Magyar Eszperantó Mozgalom
A Magyarországi Eszperantó Szövetség (MESZ): Magyar Eszperantisták Egylete volt (1902-1906),
majd Magyar Eszperantista Egyesület (1906-1911), Magyar Országos Eszperantó Egyesület (19111950), Országos Eszperantó Tanács (1950-1955), Magyar Eszperantó Szövetség (1960-1991), és
1991-től Magyarországi Eszperantó Szövetség
A Magyarországi Eszperantó Szövetség civil szervezetként van bejegyezve, jogi formáját tekintve
egyesületként működik. 2010 óta közhasznú szervezet. A Szövetség irodájában (HU-1146 Budapest,
Thököly út 58-60.) eszperantó nyelvű előadásokat tartunk különböző témákról, nyelvtanfolyamok
zajlanak, és eszperantó könyvesboltot működtetünk.

Az első magyar eszperantista Dr. Bálint Gábor kolozsvári egyetemi professzor volt, aki az eszperantó
mozgalomba valószínűleg Louis de Beaufront propaganda munkájának köszönhetően lépett be. 1897ben kiadta az eszperantó szabályait tartalmaző könyvét, később egyetemi hallgatóknak
nyelvtanfolyamot szervezett. Ezen a tanfolyamon vett részt a fiatal Barabás Ábel is, aki 1898-ben
megírta és kiadta az első magyar nyelvű eszperantó nyelvtankönyvet.
Az első eszperantó nyelvű újság („Lingvo Internacia” - „Nemzetközi Nyelv”) Szekszárdon jelent meg.
1901-ben Miletz József postahivatalnok (1865-1915) meg akarta alapítani a Magyar Eszperantisták
Egyletét. Ehhez az újság magyar olvasóinak a segítségét kérte. Az Egylet megszületése 1902
márciusában történt Budapesten, az Elefanty étterem egyik szalonjában. Az Egyesület az alapításakor
két célt tűzött ki maga elé: reklámozni és elterjeszteni az eszperantó nyelvet. 1903-ban kezdődött az
első eszperantó nyelvtanfolyam - 1910-ben már 16 különböző iskolában tanították a nyelvet. A Kókai
Lajos Kiadóhivatal elkezdte az eszperantó nyelvű könyvek kiadását, majd 1912-ben irodalmi versenyt
hirdetett, melyet Forster Jenő nyert meg egy Mikszáth-fordítással.
Ekkor a mozgalom már annyira erős volt, hogy 1912. augusztus 21-23-ig meg tudták szervezni az első
Magyarországi Eszperantó Kongresszust Budapesten, amin részt vett több külföldi eszperantista is,
akik Krakkóból, a 8. Eszperantó Világkongresszusról érkeztek.
1914 közepén a mozgalom már folyamatos fejlődést mutatott, de a háború kitörése az egész
mozgalmat félholttá tette, csak 1917-ben mutatkozott néhány jel a feléledésre. 1918 júliusában
megjelent a szegedi Turczi György szerkesztésében és kiadásában a "Hungara Esperantisto" („Magyar
Eszperantista”) című újság, és ez friss erőt adott a mozgalomnak.
1922-ben már a IV. országos kongresszust rendezték Miskolcon, amin 214 eszperantista vett részt 19
városból. Ekkor alakították meg a Magyar Eszperantó Intézetet, és ettől az időtől kezdve az irodalom
fontos szerepet játszott a magyar mozgalomban, főleg azért, mert Baghy Gyula (1891-1967 - költő,
író, színész. 1911-ben kezdett el eszperantóul tanulni. Munkáját az eszperantó mozgalomban
Szibériában kezdte, ahol 6 évet töltött hadifogolytáborban. Kiváló mozgalmi személyiség és
eszperantó tanár. Az Eszperantó Akadémia volt alelnöke) és Kalocsay Kálmán (1891-1976 - orvos,
egyetemi professzor, költő, fordító és szerkesztő, aki nagyban befolyásolta az eszperantó irodalom és a
nyelv fejlődését) két nagyszerű eszperantó író magyarok voltak, és 1922 októberétől a „Literatura
Mondo” („Irodalmi Világ”) című újság is Budapesten jelent meg.
