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ne, inter 

e adoltoj, 
ŭrigon de 
muzeojn  
preni la 
on kaj la 

multajn 
on de la 
ojn pri la 
anĝo pr. 

ei novajn 
emo. Mi 

ktoj estas 
ntoj.” Mi 
ili povos 
hungara 

eoj al la 
s krome, 
koncerna 
ŝi plaĉan 
sia nazo. 
ŝo en la 

nstitucioj 
ro de ĉiu 
n post la 
e ĉi nova 
s la plej 
estas: la 
orejoj, la 
epokaj 8 
numo de 



 

devige d
por ekv
siaj som
klerigo 
lernejaj 
universi
havas li
geronto

Al la su
bonaj ku

Fine mi
skribi k

Miskolc

 
105 jar

105 jar

105 jar

Antaŭ 1

Karlo F
rememo
nekrolo

100 jar

90 jara 

deciditaj lab
vivi kulturan
meraj libert

de adoltoj.
infanoj, l

itatojn plen
iberan temp
logia eduks

upre skizita 
une laboran

i dankas la 
onigon, opi

co, 19.03.20

a estas la E

a estas la U

a estas la da

100 jaroj n

ajszi (25.04
orojn pri li e
gon: http://w

a estas la E

estas la Esp

bortempoj d
n vivon inte
agoj. Jen s
 Mi konvik
la muzea 

numataj/plen
pon apud ed
sistemo.  

nov-voja fu
ntoj, bona sa

honorigan f
inion pri la t
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Unua Espera

atreveno de
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peranto Klu

dirante, ke „
er la menci
ituacio nun
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sperantlingv
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gogo ĉiurajt
kreskuloj) 
gejunuloj, k
ili laŭ la tri
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eratura libro
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EA en Miŝk

do 
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vaj libroj. O
to-Asocio. V

Tampere. 

o”…ks. Rig
moj povas n
s apogiĝi la
te plenumiĝ
ĉe la altle

kaj se la ma
iaaĝa aŭ ali

multe da an

e ilia peto m
o. 
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kolco por Hu
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gardu, ke 
nur dum 
a muzea 
ĝas ĉe la 
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aljunuloj 
inome la 

nimforto, 

mi povis 

e Pásztor 

ungarujo 

la 
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apero de

 
La instr
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Tutpollanda

n jubileon h
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p
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a. 
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Sącz de la 3

e la relanĉo 

Instruado

ras kazojn d
nado.. La bi
akia urbo K

 

aniero, ĝi po

 

30-a de april

de la maga

s-ino Adri

o 

de la hejmaj
ildojn fotis k

Koŝice: 

ovas estiĝi 

 

lo ĝis  la 

azino kaj 

i Pásztor 

 

j 
kaj 

plifacile 



 

 
Mi pasi
domo, k
legomoj
klopodo

Mi esti
Miskolc
ludomo
ege man
ege man

Sekvan 
min: 

 -         ĉ

- H
e

Pasis ke
lernojar
estas en
patrino 
tereno.  

Miaj ge
mi povi
vojaĝan

igis unuajn 
kie miaj ge
jn. Ĉi tiel i
o treege plaĉ

s 12 jaraĝa
c, kien anka
”. Ni ne hav
nkis por ni. 
nkis al mi.  

someron / e

ĉu vi havus 

Ho, jes, m
entuziasmig

elkaj tagoj, 
ro ĝis mezo 
n departeme
kaj estis m

epatroj aĉeti
is ekiri. Mi

ntan komunu

lernejajn ja
epatroj oku
ili provizis 
ĉis al mi kaj

a, kiam on
aŭ nia fami
vis jam taŭg
Mi estis ma

en 1953/ m

emon por s

mi havus e
gis min.  

dume miaj
de aŭgusto

ento Békés.
membro de l

is la fervojb
i devis ŝanĝ
umon, kie k

K

Pá

Vila

arojn de mi
upiĝis  pro 

la familion
j efike de ti

ni nomumis
ilio sekvis 
gan terenon
alĝoja, ne tr

i ankoraŭ n

somerumi en

emon – mi

j gepatroj d
o. La nomo 
 Mia bapto
la loka agro

bileton, prec
ĝi dumvoje 
kelkfoje esti
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Kantolernad

 

