
ndpszinilirl6si erlatok szc-
rint 19 8O-ban Magyarorsz6-
gon senki nembesz6lt eszpe-
rant6ul. A vil6gon eryediiLl-
6116 eszperanto szak 1'6tezett
itt akkor, a vil6gon eryediil-
6116 Szerdahelyi IsW6n pro-
fesszorral az6l6n. Abban az

6vbenv6dtem meg eszperant6 nyelvfi szak-
dolgozatomat 6s kaptam megaz eszperan-
t6tan6ri diplom6mat. Akkoriban el6g sok
eszperant6ul besz6l6 mag'yar (6s nem ma-
gyar) nyiizsgiitt az ismerets6gi kiiriimbcn.
De a n6psz6mldl6k sziun6ra az eszperalt-
t6 nem volt besz6lt nyelv, hiirbn bt:sz6ltiik.
199o-re azlett. Az6ta is iv. lils iuokrtak it
szhma, akik a n6psz6nrlitl:'u l,lli:rlntiwal
azt nyilatkozt6k, hogy bcszilih, ktit tivtiztrcl

alatt 2083-161 8397-re nfitt. A ttigyszcusd:-
re. A naryk6rd6s pedig az, hory nlirirt <'s:rk

a ndryszeres6re. T\rdniillik csupirrr it ttirlt-
sz5ml6li.s el6tti iit 6vben, 2o06 6s 20 lo liii-
ziitt tiibb mint m6sf6lszer ennyien, llli,L2-
en tettek sikeres nyelwizsg6t eszpet'ant(r-
b6l. (Vii. franci6b6l kevesebben: 77837'
en.) Es az art megel6z6 rtz 6vben is sokan,

6vente tijbb mint k6tezren, hiszen a tiime-
ges eszperant6 nyelwizsgdzris (term6szete-

sen a diplomr{hoz, esetleg a PhD-hez sziik-
s6ges nyelwizsga-kiivetelm6ny kiinnyebb
teljesit6se v6gett) 1995-ben kezd6diitt' Aki
pedig arra gyanakszik, hogy az eszperan-
t6 nyelwizsg6k 6s vizsgabiztosok esetleg

mozgalmdr elkiitelezetts6gb6l kev6sb6 let-
tekvolna szigorua\ tdvriton j6rnak. Avizs-
g6z6k tiibb mint fel6t ugyanis az emlitett iit
6vben elbultattrik. (Mikiizben p6ld6ul a k6-
nyes franci6b6l ao szinal6k alatt volt a bu-
kasi arany.) Akik azt hitt6k, hory azeszpe-
rant6 nyelwizsg6t inryen adj 619 6s igazilb6l
nem is kell eszperant6ul tudnihozz6,pof6-
ra estek.

Ami a n6psz6mlflasi rejt6lyt illeti: le-
het azt mondani, hory a vizsg6z6k tulnyo-
m6 r6sze nem EszperantiSba" az eszperan-
t6 nyelvkiiztissdgbe v6ryott, csup6n nyelv-
vizsg6t akart, hiszeznyilvdnval6, de a nep-
sz6ml6lasi kdrd6s nem is az volt, mit akar
egy nyelvt6l, csup6n az, hory besz6li-e.

Az eszperant6 nyelwizsg6t inryen uryan
nem adj6\ de az biztos, hogy pdnzben 6s

id6ben (ami, mint tudju\ szint6n p6nz)

sokkal kevesebbe keriil, mint mds nyelv-
vizsga. A mostani 6szre 89 ezer forint6rt
hirdettek Do 6ras nyelvtanfolyamot. Nul-
1616l indultak, januar elej6n v6geznelt ak-
korra lesznek a delilcvensek kiiz6pfokri, C