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1908 és 1941 között a leghíresebb magyar irodalmi folyóirat, a „Nyugat” jó viszonyban volt az
eszperantóval. Nagy írói közül sokan támogatták a mozgalmat, pl. Karinthy Frigyes, aki a Szövetség
elnöke volt, Ady Endre, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, és sokan mások. Vikár Béla Varsóban
megkapta a „Jubileumi Csillag az Úttörő Munkásságért” kitüntetést.
1929 augusztus elején a sok munka meghozta gyümölcsét: a 21. Eszperantó Világkongresszus
Budapesten került megrendezésre, melyre kb. 1000 külföldi vendég érkezett. A kongresszust
hivatalosan a főváros és a Budapest-Fürdőváros Egyesület hívta meg. Mint mindig, ekkor is nagyon
sok magas rangú és híres pártfogója volt a kongresszusnak, az újságok sokat írtak róla. A legbarátibb
hozzáállást a „Magyarság” című újság mutatta, aki a kongresszus ideje alatt minden nap 1-2 oldalas
cikket jelentetett meg magyar és eszperantó nyelven. A magyar filmhivatal mozifilmeket készített, a
rádió koncerteket vett fel, és riportokat készített külföldiekkel. Minden bizonnyal ez a
világkongresszus volt a leghatásosabb propaganda az eszperantó egész addigi életében
Magyarországon.
1939. május 2-án megkezdődött a Magyar Rádió eszperantó nyelvű adása „Danuba Voĉo” („Dunai
Hang”) címmel, melyet pár évvel később betiltottak. 1947. március 11-én a Magyar Rádió újra
elkezdhette eszperantó nyelvű sugárzását. Kezdetben 5 perces műsorral jelentkeztek hetente egyszer,
később heti 3 alkalommal, még később heti 4 alkalommal lehetett eszperantó nyelvű adást hallani 15
percben.
1977-ben a gazdasági szakiskolákban az eszperantó választható nyelvvé vált, a következő évben
megengedték az eszperantó oktatását az általános iskolák felső tagozatán (5-9. osztály)
1950-ben a Szövetség elnöksége parancsot kapott a Párttól, hogy az elnökség jelentse ki a Szövetség
megszűnését. Az elnökség nem értettek egyet ezzel a paranccsal, de 1950. április 6-án az elnökségi
gyűlésen be kellett jelenteni ezt a „felsőbb akaratot” az eszperantistáknak. Az akkori aktuális politikai
helyzetben rendkívüli tett volt, hogy a Szövetség elnöksége ellenállt a Párt parancsának, és nem a
megszűnés, hanem a Szövetség szüneteltetése lett bejelentve. A határozat nem határozta meg a szünet
hosszát. Az 1951-és és 1952-es év Rákosi-korszak legsötétebb évei voltak, ebben az időben senki sem
merte kezdeményezni a működés folytatását.
1953-ban néhányan módot találtak arra, hogyan folytassák az eszperantó tevékenységet: jelentkeztek a
Világbéke Eszperantó Mozgalomba. Tény volt, hogy a szovjet blokkból senki sem vehetett részt
nemzetközi konferenciákon, mely abban az évben St. Pöltenben, Ausztriában került megrendezésre,
mégis a Szövetség néhány aktivistája már a kezdetektől levelezett ennek a mozgalomnak a vezetőivel,
és így dolgoztak, mint a nemzetközi eszperantista mozgalom aktivistái. Így kezdődött az eszperantó
elismertté tételének folyamata, melynek eredményeképpen a Nemzeti Béketanács támogatásával 1955.
szeptember 18-án megszületett egy szervezői központ. A kezdeti bizonytalanság többszöri
névváltozást eredményezett, de végül a név „Országos Eszperantó Tanács” lett. Az elnöke az a Baghy
Gyula lett, aki 1950-ig volt az elnöke. 1956-ban a Tanács felügyelő szerve a Kulturális Minisztérium
lett. 1957-ben lehetőség lett volna visszaszerezni a szervezeti formáját, de erre nem került sor belső
konfliktusok miatt. Erre csak 1960-ban került sor, amikor a szervezet felvette a Magyar Eszperantó
Szövetség nevet.
