a 
„Miklós” harang és 1926-ban Petra István ajándékaként követte a 25o kg-os „Johánka”. 
Mindkettő finom összhangban, villanymeghajtással működik.  
 

A   T O R O N Y   Ó R Á J A 
 

Az 1740. évi jegyzőkönyv említést tesz „Ecclesiánk tornyában lévő kopott verő órájá”-ról, 
amely „annak hibái és semmirekellő volta, eddigi díszévé nem szolgált.” Tehát rossz volt! Így 
hát régi vágya eljesedett be az eklézsiának 1781-ben, amikor a toronyba új órát szereltettek és 
a negyedórák jelzésére a harangokat igénybevették.  A jegyzőkönyvben ezt így örökítették 
meg: „Amell újonnan csinálandó óra iránt az Mis. Szent Eklésia a Stóczi órás mesterrel 
megegyezett volt, mostani napokban az említett órás Mester közöttünk megfordulván 
jelentette, hogy az alku alatt való órának fel állításához a jövő Sámuel napi vásárkor hozzá 
fogni szándékozik; Melyre nézve hogy az említett  órás Mesternek a toronyhoz közelebb való 
szállása rendeltethessen, úgy tettzett a Mis. Szent Eklésiának el végezni, hogy az míg az 
órának fel állítása körül munkálkodna, addig az kisebb parochiális háznak alsó résziben 
illendő alkalmatosság számára ki mutatasson és V. Curator Uram prrovisiója mellett az 
Oskola conyhája főzni köteleztessen.”/ Ejkv.1781.184./ 
Kerek félévszázadig mutatta az időt a becsületesen elkészített szerkezet, amikor már javítani 
kellett. A mesterrel kötött szerződésről az 1831. évi jegyzőkönyv így emlékezik meg:” Az 
Avasi Toronybeli Óra metsináltatása eránt Órás Mester Szabó Elekkel teendő Szerződés véget 
ki küldve lévő Biztosaink, a vele kötött Szerződő levelet bémutatván 
az átaljában jóváhagyódik, s az abban foglalt 140 frtok ki fizettetése Ekklesiánk Cassájára 
assignáltatik, s bémutatott Contactus ki adása mellett a jelentést tevő Deputátióra bizattatván 
az hogy helyére állittatván az Orás által az Ora, visgálja meg azt ha valyon a kötelezett 
igazitás annak rendi szerint tétetett é meg.” /Ejkv. 1831.135./ 
Ismét félévszázad telik el, amikor a 100 esztendős óra megáll. Ekkor újabb mester jelentkezik, 
aki gyökeres megoldást ajánl: „Gazd.elnök szóval bejelenti, - olvassuk az 1884.IV. 20 -i ülés  
jegyzőkönyvében,  -  hogy az avasi toronyóra elromolván, annak kijavítása iránt Zittkovszky 
Zsigmond helybeli  órással értekezett, ki is oda nyilatkozott, hogy az avasi toronyban az óra 
addig soha nem lesz jó, míg az a harangok felett lesz elhelyezve, ugyanazért azt javasolja, 
hogy az óra a harangok alatt lévő kőfalba helyeztessék el kijelentvén hogy ily módon 
elhelyezésért és az óra szerkezetének elkészítésére, a szokásos jótállás mellett 270 frt-ért 
vállalkozni hajlandó leend.” /Ejkv. 1884. XVII. 87. fsz./ 
Az óraszerkezetet valóban elhelyezik az emeleti, kőfallal övezett helyiségbe, s aztán az első 
világháború sok nyomorúságában erről is megfeledkeznek.  Kezelője a harangokkal együtt 
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hadba vonul.  Annyit tudunk, hogy az óra élete negyedik fél évszázadának végén már néma, 
nem méri az időt. Még a számlapok is olvashatatlanná rozsdásodnak. 
A toronyóra több évtizedes némasága után, szerkezete műemlékként áll, emléke 1941-ben - 
ismét a nehéz időkben – „megszólal” két testvér szívében, más szerkezettel és más 
technikával ugyan, de újra hangos lesz a torony – amikor másik testvére a szinházi toronyóra 
még pihen -, ez már ismét megszólaltatja az órákat és méri az „új idők” jöttének közelségét. 