tipusri nyelwizsgara fiilk6sziwe. Cdget nem
rekl6mozunlq de az aj6nlattev6 nyelviskola
gazd6j6t harmincsok 6ve ismerem, komoly
ember, 6s az ajSnlat is komoly. Nyilv6n lesz-
nek lemorzsol6d6k is, bukottak is nem ke-
vesen, de az is biztos, hogy ezt a par h6na-
pos nyelwizsgaszerzdsi projektet az e:z-
perant6val kell6 komolys6ggal v6gig lehet
csin6rlni, 6s sokan v6gig is csin6ltdk' Mas
nyelwel ez csak nyelvzseniknek sikeriilhet'
akiknek a nyelwizsga-kiiretelm6ny egy6b-

k6nt sem gond. Az eszperant6projektet vi-
szontjobb6ra 6ppen azok teljesitik, akik se

tulj6 indittatist, se tulj6 6rz6ket nem kap-
hattak a nyelvtanul6shoz, mert hiszen ak-
kor meglenne nekik a nyelwizsga a nag;
egzisztenci6lis 6rt6kii nyelvekb6l is.
- Azt szokt6k mondani (p6ld6ul Barczi

:;,ji1, :iiii1.,
G6za, a hires nyelv6sz is azt mondta), ho5/
az eszperant6 elsaj6titas6hoz 6tlagosan
nyolcad-, tizedannyi id6 kell, mint a nem
tervezett, ttirt6neti nyelvek6hez. Ezek fo-
littt6bb bizonytaian becsl6se\ tal6n kicsit
t(rlz6ak is, de a tiibbsztirijs kiiliinbs6g bi-
zonyos. Mindenesetre ae eszperant6 meg-
tanulasara forditott id6 biztosan kevesebb,

mint amennyivel megkiinnyiti, leriividi-
ti m6s nyelvek elsaj6titas6t. Ami aet jelen-

ti, hogy az eszpemtrt6t l6nyeg6ben inryen
kaphatnak a gyerekek, ha vele kezdendk az

isliol6ban a nyelvtanul6st, 6s rajta keresztiil
jutn6nak el atiibbihez,legink6bb az angol-
hoz. Ennek persze nincs realit6sa. Ritk6n
re6lis. ami racion6Llis.

Nern rerilis elvaras az sem, hogy a raci-
onalitas feliilirja a hatalmi er6viszonyokat,
melyek a nyelvi er6viszonyokat megh{a-
rozi(l<. Nem l6tott m6g olyan vil6gnyelvet
avill6g, mely miigiitt ne allt volna vil6gi vi-
l6gbirodalom vary egyhazi vil6ghatalom.-A
nyelvek pozici6jilhoz saj6tos min6s6gi.ik-
nlk uug1,. tulajdonsr{gaiknak nincs kitziik.

Hiszen min6 nyelvi tulajdons6g
re olyan hatalmas er6kiiliinbs6gt
mrishozkcizel dll6 nyelve\ monr
6s a n6met, az orosz 6s a szlov6[
afrizkiSziSrtvan?

Az eszperant6 mtig6tt eg6sz

ka 6llami, egyhiu;i, gaz dasigi ha1

p6nzforrds, nemzeti szenved6l
iarsadalomalkot6, els6dleges r
s6g sem eI. (Az EszPeranti6ba
parok csal6djaiban n6nek uryi
sz6wa a vil6gban eszPerant6 I

gyerekek - an6psz6ml6l6si ada

Maryarorsz6gon is 61, ha igaz,
eszperant6 anyanyelvii Polgar -
.r"iesen 6k sem alkotnak iin6llr
t6 tarsadalmat.) Mindehhez k6t
perant6 szer6ny Pozici6ja nem i

i6nv. Es semmi nem is indokoljr
g6ban a tervezett nYelvben vagl
nemzetktizi nyelv gondolat6ban
maryar6aatk6nt hib6t. Hol varr

amelyben minden megval6sitis
gondolat megval6sithat6? IIit r

Egyre irrhit6bb
le:szazesdlykii-
Itinbs6g, ami aj6
eur6pai 6ll6sok
elnyer6s6ben
anagieur6pai
nvelvekbe belc-
sziiletett polg6-
rok6s a,fiibbiek
kiiziittvan.

