
 

www.levego.hu 

Elhunyt Mikola Klára 
 
 
Február 7-én 47 éves korában egy 
budapesti kórházban súlyos betegség 
következtében elhunyt Mikola Klára. 
 
Klári a Nyíregyházi Bessenyei György 
tanárképző főiskolán szerzett diplomát 
matematika-ének szakon. Később elvégezte 
a zeneterapeuta szakot is, 1992-ben pedig 
az ELTE eszperantó szakát. Ugyanebben az 
évben jelent meg Garamvölgyi Lászlóval 
egy CD-lemeze eszperantó nyelvű dalokkal. 
Szintén ebben az évben lett 
társszerkesztője a Levegő Munkacsoport 
havi hírlevelének, a Lélegzetnek, ami hamarosan havi folyóirattá alakult át. Kis idő 
elteltével ő lett a Lélegzet főszerkesztője és egészen 2004 márciusáig töltötte be ezt a 
munkakört. Ezen idő alatt a Lélegzet komoly tekintélyre tett szert Magyarországon a 
környezetvédelem iránt érdeklődők körében. Minden számában szakmailag alapos, 
ugyanakkor közérthető, olvasmányos írásokat tett közzé a hazai és nemzetközi 
környezetvédelem alakulásáról, eseményeiről, híreiről. Klári a szerkesztésen kívül 
saját maga is minden számba írt cikket, készített interjúkat. Ezek az írások ma is 
időszerűek, és mind megtalálhatók a www.lelegzet.hu honlapon.  
 
Klári éveken keresztül a FIKSZ Rádió Zöldindulás című műsorának volt a 
társszerkesztője és műsorvezetője is. 
 
Szinte az utolsó napjaiig tevékenyen részt 
vett a zöld mozgalomban. Rendszeresen 
látogatta a környezetvédő rendezvényeket, 
publikált zöld lapokban. Aktív szerepet 
vállalt a Magyarországi Eszperantó 
Szövetségben, amelynek 2008-tól elnökségi 
tagja volt. Szintén tagja volt az ELTE 
Idegennyelvi Továbbképző Központ 
Nyelvvizsga Bizottságának. 
 
A Lélegzet 1998. decemberi számában Klári 
megkérdezte a Levegő Munkacsoport 
munkatársait, hogyan építik be 
mindennapjaikba a környezetvédelmet? Itt 
ír a saját életviteléről is: 
 
„A «kicsi szép» schumacheri elve az, amivel 
leginkább meghatározhatnám az 
életvezetésemet.  
 
Egy kis lakásban élek, egyetlen szobát 
fűtök, és azt is csak akkor, amikor otthon 
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vagyok. A fürdőszobám mindössze három négyzetméter, mégis minden megvan 
benne, ami valóban szükséges. Hagyományos mosógépet használok, aminek sokkal 
kisebb a vízigénye, mint az automatáé. A hűtőszekrényt csak akkor használom, 
amikor van értelme: télen egy pohár tejföl kitűnően eláll a konyhaablakban is. 
Tömegközlekedéssel járok, ez nekem Budapest belvárosában jobban bevált, mint a 
kerékpár.  
 
Van még egy dolog, amit nagyon lényegesnek és idevágónak tartok: immár tíz éve 
vegetáriánus vagyok. Szerintem ez a «kicsi szép» elv nagyon fontos része: nincs 
szükségem rá, hogy állatokat öljenek és tartsanak embertelen körülmények között a 
kedvemért, arról nem is beszélve, hogy a növényi táplálkozás lényegesen kisebb 
termőterületet igényel, mint a húsalapú, és így kevésbé ösztönöz a vegyszerezésre és 
a génmanipulációs kísérletekre az egyre magasabb és magasabb termésátlagok 
érdekében.” 
Klárit szülővárosában, Ózdon helyezték örök nyugalomra. Emlékét megőrizzük. 
 
Budapest, 2010. február 10. 
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