 
 

A   T O R O N Y    H A R A N G J Á T É K O S     Ó R Á J A 
 

A templom és a torony története a hála és egyházszeretet több nemes példáját őrzi. Ezek közül 
megszólaló dallama révén legismertebb a harangjátékos óra, amely 1941. május 1-én 
jelentette először az időt.  
„Az isteni gondviselés jóságát, hogy szüleink 50. éves házassági évfordulóját megérhettük – 
szól Dr.Győry Nagy Lajos és Dr. Győry Nagy István miskolci lakosok és egyháztagok 
adományozó levele - eléggé megköszönni erőnk nincs, s ha arra gondolunk, hogy a 
Mindenhatóval szembeni hálaérzésünknek egyházunkkal szemben adjunk látható kifejezést, 
ez a lelkünket betöltő hálának csak szerény megnyilvánulása.” 
A miskolci egyház ősi templomának, az avasi templomnak a tornyán óhajtunk világító 
számlapos toronyórát felszereltetni.  Az órához negyedórákat verő harangjáték tartozik, amely 
westminsteri, wittingtoni és san michelei ütésre van hangolva, s abban a tekintetben, hogy 
ütése három különböző dallamú – egyedülálló az egész országban.  A toronyóra és 
harangjáték-szerkezete Csury Ferenc szegedi toronyórakészítő mester műalkotása; ugyanő 
készítette a szegedi fogadalmi templom toronyóráját, valamint a szegedi dóm téri bábjátékos 
zenélő órát..” / Ejkv.  1941. IV.28./ 
Az adományozás emlékét őrzi a torony keleti falán elhelyezett fehér márványtábla: „Az avasi 
harangjátékos toronyórát Isten dicsőségére és szüleik: Győry Nagy Samu és felesége 
Mihályfalusi Forgon Írma 50 házassági évfordulója emlékére állították hálás fiai, Lajos és 
István 1941. május 19-én.”  
Jelenleg az ügyes szerkezet a westminsteri apátság toronyórájának melódiáját szólaltatja meg. 
A minden reggel 6 órától este 10 óráig negyedóránként jelentkező dallam adja tudtul:  
„tempus fugit, az idő rohan. 
A Magyar Rádió Miskolci Stúdiója ezzel a szignállal, mint miskolci specialitással jelentkezik 
és kezdi műsorát. 
A harangjáték a második világháború alatt erősen megsérült, s ezért hosszabb ideig néma volt. 
Előbb az egyház javíttatta, majd az I. kerületi Tanács újíttatta fel és karbantartásáról 
gondoskodva üzemelteti.  
Az órának azonban csak a harangjátéka működik. 1979-ben elkészült ugyan a számlapok 
megvilágításához szükséges berendezés, de a mutatók működtetése ez idő szerint még mindig 
várat magára.  Az 1970-es évek derekán Diviánszky Gyula presbiter szervezésében a MÁV 
miskolci gépállomásának egyik brigádja Lőrincz Gyula régi miskolci órás mester 
közreműködésével vállalta volna a toronyóra összszerkezetének helyreállítását. Ez azonban 
egyrészt a harangjáték kezelését előbb ellátó „Lendület” brigád újabb jelentkezése, másrészt 
az anyagbeszerzéshez szükséges néhány ezer ft hiánya miatt elmaradt. A berendezés tehát 
csak megszólaltatja, de nem mutatja az időt.  
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A műemlék temető 
 

A templom déli oldalán, nagyobbrészt az Avas északi lejtőjén és padkáján  10900 
négyzetméter területen fekszik a város 32 temetője között a legrégebbi – műemléki 
védettséget élvező  -  sírkertje. A terület ősi település emlékeit rejtegeti. Sírásésok és a 
legutóbbi harangtorony-feltárás során előkerült kőszakócák, /AEL.1972.71./ valamint Herman 
Ottó által az Avas-tetőn /a mai kilátóhoz közel/ felfedezett kőkorszakbeli ember tanyáján 
talált, paleolit korból származó sárgászöld szinű kovakő /silex/ tárgyak: vágókő, nyílkő, 
vakaró stb. arról tanúskodnak, hogy a temető területe és környéke a kőkorszakbeli ember 
kedvelt tartózkodási helye volt.   