k6re, az ablak n6lkilli lakrison 1r'
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rgranis az emlitett iit
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zal6k alatt volt a bu-
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lre 89 ezer forint6rt
elvtanfolyamot. Nul-
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,,ensek ktiz6pfokri, C
ilk6sziwe. C6getnem
6nlattev6 nyelviskola
lve ismerem, komoly
komoly. Nyilv6n lesz-
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hogy ezt a p6r h6na-
si projektet az esz-
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G6za, a hires nyelv6sz is azt mondta), hogli
az eszperant6 elsaj6titasdhoz 6tlagosan
nyolcad-, tizedannyi id6 kell, mint a nem
Iewezett, tiirt6neti nyelvek6hez. Ezek fti-
liitt6bb bizonytalan becsl6se\ tal6n kicsit
trilz6ak is, de a tiibbszririis kiiliinbs6g bi-
zonyos. Mindenesetre az eszperant6 meg-
tanulasrira forditott id6 biztosan kevesebb,
mint amennyivel megkrinnyiti, lertividi-
ti m6s nyelvek elsaj6tit6s6t. Ami azt jelen-
ti, hogy az eszperant6t l6nyeg6ben ingyen
kaphatni4k a ryerekek, ha vele kezden6k az
iskol6ban a nyehtanul6st, 6s rajta keresztiil
jutnanak el a tijbbihez, leginkabb az angol-
hoz, Ennek persze nincs realitSsa. Ritken
re6lis. ami raciondlis.

Nern re6lis elv6r6s tv sem, hogy a raci-
onalitris feliilirja a hatalmi er6viszonyokat,
melyek a nyelvi er6viszonyokat meghata-
rozzitk. Nem l6tott m6g olyan vil6gnyelvet
a vil6g, mely m<igiitt ne 6llt volna vilegi vi-
lSgbirodalom v agr egyhini il6ghatalom. A
nyelvek pozici6jdhoz saj6tos min6s6giik-
nek vary. tulajdons5gaiknak nincs kijziik.

Hiszen min6 nyelvi tulajdons6g hozna l6t-
re olyan hatalmas er6kiiliinbs6get, ami ery-
m6shoz kijzel 6'116 nyelvek, mondjuk, a d6n
6s a n6met, az orosz 6s a szlovSk, az angol 6s
afnzkoziSttvan?

Az eszperant6 mrigtitt eg6szen apr6cs-
ka 6llami, egrhini, gazdas6gi hatalom, kiiz-
p6nzforl{s, nemzeti. szenved6ly, de m6g
t6rsadalomalkot6, els6dleges nyelvktiziis-
s6g sem 6ll. (Az Eszperanti6ban iisszejtitt
p6rok csai6djaiban n6nek uryan ftil sz6t-
sz6wa a viligban eszperanto anyanyelvfi
gyerekek - a n6psziiml6lasi adatok szerint
Magyarorsz6gon is 61, ha igaz, k6zel ezer
eszperant6 anyanyelvii polg6r -, de term6-
szetesen 6k sem alkotnak tindll6 eszperan-
t6 tdrsadalmat.) Mindehhez k6pest az esz-
perant6 szer6ny pozici6ja nem is olyan sze-
r6ny. Es semmi nem is indokolja, hogy ma-
g6ban a tervezett nyelvben vagy atervezet|
nemzetkiizi nyelv gondolat6ban keressenek
magrarlaatkdnt hib6t. Hol van az ail6g,
amelyben minden megval6sit6sra 6rdemes
gondolat megval6sithat6? Ha nem a jele-



lyett a diploma felt6telek6nt az eszperant6t
is elfogndiik, rniuti,n ir$61 cgy tlurirIi1rlrlrtrl
netrt k'sz rr r(iliiir liil'rl1 x's it I ltitgyil l' r lyr rlvll:r-