ásztor Lász

aĝa somer

a infanaĝo 
bestotenado

n per ĉio, k
io mi ekŝati

s mian pat
lin. Ĉi tie n

n por bredi b
rovis mian l

ne estis 13 ja

n vilaĝo? 

i respondis

decidis: mi 
de la vilaĝo

opatro estis 
okultura ko

cize por mi
 vagonaron
is ankaŭ inf

do 

zló 

rumo 

en iu ebena
o, produkti

kio estas bez
s la naturon

ron ĉeflibr
ni loĝis ne 
bestojn, por
lokon.  Odo

araĝa, kiam

s entuziasm

povos som
o estas anka
tie buĉisto,
operativo k

i notis la taŭ
n. Post la tr
fanoj, ĉi tiel

  

aĵa setlejo. 
s plugkamp
zonata al la

n.  

otenisto kaj
en familia 

r produkti le
oro de la kam

m miaj gepat

me, ĉar la 

merumi en v
aŭ nun Újkí
 same kiel 

kaj mastrum

ŭgan horaro
ransvagoniĝ

mi bone am

Ni loĝis en
pajn kreska
a mastruma

aj li translo
domo, sed

egomojn ka
mpoj kaj la 

troj iufoje d

demando 

vilaĝo de fi
ígyós (ujkid
aliaj onkloj

madis sur la

on kaj sekv
ĝoj mi trovi
muzis. Mi a

 

n familia 
aĵojn kaj 
ado.  Ilia 

okiĝis al 
t.n. „en 

aj tiuj tre 
libereco 

demandis 

tre ege 

no de la 
djoŝ), kio 
j de mia 

a ricevita 

vamatene 
is novan 

alvenis al 



 

Újkígyó
ĉirkaŭri

Alvenan
mi voja
lakto ka
bongust
antaŭtem
Ĉirkaŭr
flugilbe
puto. En
cepo, m
ejoj esti
Ĉi tiel 
baptopa
vualkuk
vilaĝa v

Post ĉi 
faritaj l
travivaĵ
viditaj a

Kaj je k
Mia bap
purigis 
baptopa
ĝin la fr

Post ma
dume ni
la vilaĝ
nuligis ĝ

Ĉirkaŭd
agrokul
kreskaĵo
luzernon
kaj akvo
apud sia

Mia bap
ĉirkaŭ l
florplan
antaŭen
Dum la 

ós vespere. 
igardanton. 

nte al la Ko
ĝis? Ĉu mi 

aj manĝis fr
taj, sed la pl
mpa vesper
rigardis mi 
estojn. Bald
n tiu malgr

majorano kaj
is longa ver
la kuirejo 

anjo bakis p
kon farĉitan
vivo.  

tiu rigardad
lardo kaj k
ĵoj, sed efik
aferoj kaj la

kio mi veki
ptopaĉjo far
la porkejoj

anjo invitis 
reŝe faritajn

atenmanĝo 
i jungis du 
ĝo al vagon
ĝin kaj la lo

doma bieno
tura kooper
oj.  Sur ĉiuj
n, maizon/, 
omelonon p
a metio /li e

ptopanjo ma
la puto, ku

ntojn.  Ŝi m
n de la domo

semajnfino

Stratoj de 
 Mi treege ĝ

ssuth-strata
estas laca, 

reŝe bakitan
lej bone la b
o -  mi iris 

ankaŭ en
daŭ mi rima
anda ĝarden
j fazeolo. En
rando, ĉe tie

de la dom
panon, kelk
n per kukurb

do mia bapt
kolbaso kaj 
ke de la tra
a sonĝo ne f

iĝis? – Mat
ris la matena
n kaj manĝ
min por ma

n omleton, m

mia baptop
ĉevalojn al 
aro sendaĵo

oĝantaro tra

o de miaj g
rativo. Tiu 

uj terenoj ili
 legomojn, 

por vendi. M
estis buĉisto

astrumis kaj
ulturis la ja
montris fiere
o, en la anta
oj ŝi bakis p

la vilaĝoj 
ĝuis ĉi tiun 

a domo, mia
aŭ eble mal

n panon el b
bonvola reg
al la stalo k

n la korto,
arkis kaj laŭ
no bele vic
n la loĝdom

es fino estis 
mo restis pu
kfoje farĉita
ba papavo. 