1962-ben az Eszperantó Világszövetség felvette tagjainak a sorába a MESZ-t, az Eszperantó Ifjúsági
Világszövetség pedig felvette tagjai közé a MESZ Ifjúsági Bizottságát.
1966. február 1-jén a Magyar Rádió ismét adott eszperantó nyelvű adást, napi 15 percben, ami 1949ben szűnt meg (1969-ig).
1966-ban volt az 51. Eszperantó Világkongressszus Budapesten, kb. 3975 résztvevővel; és a 22.
Ifjúsági Eszperantó Világkongresszus Pécsett, több mint 900 résztvevővel, ahol a pécsi EszperantóParkot hivatalosan megnyitójára került sor. 2010-ben ezt a parkot eszperantisták felújították, és 13
emléktáblát állítottak fel ott. A táblákat G. Nagy Róbert eszperantista készítette, akinek saját készítésű
emléktáblái az egész ország területén megtalálhatóak. A felújított Eszperantó-Park megnyitója 2010.
május 24-én volt.
Még1966-ban megkezdte működését az ELTÉ-n az Eszperantológia Szak, Szerdahelyi István
vezetésével. Ekkor az Állami Nyelvvizsga Központban már eszperantóból is lehetett állami
nyelvvizsgát tenni. Szeptemberben megindult a szakközépiskolai tanárok továbbképzése az ELTE
Eszperantó Nyelvi Tanszékén. Harmadik szakként fel lehetett venni az eszperantót, és ezzel egyidőben
elindult az oktatás a levelező szakon is. Az első 20 évben 98 tanuló vehette át itt a diplomáját.
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1979-ben volt az eszperantista családok első találkozója (REF). Ennek kitalálója, és az első néhány
évben a fő szervezője a várpalotai Csiszár házaspár (mindketten középiskolai tanárok).
1981-ben megalakult az „Eszperantó Világszövetség Tudományos Kiadó Központja” Budapesten.
1982. június 6-án napi 5 perces műsorral elindult a Magyar Rádió pécsi stúdiójának eszperantó nyelvű
adása (1986-ig).
1982. december 14-én az oktatási miniszter Fajszi Károly eszperantó gyűjteményét védetté
nyilvánította. A Fajszi-Gyűjtemény gazdagabb, mint az Országos Széchényi Könyvtár magyar nyelvű
gyűjteménye. Ez volt Magyarországon az első védetté nyilvánított eszperantó gyűjtemény: 8000
könyv, 8000 folyóirat (amiből 3000 komplett, fűzött). Itt volt az akkori legmodernebb könyvkatalógus.
2001-ben Fajszi Károly az egész gyűjteményét átadta az Országos Idegennyelvű Könyvtárnak, mely
még ma is ott található.
1983. július 30. és augusztus 6. között Budapesten rendezték meg a 68. Eszperantó Világkongressszust
4834 résztvevővel. Fő támogatója Gáspár Sándor volt, a Szindikátusok Országos Tanácsának elnöke.
Ugyanebben az évben volt a 39. Eszperantó Ifjúsági Világkongressszus Debrecenben 672
résztvevővel.
A következő évben (1984-ben) Magyarországon 36 eszperantó nyelvű könyv jelent meg, ami minden
addigi és azutáni rekordot megdöntött.
1985. július 7-én a Magyar Rádió elkezdte eszperantó nyelvű adásainak közvetítését, a szerkesztője
kezdetben Dr. Felső Pál volt, ezután a főszerkesztő és riporter Farkasné Tatár Éva lett.
1986. április 20-án a MESZ - megelőzve az összes hazai állami és társadalmi szervezetet, egyesületet kivált a pártállam kötelékéből: vezető testületeit és tisztségviselőit a közgyűlés a felügyelő szerv
kizárásával, saját jelölő bizottságának javaslati alapján, többes jelöléssel választotta meg.
1987. március 21-én a népek közötti békés együttműködés és a nemzetközi kulturális kapcsolatok
fejlesztése terén szerzett kimagasló érdemei elismeréséül a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a
Béke és Barátság Érdemrendet adományozta a szövetségnek. A MESZ az első magyarországi
szervezet, amely ezt a kitüntetést kapta (korábban csak külföldi szervezeteket illetve
magánszemélyeket tüntettek ki).