                          . 
Az sem lehetetlen, hogy az Avas nemcsak otthont, hanem temetkezési lehetőséget is nyújtott 
számára. Különben az archeológusok a temetőt az átmeneti kőkorszak lelőhelyeként tartják 
számon.  
A temetőt ősi idők óta folyamatosan használják. Egy talpalatnyi földje sincs már, amely porrá 
lett tetemeket ne őrizne. 
A templom déli és nyugati oldalánál a temető érdekes látnivalói a XVII. és XVIII. századból 
való, koporsó alakú, 2 m hosszú és 60 cm széles egy darabból faragott terméskő szarkofágok, 
melyeknek mindkét felső lapján az elhunyt – rendszerint címerével ékesített – nevét és családi 
adatait vésték be. Legtöbbjükről már lekopott a szöveg.  A templom csonkatornya alatti 
részbe szállított és megmentett 4 db szarkofág közül a Szemere család emlékkövén a szöveg 
még kibetűzhető. Szendrei János monográfiájában még két szarkofág szövegét közölni tudta. / 
Szendrei J.1890.148./ 
Szájhagyomány szerint az egyik szarkofág az 1683. január 18-án elhunyt Köpeczi Haller 
Balázs gályarab tetemeit fedi. Közel jár a szájhagyomány a valósághoz, amikor úgy tudja, 
hogy ezek a koporsó alakú sírkövek a török időkből származnak.  
Ugyancsak a szájhagyomány alapján kíséreltük meg felkutatni Okolicsányi Kristóf, az ónodi 
országgyűlésen kivégzett túróci követ sírját / állítólag nyugvóhelyét az eltemetés alkalmával 
egy szövegnélküli fehér márványlap darabjával jelölték meg/ sikertelenül. 
Hasonlóan nagyon sok miskolci jeles, nagy érdemeket szerzett polgár pihen a temető 
panteonszerű csendjében, sajnos ma már jeltelen sírban. Az 1974-75. évben készíttetett a 
Presbiterium egy temetői leltárt és sírnyilvántartó katasztert, pótolni igyekezve a még 
megtalálható, földből kiemelt és a föld által konzervált sírkövek olvasható szövege alapján az 
oda eltemetettek nyilvántartását.  
Az 1972-es évben az egyház a Presbiterium temetőügyi bizottsága mellé tanácsadó 
testületként társadalmi bizottságot hívott életre az avasi temetőt érdeklődésükben és 
szeretetükben hordozó olyan férfiakból, akik felekezeti különbség nélkül szaktudásukkal és 
történelmi ismereteikkel segítségére lehettek az egyházi vezetésnek a temetőkert 
rendezettsége és kulturáltsága kialakításában. Ez a bizottság készítette el a temető ügyrendjét 
is. 
Tagjai: Dr. Bartus Elemér, Bodó Sándor, Dr. Csorba Zoltán, H. Szabó Béla, Dr. Saád  
Andor. 
Több évre szóló terv alapján a föld leple alól szabaddá tett síremlékek a templom köré lettek 
gyűjtve és részben a könnyen megközelíthető utak mentén felállítva, hozzáférhetővé téve. Az 
átfestett szövegeket a temető látogatói nagy érdeklődéssel tanulmányozzák, ízes szövegük 
olvasásában elgyönyörködnek.  
A temető területén található síremlékek szövege kivétel nélkül mind magyar. A templomban 
az 1941 évben végzett ásatás során, a mélyben lévő kriptákból kiemelt, a XVI és XVIII. 
századból való sírkőlapok azonban latin szövegűek. Három ilyen lap látható a templom 
szentélyének falába beépítve. Egyik a Miskolczi Ambrus István fiának és feleségének, 
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Illavölgyi Katalinnak síremléke. Rajzát Lőcsey Lajos tolla alól közölhetjük. A szöveg 
magyarra fordítása: 