topanjo invi
la mamov

avivaĵoj del
fermis miajn

tene je la 5
ajn laborojn
ĝigis, trinki
atenmanĝi. 
mielon, bute

paĉjo montr
la ĉaro. Po

ojn. Bedaŭr
fikas per aŭ

gebaptopatro
konsistis e

i kreskigis i
terpomojn 

Mia baptopa
o./ 

aj sur malgr
am menciit
e siajn tom
aŭdomajn fl
anon en la k
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estis puraj
reaperantan

aj gebopatro
lsata? Ili reg

bakforno. Ja
galo emociis
kaj rigardis
, enrigardis
ŭdis la deno
iĝis vicoj d

mo estis du ĉ
metite unu 

ura, kie est
an kokinon 

En ĉi tiu d

itis nin al v
varma lakto
longe mi n
n okulojn de

-a mi aŭdis
n: ĝuste li el
igis la besto
Ŝi jam prep

eron kaj cete

ris al mi, ki
ste ni ekiris

rinde ĉi tiu 
ŭtobuso. 

oj tre ege 
el pluraj ter
iun kreskaĵ
por la kuire

aĉjo estis tre

randa tereno
tajn legomo

matojn, papr
florbedojn k
kuirejoen la

j, antaŭ la 
n vidaĵon de

oj akceptis m
galis min, m
a ili sciis, ke
s min. Post 
 la delonge
s al la po
ove  elform

de la kreskaĵ
ĉambroj, ku
fajrujo. Mi

tis la bakfo
per pomo,

domejo esti

vespermanĝo
.  Poste m

ne kapablis 
elonge.  

s kokokrion
lportis la ste
ojn. Kiam l
paris la tablo
erojn.  

iel oni deva
s al la fervoj
etŝpura fer

plaĉis al m
renoj.  Ili t
on, furaĝpl
ejo,  tritikon
e kapabla k

o ĉirkaŭ la p
ojn, eĉ priz
rikojn kaj f
kaj en la tom
a bakforno, 

domoj flor
e mia infana

min ege kar
mi trinkis ta
e mi ŝatas a
iometa ripo
neviditajn 

orkejo kaj 
mitan legom
aĵoj. Estis ti
uirejo kaj ka
a baptopanj
orno. En ti
 vualkukon

is ĉio, kio e

o.  Ŝi regali
mi iris por d

dormi, ĉiam

n. Miaj geb
erkon el la s
li finis tiun
on por mate

as jungi la 
jstacio kaj p

rvojo jam n

mi. Tiun ili 
taŭgis por 
antojn por 
n por baki p
aj lerta mas

puto, same 
zorgis la fl
florojn. Ŝi p
mbejo sur la

kiun ankora

rbedoj plezu
aĝo.  

re, demanda
ason da mam
ambaŭ. Tiuj
ozo – kvank
bovinojn, ĉ
admiris a

mĝardenon ĉ
ie petroselo
amero. Apu
jo tie kuiris
iu la bakfo
n farĉita pe
estas bezon

is al min pe
dormi kun 

am mi pens

bopatroj jam
stalo al la st

n laboron, t
enmanĝi, m

ĉevalojn al
portis al la 

nun ne ekzi

i ricevis de
kultivo de 
la bestoj, /t
panon el ĝi
stro pri agro

granda kiel
lorbedojn, k
plantis siajn
a familiajn t
raŭ iam ŝiaj 

 

urigis la 

ante: kiel 
movarma 
 estis tre 

kam estis 
ĉevalojn. 
ankaŭ la 
ĉirkaŭ la 
, karoto, 

ud  ĉi tiuj 
 somere. 

orno mia 
er kazeo, 
nata al la 

er hejme 
abundaj 

sis pri la 

m agadis. 
terkejon, 
tiam mia 

metite sur 

la ĉaro, 
poŝto de 
stas, oni 

e la loka 
diversaj 

trifolion, 
ia faruno 
okulturo, 

l ĉambro 
kaj faris 
n florojn 
tombojn. 
gepatroj 



 

konstrui
da maiz
kutimis 
pankrud
panŝove
regalis a
elmetis 
la la pa
simila p
acidan 
vetero e
adherint
de kie d