tiroltorr kiviil.)
lirrlclosil lviirr (;rlii lrosszri itlcig tlktil-

[()l,t. (lszpera,r)|ok r11iiit tls sz:irrritirl;ipes nyel-
vt :szc let az li I j l' l'l :r I liir h t t:tzolt nyelv6szeti
trLrrsz6k6n) ki is rrrrrl:rlll tr rr-yclwizsgaada-
Iok elemz6s6vel, ltog.v itz ot'riztillott 6s a ff-
v6roson beliil is a szt'.gr"rrvt'lrlr trrriileteken
vizsg6ztak t6bben eszpt:rir.r I lril xil.

Az eszperant6 hat6ktjrrlt r tt,t t r i gr rtl lehet
lem6mi, mivel nem l6tezik scrrrrrril.ytrn in-
t6zm6rty, mely a nyelvkiiztiss6g cgr lsztlr le 16-

l5tna. Aki tudni v6li, hory a pir stli:tl"rl:rt6l
a p6r milli6ig sz6r6d6 becsl6sek hiiziil rne-

lyik 611 kiizel aval6silgfioz, az ryan(rs.
ligy biztos sz6rnot azonban isnrcri'rtrk,

rrrert Po6r Veronika, a Muzaiko nevii, r:sz-

perant6 nyelvfi internetes r6di6 alapit.l1ia,

az Ifiris6gi Eszperant6 Vil6gsztivets6g nra-
gyar vezet6s6gr tagja, felhivta 16 a figyel-
miinket. Arr6l van sz6, hogr a Wikip6-
dia eszperant6 nyelvfi sz6cikkeinek a sz6-

Az uni6s tagilla-
mok elvi 6s iin6r-
zeti okokbdl ra-
gaszkodnak nyel-
vOk jelenl6tdhez

FoRRAsr t,un0t,Al uNlo
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AI UNI6

ma auguszbus kiizep6n el6rte a kitsziaez-
ret. A magyar nyelvii sz6cikkek szilma266
ezer. Tijbb. De ugranae a narys6grend. Az
eryik 12-18 milli6s els6dleges nyelvkiiztis-
s6g a masik nem tudni mekkora, de nyrl-
vrin j6val kisebb, mdsodlagos nyelvkiiztis-
s6g. Melynektagjai tulnyom6r6szt ery m6-
sik nyelvkiiziiss6gben 6lik a trirsadalmi 6s
szellemi 6letiiket, keresik a kenveriiket.
Tiibb Wikip6dia-sz6cikket irtak eizperan-
t6ul, mint szlov6k, d6n, norv6g, h6ber, bol-
g6x, hindi stb. nyelven. Ez mindenesetre
mond valamit az eszperarfi6 szellemi 6let
intenzit6s6f,6l. Nyilv6n sokkal 6rtelmis6-
gibb, tanultabb 6s tudatosabb nyelvkiiztis-
s6g ez, mint azok, amelyekbe a nagr kibb-
s6g nem vrilaszuis 6s tanulds, hanem bele-
sziilet6s r6v6n keriiLl.

Az angol nyelvd sz6cikkek szdma tizen-
h6tszeresen mrilja feliil a magFar 6s hu-
szonh6romszorosan az eszperant6 nyelviie-
k6t. Ez viszonylag kis kiiliinbs6g a magyar
javirq az eszperarfi6 jav6ra viszont nagy
kiliinbs6g hogy pillanatokat alatt el66llit-
hat6 a n6ry 6s felmilli6 angol sz6cikk brir-
melyike eszperant6ul, mdgpedig a megszo-
kott g6pi fordilisokhoz k6pest sokkal jobb
nyelvi min6s6gben.