 
„A NEMES URNŐ A KEGYESSÉGÉRŐL ÉS TISZTASÁGÁRÓL HIRES ILLAVÖLGYI 
URASSZONY, A NEMES ÉS NEMZETES FÉRFIUNAK, MISKOLCZI AMBRUSNAK, -  
DIÓSGYŐR VÁRNAGYA FELESÉGÉNEK A SÍRFELIRATA, AKI 30 ÉVET ÉLT, 
MEGHALT 1589.április 29-én.” 
„ OH KATALIN, KEDVES, IGY HAGYOD EL KEDVES FÉRJEDET ÉS HIRTELEN AZ 
ÉGI HONBA MÉSZ, TUDNIILIK, HOGY KISÉRHESD SZELID GYERMEKEDET, AKI 
EGY ÉV ELŐTT HALT MEG. AH DRÁGA KATALIN MARADJ TOVÁBB VELEM ÉS 
ÉLJ VELEM EGÉSZSÉGESEN SOK NAPOT. LEGYEN EZ KÖZEL, MERT KRISZTUS 
NEKED MÁR FELTÁRTA AZ OLYMPOST, ÉS ENGEM IS BE AKAR SOROLNI AZ 
ÉGI KARBA. TE SZERENCSÉS NE TUDD…..AZ ÉGI CSILLAGOKHOZ, ELJÖN AZ 
IDŐ, MIKOR ÉN MAGAM IS VIDÁMAN KÖVETLEK. EMELTETETT A SZOMORÚ 
FÉRJ ÁLTAL, A HÁZASTÁRSI SZERETET KINYILVÁNITÁSA VÉGETT.” 

 
Ugyancsak a szentély falában helyeztetett el Szepessy János 1746-ból való, - a család 
épségben megmaradt címerét is feltüntető – sírkőlapja és a Dőry familia síremléke. 
Mindhárom család jelentős szerepet játszott a város és az egyház életének történetében. 
 

 
Miskolczi Ambrusné, sz.Illavölgyi Katalin sírfedlapja 1589-ből.(Lőcsey Lajos rajza.) 
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Miskolczi Ambrusné sz. Illavölgyi Katalin István fia sírfedlapja 1588-ból (Lőcsey Lajos 

rajza) 
  

Megay Géza a már említett tanulmányában /Megay G. 1970.3./ előadja, hogy a templom 
északi külső falán, a sekrestye helyén állt és még az 1920-as években szemlélhető volt / én 
magam is láttam/ az egyház és katonaügyek terén kiváló érdemeket szerzett Bakos Balázs 
címerével ékesített síremléke, amelyről annak idején a múzeum gipszmásolatot készített. Az 
eredeti tábla és az állítólagos másolat azonban sehol sem található. Ezért megőrzött, 
kibetűzött szövegét és Botos Péter által készített fordítását a tábla fényképével együtt 
szükségesnek véljük közölni: 

 
GROSA:    dn….fieri   (?)   ANNO.   MDCXLII. EPITAPHIUM  GROSI  BLASI  BAKOS  
DE   -  MISKOLC  REI  MILITARIS  BENE  EXPERITI  NEGOTIORUM - REIPUB   
CONSULTISS  DE   -  ECCLA  OPTIME  MERITI  PLA  -  CIDE  EX  HAC 
MISERIARUM   VALE   -  IN  PATRIAM  CAELESTEM   EVO   -   CATI   ANNO  D.  
MDC. X  AETATIS   -   SUE  ANO   80.  A szöveg alatt pedig: 
SI  QUI  MENTIS   OPES  CUI   VIRTUTES….VEL  NATURA   TULIT  VEL  
DEUS….HEC   AB   AVIS  BLASIUS  BENE   NOVILE….ACCEPIT   BAKOS   POSTER   
M   TA…. 

 
„A nemzetes uraság állíttatta az 1642. esztendőben.  Nemzetes  miskolci Bakos Balázs 
síremléke, aki a hadi ügyekben kiválóan tapasztalt a városiakban is legmegfontoltabb volt és 
az egyházi dolgokban is kiérdemelte a legnagyobb elismerést. A siralmaknak ebből a szomorú 
állapotából csendesen az égi hazába költözött át az Úr 1610. évében életének 80. 
esztendejében.” 
A tábla alsó részében olvasható, szintén hiányos szöveg, értelemszerűen így adható vissza: 
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„Ha valakinek a természet, vagy az Isten szellemi kincseket, erényeket ajándékozott, úgy 
mindenképpen megkapta ezt az őseitől fogva nemes Balázs. Az utókor, hogy méltányolja így 
emlékkönyvébe írja.” 
A temető néhány darab kopjafája, melyet az utóbbi években állítottak fel, a régmult emlékeit 
próbálja idézni.  A ma még látható síremlékek között , a XIX. század első fele sírköveinek 
jellemzője egyrészt a piramis alak, másrészt a félkör vagy hullámszerű fejrésszel végződő 
díszítés. 

 

 
Bakos Balázs síremléke 1642-ből 

 

 
Síremlékek a délkeleti oldalon a XIX.századból. 