Dumtag
parenco
la india
havis tia
kokojn 
kaj meti
kokojn 
priplend
ni diris,
ne agos 

Matene 
sendaĵoj
povis k
lasis pel
kiu dire
miaj sam

La rikol
kolektis
du fojna
multe d
poste en
ŝnurego
En la do
ni devis
postdraŝ
baptoge

Frumate
nomis t

is. Nu, ĉi ti
ztigoj hakit

hejtigi la 
daĵon en la
elilo en la b
al mi por tri
ĝin el la ba

anojn en pu
pano nuntem
lakton, kaz
estis refreŝi
tan dikan la

devenas la la

ge mi iris p
oj.  Ni ludis 
ano estas nu
ajn plumojn
de la najba
is sur niajn 
de siaj vos

dis al niaj p
, ke ni volis
same, kaj n

kaj vesper
jn.  Por mi 

krakigi la vi
li, timigi la 

ektas la ĉaro
mlernejanoj

lto same es
s kaj ligis en
amasportilo
da garboj.  
n mezon de
o kaj poste l
omejo mi d
s prepari al
ŝan grenres
epatroj anka

ene kaj mal
tiun laboro

o estis la ve
tajn al mal
bakfornon

a knedujo k
bakfornon. 
inki duon li
akforno kaj 
ura tolaĵo. T
mpe ne ekzi
zeon, butero
ga unu bov

aktokremon
akto. Ili  kon

por ludi kun
kiel indian

ur vere la in
n. De kie ka
aro, elŝiris i
ĉapelojn la

stoornamojn
arencoj nian
s esti veraj 
ni ne suferig

re ne okazis
estis traviv
ipon, kies t
ĉevalojn, ĉ

on de la unu
j ne havis tiu

tis vera trav
n garbojn, p
ojn sur du fl
Li donadis 

e la ĉaro.  K
liveris hejm
donadis la g
l draŝado p
staĵon, la 

aŭ ĉe ĉi tiu l

lfruvespere 
n hungare 

era travivaĵo
lgrandaj pe

dum anta
kaj post  ĝ
Dum la pa
tron da lakt
lasis por m

Tiuj ne ŝimi
istas! Ankaŭ
on. Ŝi kons
vlo da acida
. La nunaj i
nas  nur la t

n mia aliurb
oj, ni imitis

ndiano, se s
aj kiel ni ak
iliajn plej b
a belegajn a
n senhavigi
n bubaĵon. I
indianoj. A

gos tiujn ma

s ludo, ĉar 
aĵo, ke mi p
tenilo estis 
ar ege ŝatis
ua sidloko 
ujn ĉi traviv

vivaĵo por m
poste metis k
lankojn de l
la garbojn 

Kiam la ŝarĝ
men.  Mi sidi
garbojn kaj m
per draŝmaŝ
pajlodefalaĵ

laboro.  

okazis pur
kiel „ganéj
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o por mi.  D
ecetoj antaŭ
aŭa vespero
ĝia ŝvelo f
ano bakis, ŝ
to. Sed  jam

malvarmiĝi. Ŝ
is, ne sekiĝ

aŭ la lakto e
servis tiujn 
a lakto. Mi 
infanoj ŝajn
t.n. „briko-l

bana amiko
s la indianok
sian ĉapelon
kiru la neses
belajn vosto
akiraĵojn. Ki
itajn, riproĉ
Ili demandi

Ankaŭ ili rip
alfeliĉajn be

ni iris al la
povis esti la
ornamita k

s kaj indulgi
de la ĉaro. 
vaĵojn.  

mi. Mia bap
krucformajn
la ĉaro kaj m
kaj mi me
ĝo atingis la

dis fiere sur 
mia baptop
ŝino. La dra
aĵon.  Mi 

rigoj de la s
éjozás”, dum

Dum antaŭa
ŭen de la b
o. Je la kv
formis ĝin 
ŝi melkis la

m ŝi eksentis
Ŝi bakis pan
ĝis kaj ne p
estis tre bon

malvarmig
lekis ĉiam 

ne ne scias, k
lakton”. 

o, kiu alven
kriojn, faris
n ornamas p
sajn plumojn
oplumojn, n
iam la pose
ĉante pelis 
is, kial ni fa
proĉis, kaj n
estojn. 

