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Julio Baghy ne plu vivas. Unu el la plej ŝatataj kaj amataj aŭtoroj, Pačjo de la es-
perantistaro, poeto kaj verkisto, aktoro kaj reĝisoro, arda konfesanto de Zamenhof-
idealoj, oratoro kaj instruanto, Julio Baghy, mortis la 18. 3. 1967 post longdaŭa 
malsano, en aĝo do 76 jaroj, en Budapeŝto. Forpasis poeto arde humanisma, kun gaja
bonhumoro kaj brila groteska satiro. Multaj el liaj poemoj mirigas pro sia sonoreco, 
melodieco, lirikismo kaj apartenas al juveloj de la Eeperanta literaturo. Pluraj el 
liaj noveloj apartenas al la plej impresaj. Liaj verkoj, entute 17, estas tradukitaj 
en 13 lingvojn. Dum la pasintjara Universala Kongreso en Budapeŝto, Baghy, kvankam 
tre malsana, venis por renkontiĝi kun multegaj geamikoj. Brna samideanaro dufoje 
havis ĝojan okazon bonvenigi la karan poeton inter si, kiu preparis al ĝi neforgese- 
blajn vesperojn per aia nesuperebla talento, ardo kaj temperamento. Lian entombigon 
partoprenis mil personoj el Budapeŝto, el la tuta lando kaj ankaŭ el ekaterlando. 
Loko de lia lasta ripozo troviĝas inter la plej eminentaj personecoj de la hungara
kultura vivo. Honoron al lia memoro.

                           S u r   r o k o   i z o l a

Sub griza kupolo de nokta ĉielo, 
plenplena de nuboj koloraj,
sena ĝojo, sen kredo, sen firma vivicelo, 
en koro kun duboj misteraj
pri sorto de l'homaro,
ĉe l'bordo de l'maro
sur roko izola
staras mi sola ....

Kaj ĉirkaŭ mi zume la maro parolas 
per ondoj batantaj la rokon. 
Ribela sopiro en koro ekbolas 
tondrante doloran alvokon.
Per voĉo de furio
por helpo al Dio
sur roko izola 
krias mi sola ...

                   Kaj ŝajnas, ke mia malforta homvoĉo, 
                   droninte en zumo de ondo,
                   nur estas ridata, mokaka riproĉo 
                   pri l'celoj tre vanaj de l'mondo. 
                   Pro vane de l'laboro,
                   pri viv' sen valore,
                   sur roko izola
                   ploras mi sola ...

                                                    Julio  B a g h y.

Nejvýznamnějším podnikem našeho hnutí v tomto roce je Esperantský kulturní festival 
"Opava 1967", pořádaný při příležitosti stého výročí narozenin básníka - národního 
umělce Petra B e z r u č e . Festival je zařazen do celostátních oslav slavného čes-
kého básníka, které se budou konat z velké části v rodném Bezručově městě - v Opavě. 
V rámci festivalu bude uspořádán literární seminář, pásmo vzpomínek na Petra Bezruče, 
umělecký pořad, celodenní výlety a zasedání Čs. esperantského výboru. Sté výročí naro-
zenin Petra Bezruče zařadilo Unesko mezi světová kulturní výročí v roce 1967. Kultur-
ním festivalem vzdají českoslovenští esperantisté hold básníku, o jehož světavou pro-
slulost se esperanto velmi zasloužilo.

Festival se koná ve dnech 7. - 10. července 1967. Pořádá jej ZK Ostroj v Opavě. Na 
festival se již přihlásilo mnoho nejvýznamnějších osobností esperantského hnutí a espe- 
rantisté ze Sovětského svazu, Polska, Anglie, Holandska, Bulharska, Maďarska a j. 
Zúčastní se jej také národní umělec Karel Hóger a národní umělec Martin Banka. V knižní 
serii Oriento-Okcidento vyjde hlavní dílo Petra Bezruče Slezské písně, v esperantském
překladu dra T. Pumpra, J. Kořínka a R. Hromady. Možno objednat v Domě Petra Bezruče 
v Opavě. Neodkládejte a ohlaste svou účast na adresu: František Vlček, ulice 28. 
října 7, Opava.

Z P R Á V Y, časopis čs. esperantistů. Čeakoslovenský esperantský výbor vydá letos 
4 čísla časopisu ZPRÁVY za roční předplatné Kčs 16,-. V zájmu dalšího rozvoje espe-
rantského hnutí v naší zemi a v rámci příprav na ustavení samostatného čs. esperant-
ského svazu je nanejvýš žádoucí, aby tento časopis odebíral co největší počet espe-
rantistů. Přikládáme proto složenky, kterými je také možno zasílat dary na tiskový 
fond. Věříme, že učiníte vše, co je ve vašich silách. Děkujeme předem za porczumění
a pomoc.

Esperanto v rozhlase. V uplynulém roce se uskutečnilo 2290 vysílání v esperantu s
celkovým početm 769 hodin. Vysílalo 23 rozhlasových stanic v 15 zemích všech světa-
dílů.