A szocializmus bukása után rengeteg szakirányú és városi eszperantó szövetség alakult. Ezeknek nagy
része pár éves / évtizedes munka után megszűnt, de néhány még ma is működik.
1990-ben önállósodott a Magyar Eszperantó Szövetség Ifjúsági Bizottsága, hivatalosan Magyar
Ifjúsági Eszperantó Szövetség neve lett, első elnöke Deák-Jahn Gábor lett. A MIESZ tagja az
Eszperantó Ifjúsági Világszövetségnek (TEJO), és kb. 800 tagja van. 1987 óta minden évben
megszervezik az „Internacia Junulara Semajno” (IJS - Nemzetközi Ifjúsági Hét”) nevű rendezvényt.
Ugyanebben az évben, 1990-ben alakult meg a Kulturális Eszperantó Szövetség, nemzetközileg
ismertebb nevén „Eszperantó Központ, Eventoj”, akinek a tagjai között közgazdászok, mérnökök,
vállalkozók és számítógépes szakemberek is megtalálhatóak. Az elnöke az alapítása óta Szilvási
László. Ő szerkesztette az „Eventoj” („Események”) című újságot, amelyik éveken keresztül a
leggyakoribb eszperantó újság volt, és amelyik rendezvénynaptára még ma is működik.
1999 - az 55. Eszperantó Ifjúsági Világkongresszus Veszprémben.
2000-ben az Idegennyelvi Továbbképző Központ, ITK akkreditáltatta az eszperantó nyelvvizsgákat, a
diplomához kötött nyelvvizsgakényszer miatt. Magyarországon ez tömeges igényt váltott ki az
eszperantó tanulására
Magyarországon államilag elismert eszperantó vizsgáztatás történik. Az egyetemisták és a főiskolások
ahhoz, hogy tanulmányaikat befejezhessék (főiskolától függően), szükségük van 1, vagy 2 szabadon
választható nyelvvizsgára. Az eszperantót is lehet választani. 1995 és 1999 között évente kb. 500 ilyen
nyelvvizsga történt, 2000 óta ez növekedésnek indult, 2002 óta minden évben kb. 6000 eszperantó
nyelvvizsgázó van. 2007-ig összesen több mint 40.000 nyelvvizsga történt. A nyelvvizsga kidolgozói
Csiszár Pálma, Smidéliusz Petra, Szabó Imre, Bujdosó Iván, és sokan mások.
Szakközépiskolákban és gimnáziumokban is lehet az eszperantót, mint szabadon választható nyelvet
választani az érettségin. Az érettségi kérdések egyik kidolgozója Kovács Márta tanárnő.
2004, az Európai Unióba való belépésünk után magyar, eszperantót tanító iskolák is részt vesznek az
EU-s együttműködési programokban: Leonardo, Erasmus és Grundtwig, melyeket eszperantó tanárok
vezetnek, mint pl. Németh József, Fedor Ilona, Vas-Szegedi Julianna, Bagó István, és a többiek.
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Sok magyar eszperantista nagy szerepet vállalt az eszperantó irodalom fejlődésében: régebben
Szilágyi Ferenc, Tárkony Lajos, Baranyai Imre, Schwartz Teodor, stb.
Ma is vannak fontos irodalmi művek, és fordítások: Nemere István (Magyar író és fordító. Főleg
magyar nyelven ír, de eszperantóul is. Irodalmi munkássága nagyon vastag palettán mozog: krimi,
fantasztikus és szerelmes regények, fikciók. Eddig 3-szor nyerte al az „Év írója” címet, és ő az
Eszperantó Pen-Íróklub elnöke.), Prof. Dr. Dudich Endre, Szabó Imre (magyar játékfilmek
eszperantó fordítója, mint pl. a „Mefisto”, és a „Valahol Európában”. Irodalmi munkásságában
kiemelkedik József Attila verseinek fordításaival), Horváth József, Vizi László, stb.
2004-ben a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete kimondta, hogy az eszperantó
az élő nyelvek közé tartozik.
2008-ban volt a 64. Eszperantó Ifjúsági Világkongresszus Szombathelyen.
Magyarországon több (országos, szak, helyi) eszperantó szövetség működik, melyek közülük sok
önálló, de 13 szervezet a MESZ tagja.