A GrammarSoft ApS nevii drin c6g a
D6l-d6niai Egyetemmel e$/iitrmfikiidve
inditotta be a WikiTbans projektet, aminek
aa a c€:17a, hory g6pi forditr{ssal 6t16rhat6v 6
te;We a nyelvi hatdrokat a Wikipddiitl;,. Az
otthoni nyelvii\ a d6n mellett az eszperan-
toval inditottak. Erre a k6t nyelwe fordit-
ja le most automatikusan b6rmelyik a.ngol
nyelvii sz6cikket a rendszer. Pillanatok alatt
kideriilg hory a g6pi forditrisban a tervezett
nyelv el6nye behozhatatlan. Bart6k B6ld6n
kezdve lefordittattam magamnak a rend-
szerrelj6 n6hdny angol sz6cikket eszperan-
t6r4 6s tisszehasonlithatatlanuljobb min6-
s6gfi sziivegeket kaptam, mint amilyeneket
g6pi fordit6ssal kapni szoktunk. Nem eg6-
szen hibdtlanokat, de olyanokat, amelyeket
ery kis korrektrin{zris uuin riry lehet fiil-
haszni4lni, ahory va4nak.

Kiviil6ll6knak legryakrabban akkor szo-
kott esziikbe jutni az eszpera^nto - ha eryril-
tal6n -, amikor arr6l hailanalq min6 bo-
nyodalmakat 6s tiibbletktilts6geket okoz a
k6fiucat-nyelvfisdg az Europai Uni6ban.
Nekem legal6bbis legtiibbsziir ezt szokt6k
emlegetni azok az ismer6seim, akik jelezni
iryekezne\ hory rokonszenveznek az esz-
perantoval.

Ha iinmag6ban n6zziik a dolgot, hogy
tudniillik tbbb ezer embert l,tzhr6lag az6*
alkalmazna[ hory nyelvek kiiztitt kiizvetit-
sene\ 6s erre elkiiltenek anente sztn-egy-
n6hanymilli6rd forintot, akkor ezek a sz6-
mok er6s 6rveknek tiinnek. De a l6tszat
csal. Ez a kiilts6g f6lmilliard uni6s pol-
gar kdzcitt oszlik meg: fejenk6nt ery eur6-
ba se keriil az eg,6sz 6vente. A nyelvi kitlts6-
gek a teljes EU-kiilts6gvetes egy szinal6kht
sem haladj6k meg. Csup6n k6tszer annyi-
ba keriil a k6t tucat nyelwel val6 sz6rako-
z6s, mint a havonk6nti kiitelez6 strasiour-
gi vend6gj6t6k.

A rendszer nem ezekt6l a ktilts6gek-
t6l v6]ik fenntarthatatlann5, hanem att6l,
hory nincs funkci6ja. S aminek nincs funk-
a6ja, az elsorvaddsra van it6lve. Az uni6-
ban legfeljebb hdrom nyelven lehet dolgoz-
ni, de az eryik (a n6met) mriris kiszorul6-
ftlben van, 6s ktinnyen bel6that6, hogy a

nem tavoli jiiv6ben a marad6k ketriiliil i:;
ery marad. Hallottam olyan k6pviscl(ir.iil,
aki kiv6l6 n6met- 6s francianyelv-tucllussrrl
ment ki Briisszelbe, 6s nem gondolta, holxr
a munkanyelvek k6tharmadanak biftok6-
ban id6s fejjel nj nyelvbe kell belev6gnia.
Es kellett neki. Be kellett l6tnia, hory angol
n6lkiil nem meg'. Ahol pedig angol n6lkiil
rirysem mery, ott minek atiibbi?

Atag6llamokelvi 6s iin6rzeti okokb6l ra-
gaszkodnak term6szetesen nyelvtik j elenl6-
t6hez, de miut6n ez ajelenl6t a mindenna-
pokban csek6ly kiv6tellel mer6 formalitr{s,
fikci6, el6bb-ut6bb fttl fogi6k ismerni, hog'
a semmihez ragaszkodnak. Olyasmihez,
ami a nyelvi h6tr6nyaikon nem enyhit se-
mennyit. Ha a h6tninyos helyzetiikiin vil-
toztatni akamals, akkorvalami mr{sban kell
gondolkodniuk, akkor a tagrillamok nyelvi
egyenl6s6g66rt valamilyen m6s form6ban
kell megharcolniuk.