a fervojstac
a koĉero, mi
kaj lignosku
is ilin. Mi ĝ
Mi sciis, k

ptopaĉjo fa
n staketojn.
montris al m

etis ilin unu
a du metran
la ŝarĝo kaj
aĉjo metis t
aŝmaŝino d
tre ege ĝo

stalo kaj po
me ni elpo

a tago mi he
bakforno, ĉ
vara dum t
al panoform

a bovinojn, 
s odoron de 
non por unu
paneriĝis, ki
ngusta. Ŝi ĉi
gite. Dum l
ĝoje de la 

kia ĝuo esta

nis same po
s sagojn kaj 
per koloraj 
n? Ni decid

ne zorgante 
danto ekvid
nin trans la

aris tiun mal
ni devis pro

io kaj al la
i povis pren

ulptita. Sed 
ĝuis, ke mi p
ke mi estas s

lĉis la gren
 Poste mia 

mi, kiel ebla
ue sur la foj
n altecon, ni
j instigis po
tiujn en la g

disigis la se
ojis, ke po

orkejo kaj c
rtis desub 

elpis enport
ĉar mia bap
tagiĝo ŝi k
mo kaj me
la lakton f
la bakinta p

u semajno.  
iel la nunaj
iam faris el
la somera v
lakto sur m

as ĉi tio, eĉ 

or somerum
 pafis en ce
birdoplumo

dis! Kaj ni k
pri ties lam

dis siajn ma
a tuta vilaĝ
lsaĝecon. R

omesi, ke ne

a poŝto por 
ni la konduk

mia baptop
povis esti la
speciala inf

non, mia bap
baptopaĉjo 
as meti sur 
jnamasport
i ligis la ŝa

or iradi du ĉ
garbaron, ĉ

emojn, la p
ovis helpi 

ceteraj beste
la bestoj l

 

ti la aron 
ptopanjo 

knedis la 
etis  per 
filtris kaj 
pano.  Ŝi 
Ŝi metis 

j. Al tiu, 
l la lakto 
varmega 

mia buŝo 
ne scias, 

mi al siaj 
elon. Sed 
oj. Ni ne 
kaptis du 
mentadoj 
alfeliĉajn 
ĝo, poste 
Responde 
eniam ni 

liveri la 
kilon kaj 
paĉjo ne 
a koĉero, 
fano, ĉar 

ptopanjo 
metis la 
la ĉaron 
ilojn kaj 
rĝon per 
ĉevalojn. 
ar ĉi tiel 
ajlon, la 
al miaj 

ejoj. Oni 
a pajlan 



 

sterkon 
komplet

Ankoraŭ
melonka
ĉevalojn

- J

Mia bap
apartiĝa
metis il
ŝarĝon 
prezon p
pro tio, 
gebapto
multe en

Jam mi 
akvople
Ĝia akv
profund
restintaj
malvarm
al ili: 

- Ĉ

Se dom
mi mia 
ĉaro un
baptopa
furaĝon
atendis 
bestojn 
lokoj. S
sterkejo
kion ĉiu

„Kio es
klarigis 

Kiam la
de mia 
miaj ge
vidindaĵ
stelluma

al la sterke
tigi la mank

ŭ dum la le
ampo. Ank
n, sed tuj ni

Jes, sed kiaj

ptopaĉjo kla
as de la kre
lin en stako
al la transp
pagis al mia
 ke ankaŭ m

opatroj.  Sed
n intereso d

menciis, ke
enan sitelon
vo estis m

do de 8-10 m
jn manĝaĵoj
migita akvo

Ĉi tio estas 

me elĉerpiĝis
baptopaĉjo

nu falĉilon 
aĉjo falĉis io
n de la ĉaro
sonojn de l
de la paŝtej

Se la bestoj
o, kiu estis 
uj sciis.  Pri 

stas la abso
al mi la vil

a ferio finiĝ
somerumo,

ebaptopatroj
ĵoj de la s
a ebeno mi 

ejo. Mia bap
kantajn nutr

erneja ferio
kaŭ tiam ni
i komencis k

j estas la ma

arigis al mi
eskaĵo kaj d
ojn, poste m
prenejo. Ti
a baptopaĉj
mi kontribui
d mi sciis, k
de la sukceso

e en la korto
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