Az egész világon egyedi a tudományos eszperantó szervezetek között a Budapesti OrvosEgészségügyi Eszperantó Szakcsoport (a MESZ tagszervezete és szakcsoportja), ami 1969 óta
működik. A 45 éves működése alatt Dr. Molnár Lajos és Dr. Farkas Julianna vezetésével közel 500
összejövetelt, előadás-sorozatot, konferenciát tartottak, részt vettek a szakszótár, és több tudományos
cikk megszerkesztésében. Munkacsoportjuk eszperantóra fordított egy nagyon fontos EUdokumentumot: „Szerződés Európai Alkotmány Létrehozásáról”, mely 23 másik nyelvvel együtt

eszperantóul is elolvasható a www.egalite.hu honlapcímen.
A Magyarországi Yumeiho Egyesület a MESZ szakcsoportja. A Yumeiho®-terápia a
Nemzetközi Központja által híres, ennek központja Tokióban van. Megalkotója Saionji
Masayuki mester. A terápia, gyógyászati masszázs a Shaolin-völgyből származik. A szakcsoport
ezt a terápiát oktatja, és a nemzetközi diplomája 3 nyelvű: japán, angol, eszperantó. Legfontosabb
rendezvényük, az IMEK (Internacia Medicinista Esperanto Kongreso - Nemzetközi Orvosi Eszperantó
Kongresszus) idén Budapesten kerül megrendezésre, melynek fő szervezője a Magyarországi
Yumeiho Egyesület, a Budapesti Orvos-Egészségügyi Eszperantó Szakcsoporttal és a
Magyarországi Eszperantó Szövetség segítségével.
1963 óta működik Komárom-Esztergom megyében a MESZ tagszervezete, a Tata és Környéke
Eszperantó Egyesület, amelyik 2005 óta önálló szervezetként működik 200 taggal, akik közül 7-en
egyéni tagjai az Eszperantó Világszövetségnek is. Az Egyesületen belül egy 26 tagból álló
szépművészeti csoport működik, melyet Ködmön Erzsébet alapított 1994-ben. Sokszor szerveznek
alkotótáborokat és közös kiállításokat belföldön és külföldön egyaránt, Romániában, Szlovéniában,
Franciaországban, Szlovákiában, Hollandiában, stb. A MESZ 110. születésnapjának a tiszteletére az
Egyesület tagjai felújították a Pilis-hegységben, Piliscsév határában található Eszperantó-forrást, a
falusiak aktív közreműködésével. Egy emléktábla őrzi ennek a közös munkának az emlékét. A munka
főszervezője az egyesület alelnöke, Trnka József volt.

A Magyar Vasutas Eszperantó Egyesület civil közhasznú egyesület, melynek közel 500
tagja van. A szervezet minden évben megszervezi legnagyobb rendezvényét, az „Országos
Vasutas Baráti Találkozót”. Az egyesület tagjai szerkesztik a „Hungara Fervojista Mondo”
(„Magyar Vasutas Világ”) című újságot, és a nemzetközi kiadványt, az „Internacia Fervojisto”
(Nemzetközi Vasút) nevű folyóiratot is. A „Nemzetközi Vasutas Társaság” hivatalos lexikona több
mint 15.000 vasutas szakszót és szakkifejezést tartalmaz - a lexikon eszperantó fordításában a magyar
vasutas eszperantisták is aktívan közreműködtek.

A folyamatos, továbbképző Országos Pedagógus Nap is segíti az eszperantó oktatását. A
találkozót az Eszperantista Pedagógusok Magyarországi Egyesülete rendezi, de főleg
Kovács Márta, Salomonné Csiszár Pálma, Tötösné Gados Zsuzsa, és a többiek. Sok új tankönyv és
szótár gazdagítja a tanulási anyagokat. Kovács Márta és csoportja kidolgozta a szakközépiskolások
érettségi tételeinek eszperantó programját, ami többletpontot jelent a főiskolás és egyetemi
jelentkezésnél.
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A híres sakktanár, eszperantológus, Polgár László alapította a „Talento” Alapítványt. Az ő
„tehetség-nevelés” programja alapján működtette középiskolai programját Budaörsön Lukács
András - itt tanították a japán „Szorobán” számolási technikát.
