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„Gyors segítség 
a diplomaszerzéshez”
Jozefö Horváth nyelvtanár, a 30 nap alatt 
eszperantóul című könyv írója szerint az 
eszperantó azért könnyen elsajátítható 
nyelv, mert 14-15 óra alatt meg lehet 
tanítani a nyelvtanát egy közepes képes
ségekkel rendelkező embernek.
-  Ugyanilyen módszerrel az angol nyelv
tant 25-28 óra alatt, a németet 80-90 óra 
alatt lehet megértetni, amíg a latin nyel
vek, mint a spanyol vagy az olasz például, 
100-120 óra alatt vésődnek be a memóriába
-  magyarázza a szakember. -  A  szókincse 
nemzetközi, vagyis az ezer leggyakoribb 
eszperantó szóból körű Ibel ül 520 olyan van, 
ami egy-két betű eltéréssel megegyezik 
a latin szavakkal. Azóta kezdett el ugrás
szerűen megnőni az eszperantót tanulók 
száma, amióta a diplomához minimum 
egy középfokú nyelvvizsgát is kérnek. Ezt 
az eszperantóból lehet a legkönnyebben 
megszerezni -  mondja Horváth úr, aki azt 
tapasztalta, hogy fél év elég ahhoz, hogy va
laki az eszperantó vizsgára felkészüljön.
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r i p o r t a  harmadik legnépszerűbb nyelv a diákok körében az eszperantó
Van egy nyelv, amelyet a világ minden országában beszélnek, 
miközben nem köthető egyetlen nemzethez sem. Az eszperantó 
százhúsz éve indult világhódító útjára, és egyre többen értik 
meg egymást eszperantóul.

hátrányban lesz. A z  eszperantó mindenki 
számára egyenrangúságot biztosít, hiszen ez 
mindenki számára tanult nyelv! -  mondja 
az el nők.

-  A z  eszperantistáknak szerte a világon 
széleskörű kapcsolatrendszere, ismerősi, 
baráti hálózata alakul ki. Nekünk megvan 
az a lehetőségünk, hogy szerte a v ilá g 
ban otthon erezhessük magunkat, hiszen 
mindenhol megvannak a személyes kap
csolatok. E z egy óriási dolog, és óriási 
személyi tőke!

A kilencéves tolmács
Rózsa Antónia a nyolcvanas évek közepén 
kezdte el tanulni az eszperantót, Horváth 
József: 30 nap al att eszperantóul című könyve 
alapján. 28 napra volt szüksége, hogy elsajátítsa 
akönyv tartalmát, utána már csak gyakorolni 
kellett, és fejleszteni a szókincset.

-  Tulajdonképpen azért kezdtem e! tanulni 
az eszperantót, mert hallottam és olvastam 

a „Pasporta Servo”  nevű gyűjteményről, 
amely egy nemzetközi vendéglátó hálózat
-  kezdi Antónia. — Lényege, hogy a világ 
minden országában vannak olyan cszperan- 
tista vendéglátók, akik ingyenesen szállást

A
z eszperantót egyszerű  cé l 
h ívta életre: a békés egymás 
mellett élés vágya. Ugyanis 
ahol megalkotója, Zam enhof 

doktor élt, a lengyel, a német, az orosz és a 
zsidó közösség állandó konfliktusban volt 
egymással. Ez hozta az ötletet, egy közös 
nyelv megoldhatja a problémákat.

Húsbavágó kérdés

Szilvási László, a Budapesti Eszperantó 
H áz vezetője. -  Nincs eszperantó ország, 
de vannak eszperantó szervezetek, amelyek 
megteremtik és gondozzák a nyelvhasználati 
lehetőségeket, szolgáltatásokat. Vannak 
eszperantó rendezvények, ta lá lkozók . 
Szinte mindenkinek van olyan ismerőse, 
aki beszél vagy tanulta már az eszperantót. 
M a Magyarországon az angol és a német 
után a harm adik legnépszerűbb nyelv 
a diákok körében.

Mindenhol otthon

adnak, gyakran étkezést is biztosítanak, 
il letve szívesen kalauzolnak a városukban. 
Gyakorlatilag szinte csak az útiköltségbe 
kerül a kü lföldi nyaralás. Annak idején 
az akkor ovis kisfiámat is megtanítottam 

eszperantóul -  fo lytatja.-Nagyon könnyen 
ment neki is. Amikor 
ötéves volt, elutaz
tunk Lengyelország

ba nemzetközi eszperantó 
találkozóra, városnézésünk 
során egy kilencéves lengyel k is- 
fió volt a tolmácsunk, aki egy évvel 

azelőtt tanulta m eg a nyelvet. Nagyon  
szépen beszélt -  avat be minket Antónia, 
aki számtalan országot fedezhetett fel az 
eszperantónak köszönhetően.

A z  eszperantó használóinak száma két
százezer cs cgym ill ió közé tehető. Minden 
országban, településen vannak eszperantóul 
beszélők.
-  A z , hogy az eszperantó tömegesen el
terjedt, húsbavágó gazdasági, politikai 
kérdés, hiszen a nemzeti nyelv haszná
lata óriási profitot és gazdasági előnyt 
jelent, amelyről a nagy nemzetek maguktól 
nem szívesen mondanak le -  magyarázza

— A z  eszperantó ingyenes vendég látó
hálózatának tagjaként az ember bárhová 
eljuthat a világban, és az ottani minden
napokba, az ott é lők  valódi é letébe láthat 
bele. A k i tanult már idegen nyelvet, az 
tudja, bármilyen magas szinten sajátítja 
is el, egy anyanyelvűvel szemben mindig

Eszperantó szótár
-  köszönöm: dankon 
-sz ia : salut'
-  magyar: madjaro
-  szerelem: amo 
-kenyér: pano
-  bor: vino
-  a neve, így hívják: nomigas
-  anya: patrino

Ingyenes belépő
a világ bármely tájára