Japonská socialistická strana pro esperanto. Japonská socialistická strana uveřejnila 
plán na reformu výchovného systému. Plán má také části, kde se v rámci všeobecné vý-
chovy počítá s povinným vyučováním esperantu, aby se tak prohloubilo mezinárodní do-
rozumění. Řada japonských časopisů příznivě komentovala tento návrh.



Esperanto na sjezdech a konferencích. Jen v době od 23.4. do 3.10. 1967 se uskutečni 
48 esperantských sjezdů, konferencí, seminářů a setkání v různých státech světa.

Petice OSN ve prospěch esperanta. Petici podepsala řada členů Akademie věd v Česko-
slovensku a v jiných státech, Thor Heyerdahl, vedoucí výpravy "Kon-Tiki", arcibisku-
pové a biskupové, Polský Červený křiž (čtyři milióny členů) a j. Archy Vám pošleme 
na požádáni.

Záštitu nad 530 světovým esperantským sjezdem, který se bude konat v roce 1968 v Madri-
du, přijal generalisimus F. Franco.

Koncertní večer k 50. výročí úmrtí autora esperanta Dra L.L.Zamenhofa. Dne 18.4.1967 
uspořádal náš klub velkolepý koncertní večer na paměť 50. vyročí úmrtí autora espe-
ranta dr. L.L.Zamenhofa. Účastníky okouzlilo velké umění sopranistky Heleny Supové-
Halířové a tenoristy Rostislava Chudoby, kteří zpívali slavné písně, arie a dueta ponej-
více v esperantských překladech, za klavírního doprovodu Vilibalda Scheibra. Profesor 
Vilibald Scheiber již od roku 1946 připravuje slavné a vysoce umělecké pořady v klubu 
za účinkování předních umělců brněnského hudebního života. Pořady jsou připravovány 
s největší péči, jsou opravdovou kulturní událostí a sklízí největší uznáni všech pří-
tomných. Nemáme dosti slov, abychom poděkovali p. profesorovi za jeho velkou a zásluž-
nou práci na tomto poli. Dále účinkovali profesoři Arnošt Jíra, houslový virtuos a 
pianista Jaroslav Sháněl. Tato dvojice má již zvučné jméno nejen v našem hudebním
životě, ale i za hranicemi. Jejich hra a solová vystoupení silně zapůsobila na obe-
censtvo a strhla jej svým mistrovstvím, dynamickým a rytmickým napětím k nejvyššímu 
obdivu. Řečníkem večera byl J.Vondroušek. Slavnosti se zúčastnilo asi 90 lidi, místo 
několika set, jak by si zasloužil tento podivuhodný pořad.

Houslový koncert prof. Arnošta Jíry. Dne 7. června t.r. se koná koncert prof.Arnošta 
Jíry a Jaroslava Shánéla v Janáčkově divadle v Brně. Začátek o 19. hodině. Jednotné 
vstupné Kčs 105-. Kdo může, nechť si přijde poslechnout mistrovskou hru této slavné 
dvojice. Vstupenky možno obdržet také v našem klubu.

Další díla W. Shakespeara v esperantu. K. Kalocsay dokončil další překlady děl
W. Shakespeara, a to Sen noci svatojánské a Bouři.

Esperantský kulturní film. Maďarský filmový podnik ve spolupráci s Přáteli přírody 
natočil kulturní film Pramen Esperanto, ve kterém jsou také záběry z 51. světového es-
perantského sjezdu v Budapešti v roce 1966.

Letní esperantský tábor ve Stříbrné zátoce na Vranovské přehradě. Kursy budou rozdě-
leny na dva běhy:
          1. běh: od 16. července do 29. července, 
          2. běh: od 30. července do 13. srpna.
Kursy jsou rozděleny na začátečníky, pokročilé, konversačni a pro kandidáty učitelství
esperanta. Celkový pobyt včetně kursovného Kčs 320,-, pro mládež do 15 let Kčs 300,-.
Informace: Klub esperantistů, Osvětový dům B.Václavka v Třebiči.

Setkáíí esperantistů ve Velkých Losinách dne 27. a 28. května t.r. v hotelu Praděd se
vyznačuje bohatým kulturním, pracovním a zábavním pořadem. Přihlášky přijímá: Josef 
Otta, Nerudova 32, Šumperk.

Sedmé esperantské setkání v Poděbradech se koná ve dnech 1. - 9. července t.r. Velká 
tradice, bohatý pořad. Informace a přihlášky: F. Pytloun, Husova 6, Poděbrady.

Přátelské setkání esperantistů v Jihlavě bude ve dnech 18. a 19. července. Pestrý a za-
jímavý pořad. Informace: Městský národní výbor, komise pro cestovni styk, Jihlava.

=========================================================================================
P ř i k l á d á m e složenky těm, kteří dosud nevyrovnali členský přispévěk na rok 
1967, jubilejní rok esperanta, a těm, kteří by se chtěli stát členy našeho klubu.
Všem bez rozdílu však přikládáme složenky na předplatné časopisu ZPRÁVY. Děkujeme všem
předem za porozumění.
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