Szervezetünkben Dr. Márkus Gábornak a feladata kialakítani szorosabb nemzetközi
kapcsolatokat. Mint az Eszperantó Világszövetség küldötte, részt vesz mindegyik Eszperantó
Világkongresszuson, ahol előadást tart az európai és ázsiai kultúráról. Most egy koreai
egyetemen tanít eszperantót, és Laoszban készít elő egy nyelvtanfolyamot, ahol mostanáig
sohasem volt eszperantó mozgalom.
Sok magyar eszperantista aktívan dolgozik a nemzetközi eszperantó mozgalomban. Az Eszperantó
Világszövetség elnökségében 2 magyar is van: Stefan MacGill (új-zélandi születésű eszperantista,
aki 1986 óta él Magyarországon. 1986-1996-ig, majd 2000 után is ő szerkesztette a „Juna Amiko”
(„Ifjú Barát”) c. folyóiratot. 1989-től szakmai segéd-szövegeket készít számítógépes programokhoz.
1989 és 1994 között az Eszperantista Tanárok Nemzetközi Szervezetének (ILEI) alelnöke volt, majd
2009-2013-ig ugyanennek a szervezetnek az elnökévé választották meg. A 98. Eszperantó
Világkongresszuson, Reykjavikban megválasztották az Eszperantó Világszövetség alelnökévé. Fő
munkái: „Tendaraj tagoj” (Tábori napok), „La laŭta vekhorloĝo” (A hangos ébresztőóra) „Tridek
roluloj” (30 szereplő), „Streĉ' eĉ, Steĉj-skeĉ'!”, „Pordoj” (Ajtók), „Okulo” (Szem) és Keller István
(magyar nemzetiségű Svájcban élő eszperantista. Fiatal korában Magyarországon élt és tanult.
Budapesti egyetemi tanulmányainak eredményeként, diplomás tanár és lélekopedagógus lett. 2009.
januárjától az Eszperantó Világszövetség főmegbízottja lett az ENSZ-nél, Genfben. 2010-ben és
2013-ban is beválasztották az Eszperantó Világszövetség elnökségébe. Kórody Zsófia (magyar,
eszperantó tanárnő, aki 2003 óta a németországi „Interkultura Centro Herzberg” (Herzbergi
Interkulturális Központ) fő aktivistája. A budapesti ELTE eszperantó szakán szerezte meg
diplomáját. Nyelvtani feladatgyűjteményt írt, és a magyar-eszperantó középszótár szerkesztésében is
közreműködött. 1978 óta vesz részt a mozgalomban, volt a Magyar Ifjúsági Eszperantó Szövetség
alelnöke, az Eszperantó Ifjúsági Világszövetség alelnöke, MESZ elnökségi tag, és 2006 óta az ILEI
elnökségének a tagja. 2003 óta Herzberg am Harz-ban él és dolgozik. Sokat dolgozott azért, hogy ez
a város Eszperantó-város lehessen. A 2013-as Eszperantó Világkongresszuson Reykjavikban az
eddigi életútja miatt kitüntették az „Eszperantó Világszövetség Kiemelkedő Munkájáért” diplomával.
Dr. Kovats Katalin (Hollandiában élő magyar matematikus, nyelvész és eszperantista. Több
eszperantó tanfolyamot és metodikai szemináriumot vezetett az egész világon, mostanában a
tanároknak szóló www.edukado.net honlap szerkesztésével foglalkozik. 1994 óta a „Monato”
(Hónap) című újság munkatársa, és az „Internacia Pedagogia Revuo” (IPR - Nemzetközi Tanári
Szemle) újság segédszerkesztője volt. 2010-ben a „La Ondo de Esperanto” (Az eszperantó
hullámain) című újság felmérése után az „Év eszperantistája” címet is elnyerte. Fő művei: "Ĉu vi
aŭdis, ke... ?" (Hallottad, hogy…?), „Omaĝlibro al Andreo Cseh” (Andreo Cseh emlékkönyve), egyik
írója és kiadója a „Poŝamiko” (Zsebbarát), „Manlibro pri instruado de Esperanto” (Az eszperantó
tanításának kézikönyve) című könyveknek, több cikk az IPR-ban és az „Esperanto” című újságban.