 
A múlt század második felében jelentkeznek a kehely, urna, fáklya, stb. fejrész 
faragványokkal ékesített terméskövek. A XX.század első felében jelennek meg a piramis 
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alakú fehér, szürke és fekete színű gránit és márvány síremlékek és ezt követik a kocka és 
téglalap alakú nemes sírkövek. A jelenben  -  sajnos a különböző díszítésű, giccses megoldású  
-  műkő fejpárna lett a „divat.” 
A múlt század sírkövein különböző emblémák a díszítő elemek.  Ilyen szimbólumokat 
találunk: szív, csillag, horgony, kehely, nyitott könyv, pelikán, pillangó, szomorúfűz, kettétört 
ág, egymásba kapcsolt két gyűrű, egymásba fonódó két kéz, stb. Van olyan síremlék is, 
amelynek díszítő motívuma két keresztbetett lábszárcsonton nyugvó koponya. Ma már 
feltűnő, de a múlt században még használt és a sírkövekre is rákerült a rang, illetve 
megszólítás kifejezése: Úr. Tekintetes. Nemes. Nagyságos. Nemzetes. Vitézlő. Stb.  

 
A    M Ű E M L É K I    J E L L E G     V É D E L M E 

 
A temető területének műemléki védelme tárgyában a városi tanács Ép.27.117-9.1975.sz.a. 
kiadott rendelkezése biztosítani óhajtja a templomhoz méltó környezet: zöldövezet, 
virágokkal ékesített sírok létesítését; hogy a temető betontengerré ne váljék. A máris 
elszaporodott műkőlétesítmények megakadályozására, az Országos Műemléki Felügyelőség 
megerősítésével, az Egyház vezetősége fedlapok elhelyezését nem engedélyezi. Helyettük 
örökzöld növények /borostyán, stb./ ültetését javasolja és szívesen veszi az alacsony törzsű 
díszfák ültetését, a temető felújítási tervébe való beillesztéssel. Ugyanis az OMF nagyszabású 
kertészeti tervdokumentációt készíttetett, amelynek első üteme a templom felszentelése 
alkalmára meg is valósult. 

 

 
A Latabár-Pázmány kripta. 
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A temető  sajátos világának idézésére néhány jellegzetes sírvers a temetőből: 
 

„Nyilni kezdő rózsa voltam én, 
Szép tavasz kor álmit várom én. 
Elhervasztott egy szél hirtelen 
S most álom e sirban végtelen. 
 
Csak porom nyugszik itt 
De nem élő képem. 
Virágban keresd azt 
S kedvesim szivében.”       / 15 éves leányka / 
 
„Elsötétül pálya fénye 
Zaklatott élet reménye, 
Gyógyir hosszú fájdalomban 
Vigasz a komor napokban. 
A szülőknek üdve-kedve 
Mind-mind itt van eltemetve. 
Oh halom borulj megáldva 
Alvó kis fiam porára.”/Lévay József/         / Szalay Pál / 
 
„ Egész élted jóság vala 
Házam szelid őrangyala. 
Lelked Égbe visszatére 
Tiszta üdvét ott elérte. 
Nemes szived kihült porát 
A föld lágyan karolja át. 
Kedves férjem Isten veled 
Legyen áldott, nyugvó helyed!”       /Molnár Elek./ 
 
 
„ Jézus, ha eljön az óra 
Tekints ezen koporsóra. 
Kölcsd fel innét 
Azt a testet 
Kit a halál gyászra festett!”      / Gadó János / 
 
„Csupa jóság volt a lelke. 
Szive csupa szeretet. 
Örömét is abban lelte, 
Hogy másokért élhetett. 
Emlékezet s késő hála 
Áldva borul hü porára!”      / Lévay József //Solymosi Sámuel/ 
 
„ Leküzdve az élet ezer viszályait 
A 82 éves Rácz Sándor hamvad itt. 
Ki vándor pályáján 50 évig jára 
Mint szinész értelem, műveltség javára. 
Legördült a függöny, a taps elenyészett,  
Diadalt ünnepel rajta az enyészet!”  /Szendrei J felj./ 
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„ Sürü könny hull ezen sirra 
Egy busongó özvegy sírja. 
Kedves kincse ide zárva. 
Egyedül áll, mint egy árva. 
Boldogult férj Isten Veled!”       / Fekete Tóth János / 
 