,*A,ki 6let6ben ak{r egyszer is vett r6szt
nemzetkiizi tan6cskoz6son, az akhr a sajdt
b6r6n is tapasztalhatta, hogy mit jelent 6r-
demi vit6ban keveredni egy anyanyelviivel,
varykibogozni 6s helyiikre tenni eg, doku-
mentum szciveg6ben azokat a szinonim6-
kaq amelyek hosszri t6von srilyos arryagi 6s
erkijlcsi k<itelezetts6geket r6hatnak eryes
orsz6gokra, 6rdekcsoportokra Ezeket az
apr6 >buktat6kat<<, amelyek m6g a g'akor-
lott profi tolm6csoknak, fordit6knak is ko-
moly, megoldand6 feladatokat jelentenek,
rig,'nevezett iu alaIti kcjvekneh csapdr{k-
nak szokt6k udvariasan, de ta}il6an nevez-
nil'Ezt egy h6t nyelven besz6l6, h6tpr6b6s
diplomata, Nanovfszky Gyiirgy irta, aki sok
orsz6gban volt narykcivet, 6let6t jelent6s
r6szben angolul dolgozta v6gig, tolm6csok
6s forditok generaci6it nevelte. O biztosan
nem az6rt 6rvel az eszperant6 mellett, mert
nem tud e16gj6l angolul, mert tud, s nem is
ae6rt, mert nem tud el6gj6l eszperantoul,
mert 6gy is tud.

A hosszabb t6vd tiirt6nelmi trend sze-
nnt az emberi jogok kiire 6s 6rtelmez6se
kib6viil. Anyelvi eryenjogris6g eszm6je bi-
zonyos vonatkozdsokban, legink6bb a ki-
sebbs6gi nyelvhaszndlat tekintet6ben, dlla-
mi keretek kriziiu r6g6ta eleven. Nem tul-
zott mer6szs6g megj6solni, hory az 6Jlam-
kiizi szervezete\ tiirv6ny- 6s dijnt6shoz6
int6zm6nyek srily6nak ntiveked6s6vel ery-
rdszt, a munkaer6piacok erybenyil 6sdval,
a nemzetkiizi mobilitas tov6bbi kib6viil6-
s6vel m6sr6szt a nyelvi eryenjogris6g kiive-
telm6nye (kiivetel6se) az allamok szintj6n
is, az egy6nek szintj6n is sokkal gazdagabb
6rtelmet nyer. Eg5ne irritil6bb lesz p6ld6-
ul az es6lykiiliinbs6g ami aj6 eur6pai 6116-

sok elnyer6s6ben a nagy eur6pai nyelvek-
be (vagr legal6bb aaok rokonaiba) bele-
sziiletett polgrirok 6s a tiibbiek kiiziitt van,
akik sz6m6ra a szerencs6sebbek anyanyel-
ve - mostoha. Ez a tendencia pedig meg-
vdltoztathatja az eszperant6 pozici6j6t, hi-
szen kiilijnbiiz6 anyanyelvfi emberek nyel-
vi eryenjogrisiga a nemzetkiizi, nyelvkiizi
t6rben csak olyan nyelven val6sulhat meg,
amely senki szilm{ra nem ,,anya" 6s nem
mostoha

Sok embert6l hallottam mar, hogy az
eszperant6 nem lehet teljes 6rt6kfi nyelv.
Ezeket az embereket viszont sosem hallot-
tam eszperant6ul besz6lni. Sok embert hal-
lottam m6r eszperant6ul besz6lni. Azokkij-
ziil viszont senki nem v6lekedett iry.