Prof. Dr. Koutny Ilona (Magyar eszperantista és nyelvész. Jelenleg Lengyelországban él, ahol a
poznani Adam Mickiewicz Egyetem Nyelvészeti Szakát vezeti. 2008-ban megválasztották az „Év
eszperantistájá”-vá. Az Eszperantó Akadémia tagja. Sok nyelvészeti szakkönyvet írt, pl. a szótárak
problémáiról. Főszerkesztője a magyar-eszperantó középszótárnak), Prof. Dr. Dudich Endre
(Magyar geológus, geokémikus, tudós, eszperantista. A természettudományok doktora, a
földtudomány kandidátusa, az ELTE docense, az AIS (Akademio Internacia de San Marino - a San
Marino-i Nemzetközi Akadémia) társprofesszora, a soproni Nyugat-Magyarországi Egyetem
meghívott professzora. 20 nyelvből fordít eszperantóra, eszperantóul 50 cikket írt, köztük két
könyvet, több előadást tartott az eszperantóról és eszperantóul is. Főbb művei: "Ĉu vi konas la
teron?" (Ismered a földet?) és a "La lumo nutranta" (Az éltető fény). Dr. Nanovfszky György (A
Magyar Köztársaság nyugalmazott nagykövete, közgazdász, politológus, címzetes főiskolai és
egyetemi tanár. 1958 óta eszperantista. Tanulmányait Budapesten és Moszkvában végezte. A
Moszkvai Lomonoszov Egyetemen 1967-ben szláv filológusi diplomát, majd a Moszkvai
Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében délkelet-ázsiai nemzetközi szakértői diplomát kapott. Egyetemi
doktori disszertációját a budapesti ELTÉ-n védte meg 1973-ban. A politikai tudományok doktora
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címet az Orosz Tudományos Akadémián nyerte el 1996-ban. Az AIS (Akademio Internacia de San
Marino - a San Marino-i Nemzetközi Akadémia) professzora és tagja. 1982-1986 között az
Eszperantó Világszövetséget képviselte az ENSZ-ben. A milánói székhelyű „Planlingvistiko”
(Tervezett nyelv) című újság főszerkesztője, 1986-ban a svájci székhelyű „Literatura Foiro”
(Irodalmi vásár) , majd 1988-1990-ig a budapesti székhelyű „Hungara Vivo” (Magyar Élet) című
újság szerkesztőségének tagja. Több könyv és kiadvány írója. 1998-2006 a MESZ elnöke, majd
2007-től a tiszteletbeli elnöke. Az Eszperantó Világszövetség tiszteletbeli tagja 2012-től.), és D-ro
Imre Ferenczy (Dr. Ferenczy Imre magyar orvos, eszperantista, egyik alapító tagja a Magyar
Országos Eszperantó Tanácsnak 1955-ben.Az eszperantó nyelvet 1950-ben tanulta meg. 1955-1960
között a Magyar Eszperantó Szövetség ifjúsági tagozatának elnöke, 1962-1970 között a Nemzetközi
Vasutas Eszperantó Szövetség ifjúsági szekciójának a vezetője. Az Orvos-Egészségügyi Eszperantó
Világszövetségnek (UMEA) 1973-1985 között titkára, 1985-től 2012-ig elnöke. 2012 július
hónapban az UMEA kongresszusán Opava városban a szervezet tiszteletbeli elnökévé választották.
1978-ban Várnában UMEA-Shinoda emlékérmet kapott kiemelkedő orvos-eszperantó
tevékenységéért. Az Eszperantó Világszövetség (Universala Esperanto-Asocio) tiszteletbeli tagja
2003-tól, az UEA-Küldöttség tagja. 1973-2009-ig bezárólag minden évben jelen volt az UEA által
rendezett évenkénti eszperantó világkongresszusokon. 1998-ban az Amerikai Egyesült Államokban
járt tanulmányúton meghívás alapján, ahol az egészségügyi ellátást tanulmányozta. 2007. október 13án Budapesten a Semmelweis Orvosegyetemen jubileumi arany diplomát kapott abból az alkalomból,
hogy 50 évvel ezelőtt (1957-ben) avatták orvosdoktorrá. 1989-ben megalakította a Nemzetközi
Vasutas Rádióamatőr Szövetség magyar tagozatát, melynek 2010-ig elnöke volt, jelenleg
alelnök."Vasútorvos voltam" címmel 2012 nyarán könyve jelent meg, melyben életútja olvasható.