„ Guba Jánost akkor tettük ide, 
Mikor a bőréből kirázta a hide 
g. Attya pedig János, az öregebb Guba 
Ma rukkolt utána a paradicsomba.”          / Szendrei J. felj. / 
 
 
„ Elmulandó földi résszel 
A szeretet nem enyész el. 
Bár halottnak látszik és él 
Sirodon túl égbe kisér.” /Lévay József/       /Tóth László / 
 
Az egyik „kőkoporsóról” még 1940-ben olvasható volt:  
 
„Éltében esztendőt hetvenhatot számlált 
Ebben jó, s kedvetlen napokat is talált. 
Kedves hü párjától, s a világtól megvált,  
Szenvedve bünéért testében az halált.”               / H. Szabó Béla felj. / 
 
 
„ Itt nyugszik Teski 
Ki e mohos sírból les ki.”                   / Szendrei J. felj. / 

 
  A temető élő, ma is használatban áll. Éppen ezért gondozott, borostyánnal befuttatott és 
virágokkal ékesített sírjai az ősi templom körül megnyerő és pihentető, méltó környezetet 
nyújtanak.  Nem kívánatos a temető közepén áthaladó és azt négy részre tagoló közút, több 
gyalogút, amely a temetőkerthez tartozó zártságot, csendet és biztonságot komoly mértékben 
akadályozza. 
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A temető térképe 

 
I  R  O  D  A  L  O  M 

 
Fontosabb rövidítések: 

- AEL = Avasi Egyházi Levéltár 
- Ejkv = Avasi Egyházi jegyzőkönyv 
- HOM Évk. = a Herman Ottó Muzeum Évkönyve 
- HOM Közl. = a miskolci Herman Ottó Muzeum közleményei. 
- REÉ = Református Egyházi Értesítő, Miskolc. 
- TRK = Történelmi és Régészeti Közlemények, Miskolc. 
-  
- Arday P. 1913.Miskolc reformációja. Protestáns Szemle,1913.évf.12.sz.14. 
- Bodó S.1972.Adatok a miskolci Avasi templom kápolnáihoz. HOM Évk.XI./1972/71-82/ 
- Borovszky S.1909. 
- Borsod vármegye története a legrégebbi időktől a jelenkorig I. A vármegye általános     

története az őskortól a szatmári békéig. Bp.1909. 
- Csemegi J. 1937.AzAvasi templom. Magyar Művészet 1937.évf..7-8.sz. 255-259. 
- Genthon I.1961.Magyarország művészeti emlékei II.Bp.1961. 
- Gyimesi S.1970.Megyénk a török hódoltság idején. Varga G-né/szerk./Borsod-Abauj-

Zemplén megye története és legújabbkori adattára. Miskolc, 1970.25-41. 
- Ifj.Horváth B.1955.Az Avas műemlékei. HOM. Közl./1955/. 22-27. 
- Ifj.Horváth B.1964. A miskolci Avas műemlékei. Bp.1964. 
- Klein G.1937.A pusztulással fenyegetett avasi templom.Termés.1937.évf. 3.sz. 
- Korompay Gy.1942 Középkori eredetű református templomok és templom 

erődök.Bp.1942. 
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- K.Kovács L.1972.Adatok a miskolci avasi templom történetéhez.HOM.Évk.XI./1972/ 55-
70/ 

- Kun M.1842.Miskoltz múltja és jelene tekintettel jövőjére. Miskoltz,1842. 
- Leszih A.1929.Miskolc műemlékei.Halmay B.- Leszih A./szerk/ Miskolc.Bp.1929.190-

192. 
- 314-316. 
- Leveles E.1929. A 800 éves Miskolc 1000-1878-ig.Halmay B.-Leszih A./szerk./Miskolc. 
- Bp.1929.11-127. 
- Lux G. 1942.Műemlékek egy főútvonal mentén. Magyar művészet.1942.évf. 
- Lux K.1942. A miskolci Avasi ref.templom.Technika.1942. évf .4.sz. 
- Marjalaki Kiss L.1927.Az avasi templom és torony építése. TRK. III.évf.2-3.sz.99-108. 
- Marjalaki Kiss L.1931.A miskolci ref.egyház a statisztika tükrében..Miskolc.1931. 
- Marjalaki Kiss L.1932.Adatok a misk.ref.egyház történetéhez. I.REÉ. XXII.1932.9-13. 
- Marjalaki Kiss L.1933.Adatok a misk.ref.egyház történetéhez. II.REÉ. XXIII.1933.6-9. 
- Marjalaki Kiss L.1935. 200 éves a presbiterium. REÉ. XXV.1935.13-15. 
- Marjalaki Kiss L.1936.Az avasi templom régi felirata. REÉ. XXVI./1936/ 12-15. 
- Marjalaki Kiss L.1955.Miskolc régi építményei 1702-ig HOM közl.1./1955/ 13-17 
- Megay G.1970. A miskolci Avasi templom 1941.évi ásatásának eredményei HOM.évk.IX. 
-                           /1970/129-170. 
- Möller I.1926. Az avasi templom. Technika.VII.1926.10. 
- Román E. Az alsóborsodi ref. Egyházmegye története.1926. 
- Schmid Gy.1926. A miskolci temetők sírkövei. TRK.I.évf.1926.3.sz. 
- Szendrei J.1886-1911.Miskolc város története I-V. Miskolcz.1886-1911. 
- Szuhai B. 1900.Az egyházlátogatás. Miskolc.1900. 
- Tóth B.1933. A miskolci Szt.István-templom.Egri egyházmegyei Közlöny.1.sz. 
-                       LXV.évf./1933/ 3-6. 
- Wenzel A. Árpádkori új okmánytár. VII.201. 
- Zelenka P. 1883. Emléklapok a miskolci ág.ev. egyház évszázados életkönyvéből. 

                  Miskolc, 1883. 
 

 
 
 

HÍREK 
 

Yumeiho ülés Miskolcon 
 
2009.okt.24-én a „Király Lajos” Eszperantó Baráti Kör hivatalos helyiségében megtartott 
ülésen megjelentek: 
Faragó Katalin doktornő Hódmezővásárhelyről, Maciej Dluski Lengyelországból, Galiotti Gábor 
és felesége Viki, ifj.Tolnay Zoltán, és a volt elnökünk, Pocsai Csaba.  
Vándorgyűlésük során került szó a 2010-ben megrendezendő Orvos-Egészségügyi Eszperanto 
Kongresszusról, melyen a Yumeiho szervezetről is lesz előadás. 
 

Pásztor Lászlóné 
 
 



NNN ooo rrr ddd hhh uuu nnn ggg aaa rrr iii aaa    III nnn fff ooo rrr mmm ooo 
 

28 

Europai iskolák eszperantót tanuló gyermekeinek találkozója Miskolcon 
 
Nagy örömünkre szolgált az angol, a német és a magyar gyermekek eszperantó tudását, 
lelkesedését látni. Az úniós pályázat megnyerésével a 2 éves „Comenius” projekt valósult 
meg a három országban az Eszperantó nyelv oktatása révén. Tavaly Angliában 
vendégeskedtek a Miskolc-Komlóstetői eszperantót tanuló gyerekek és a németországi 
Herzbergben (az Eszperantó városban) tanulók.A 2010-es évben a német iskola látja majd 
vendégül az angol és a magyar gyermekeket. A Komlöstetői Általános Iskola igazgatónője 
Farkasné Karres Éva, a gyermekek eszperantó nyelvtanára:Fedor Istvánné Ilona, de 
mondhatom, hogy az egész tanári kar nagyon jelentős munkát fejtett ki a találkozó 
2009.október 18-i ünnepi programjának megszervezése és a vendégek ellátása érdekében. A 
gyerekek nagyon kedvesen, színesen énekeltek, táncoltak, zenéltek. A komlóstetőiek  kicsiny 
színdarabként a Ludas Matyit mutatták be eszperantóul.   „Az országok és Nyelvek” projekt 
angol iskolája: a Bar Hill volt Kembridzs mellől, a német iskolai tanulók a Nicolai Herzberg 
am Harz-i iskola tanulói voltak.Az angol csoportot az iskolaigazgató helyettese az  indiai 
származású:Sanjay Mistri úr vezette, az eszperantó nyelvtanár: Tim Morley úr, az 
osztályfőnök:Claire White asszony volt.A német csoportot: Kóródy Zsófia vezette Ottó Kern 
úrral. A komlóstetői iskolában 30 gyermek tanulja a nemzetközi nyelvet, de már 20 éve 
folyik ott annak oktatása. Most mindenki megtapasztalhatta az egymást megértő gyermekek 
boldogságát, azt, hogy érdemes elsajátítani az eszperantó nyelvet, mely most hídként három 
ország ifjűságát kötötte össze életre szóló kedves élményekkel, emlékekkel. A nyelvek tudása 
boldogságot ad. Jó, ha ezt a gyermekeknek meg tudjuk adni, hiszen a gyermekeké a jövő.  
Ők viszik tovább álmainkat. 
Az ünnepségen megjelent három iskola gyermekein, kísérő tanárain, és a szülőkön kívül a 
meghívott 100 fő között volt a Miskolc Város Művelődési Osztályának osztályvezető 
helyettese: Mókáné Hallók Zsuzsanna, az Eszperantista Tanárok Nemzetközi Szövetségének 
elnöke Stefan Mc Gill úr és a miskolci eszperantisták küzül: Busai Mária eszperantó 
nyelvtanárnő, Fázold Miklós, Dudás József és a Pásztor házaspár. Az ünnepi esten interjút 
készített a Miskolci Városi Televízió. You Tube felvétel is készült. Az est fényképei láthatók 
az alábbi honlapokon: 
http://esperanto-urbo.de / http://minap.hu/mivid.php?ext.m19814 
 