Több évtizeden keresztül szerkesztette a „Juna Amiko” („Fiatal Barát”) című újságot a kitűnő
középiskolai tanár, Kurucz Géza.
Az „Internacia Pedagogia Revuo” („Nemzetközi Pedagógiai Szemle”) című újság szerkesztője
Németh József.
Dr. Máthé Árpád megjelentette a több évtizedes gyűjtőmunkája eredményét, az „Eszperantó nyelvű
kiadványok katalógusá”-t.
2011-ben szerveztük meg a 35 Magyarországi Eszperantó Kongresszust Szolnokon, azzal a céllal,
hogy megerősítsük a magyar mozgalmat. A 4 legnagyobb eszperantó szervezet (Magyarországi
Eszperantó Szövetség, Magyar Vasutas Eszperantó-Egyesület, Eszperantista Pedagógusok
Magyarországi Egyesülete, Magyar Ifjúsági Eszperantó Szövetség) közösen szervezte meg.
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2012-től a MESZ megszervezi „Nemzetközi Ifjúsági Nyelvi Tábor” nevű rendezvényét. Ebben az
évben 4. alkalommal kerül megrendezésre, Jászberényben, a régi KISZ-táborban, az erdő
szomszédságában. A napot általában reggeli tornával kezdjük, délelőtt nyelvtanfolyamot tartunk kezdő
és haladó szinten. Tanáraink és előadóink között külföldiek is vannak. Délután és este különböző
szórakoztató programjaink vannak: strandolás, Jászberény megismerése, állatkerti látogatás,
szalonnasütés, versenyek, stb.

A MESZ különböző civil rendezvényeken is képviselteti magát. Több alkalommal képviseljük a
Szövetséget a budapesti „Európa Ház” rendezvényein, és egyéb civil fórumokon, tanácskozásokon.
A MESZ gyakran vesz részt a „Budapesti Nyelvkiállítás és Nyelvvásár”-on. Bemutatjuk az
eszperantót a látogatóinknak: a nyelv nemzetköziségét és fontosságát, kultúránkat és
hagyományainkat, eszperantó könyveinket, tankönyveinket, beszélünk a nyelvtanfolyamainkról, és
válaszolunk a feltett kérdésekre.
Budapesten minden évben megrendezésre kerül „Nyelvek Európai Napja”, ahol a Szövetség magyar
nyelven mutatja be az eszperantót a nem eszperantista közönségnek. Ezen az egész napos
rendezvényen az eszperantó csak egy a sok nyelv közül. A vendégek különböző kulturális bemutatókat
hallgathatnak meg, előadások vannak az eszperantóról, könyvbemutatókon vehetnek részt, vagy
verseket, énekeket hallgathatnak meg eszperantóul.
A MESZ irodájában gyakran vannak előadások különböző témákban (nyelv, utazások, oktatás,
mozgalom, bemutatók, stb.). Minden évben itt szervezzük meg a Zamenhof ünnepségünket, és más
ünnepségeket. Több más eszperantó szervezet tartja itt a találkozóját, pl. a Magyar Ifjúsági Eszperantó
Szövetség, a Budapesti Orvos-Egészségügyi Eszperantó Szakcsoport, az „Eŭropo-DemokratioEsperanto” szervezet. Tavaly itt volt az Országos Pedagógiai Napok, és általában nálunk tartja éves
közgyűlését a Magyar Vasutas Eszperantó-Egyesület is.
Lindwurm Edit és Nagy János
MESZ alelnökei
Lektor: Prof. Dr. Dudich Endre
Lásd még:

: hungario@gmail.com
: http://esperantohea.hu
:
http://www.ijl.atw.hu/
: http://meszhea.superwebaruhaz.hu/
http://www.ijs.hu/
: http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarországi_Eszperantó_Szövetség
Forrás:
Wikipédia
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Rátkai Árpád művei
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