http://www.youtube.com/watch?v=WuGaTxOYarw 
 

                                            A Pásztor házaspár a „Király Lajos” Eszperantó Baráti Kör tagjai 
 

Gyász 
 
Ezúton tudatjuk azokkal, akik ismerték és szerették, hogy Barta Barnabás (1929. augusztus 
1. Mezőnyárád) életének 80. évében 2009. december 8-án eltávozott közülünk. Ő volt az 
Északmagyarországi Eszperantó Találkozó megszervezője 1988-ban. Ő volt az elindítója 
Abaújszántón a Kalocsay emlékszoba kialakításának. Dr.Molnár László, Csiszár Ada és az 
akkori ottani tanácselnök Lénárt József , és Soltész Zoltán későbbi polgármesterrel közösen  
hozta létre az abaújszántói Kalocsay emlékhelyeket: a Kalocsay emklékszobát, Kalocsay 
mellszobrot, Kalocsay-közt és ők ületették a Kalocsay emlékfát..Ő, mint az egykori BAZ-
megyei Eszperantista Területi Bizottságunk és az „Ora Duopo Kalocsay-Baghy” elnevezésű 
eszperantó szakkörünk elnöke, annak megszünése után alakult „Király Lajos” Eszperantó 
Baráti Körünket is sok hasznos tanáccsal látta el és nagyban segítette a Kalocsay Társaság 
munkáját is, melynek alelnöke volt. 
 



NNN ooo rrr ddd hhh uuu nnn ggg aaa rrr iii aaa    III nnn fff ooo rrr mmm ooo 
 

29 

  
Temetése 2009. december 18-án 14 órától lesz a miskolci Szentpéteri-kapui temető 

Ravatalozójától 
Emlékét megőrizzük. 

Pásztor László a miskolci „Király Lajos” Eszperantó Baráti Kör nevében 
 

 
 

Gyöngyszemek... 
 
  

A hisztéria alattomos betegség! A nő kapja meg és a férfi hal bele!. 
A mi irodánkban mindenki örömet okoz nekünk. Egyesek azzal, hogy 

bejönnek, mások azzal, hogy kimennek                                 
 
 
 
 

Ír áldás 
 

„Símuljon az  út a talpad alá, 
mindig a hátad felől fújjon a szél, 

napsugár melegítse az arcodat, 
lágy eső öntözze földeid, 

és amíg nem találkozunk, és utána is, 
hordozzon Isten a tenyerén. 

 

 

Dr.Dudich Endre fordításával kívánunk meghitt szép évvégi ünnepeket és 
békés, szerencsés új évet az újságunk sikerét elősegítő munkatársainknak és 

minden kedves olvasónak! 

A „Király Lajos Eszperantó-Baráti Kör tagjai nevében a Pásztor házaspár 
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Pásztor László, Pásztor Lászlóné H-3530. Miskolc, Arany János u. 35. 4/2. 

 
Tel.: + 36 70 206 1739 
Tel.: + 36 70 570 8895 
Tel.: +36 46 738 982 

 
E-Mail: pasztorlaszlo.adri@hdsnet.hu 

 
Weblap: http://kiralylajos.extra.hu 

 
 


