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»A nemzetközi Dyelv általános 
behozatala az emberi művelődés 
történetében oly korszakalkotó 
lesz, mint a könyvnyomtatás 
feltalálása.« 

Dr, Coulurat L. 
párizsi egyetemi taDár. 

A nemzetközi nyelv célja, szükséges 
volta és lehetősége. 

Szükséges-e a nemzetközi nyelv? E kér-
désen a jövő nemzedékek embere mosolyogni fog, 
miként mi is mosolyognánk, ha valaki a modern 
viszonyok között naivul azt kérdezné tőlünk: 
„Szükséges-e a postai intézmény?" 

De mivel a mai korban a nemzetközi nyelv 
ügyével még annyi kételkedő áll szemben, kik 
részint a dolog mibenlétéi nem ismerik, részint 
annak megvalósulását lehetetlennek tar t ják: a 
fentemlített kérdéssel foglalkoznunk kell, illető-
leg arra meg kell felelnünk. A feleletet a kö-
vetkezőkben adjuk. 

A régi időkben, mikor az emberiség még 
nem élvezte a modern technika áldásait, a nem-
zetek, még a szellemileg fejlett nemzetek is. in-
kább elszigetelten éltek; a kereskedelmi árúk 
kicserélése csak a h^öüksjígesebb cikkekre szo-
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rítkozott s leginkább csak a tudomány emberei 
érintkeztek egymással, azok is a régi jó idők 
nehézkes lassúságával. Szinte azt kell monda-
nunk, hogy a nemzetek nagy tömegeit csak a 
háborúk hozták közelebbi — de annál szomo-
rúbb — érintkezésbe! 

Mai nap minden téren meg van a nemzet-
közi érintkezés.-

A XIX. század megtalálta az arany közép-
utat, mely távol a szűkkeblű nemzeti soviniz-
mustól s még távolabb a hazát nem ismerő, 
rideg kozmopolitizmus!ól, lehetővé tette az egész-
séges, élettől pezsgő nemzetközi érintkezést. Ezt 
nagyban előmozdították a XIX. század remek 
technikai találmányai: a vasút, mely nem 
ismer távolságot, a gőzhajó, mely a tengeren túl 
fekvő országokat hozta hozzánk közelébb, a te-
legraf, mely néhány perc alatt óriási távolsá-
gokra viszi gondolatainkat, s a telefon, mely 
egymástól nagy távolságban élő személyeknek 
teszi lehetővé a rögtöni eszmecserét; a villamos 
áram varázsfonalai már-már az egész földet 
körülfutják! 

Megvan tehát a szellemi érettség, mely a 
lángoló hazaszeretetet ös<=ze tudja kapcsolni a 
többi nemzetek önzetlen szeretetével, s megvan 
az érintkezés technikai lehetősége is, s mégis szinte 
legyőzhetetlennek látszó nehézség — igazi kinai 
fal — akadályozza meg a népek közlekedését : 
a bábeli nyelvzavar. Emberek milliói nem értik 
meg egymást! Művelt emberek milliói! 

Pedig az embert éppen az a körülmény 
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emeli az állatok s a többi teremtmény fölé, hogy 
gondolatait a nyelv segélyével embertársaival 
közölheti. De mily nagy akadály a gondolatok 
közlésében a nyelvek sokfélesége! Ez akadály 
legyőzésére eddig az egyetlen eszköz volt: az 
•idegen nyelvek megtanulása. Már a rómaiak is 
sokra becsülték a nyelvek tudását. Innen az is-
mert közmondás: Quot linquas calles. tot ho-
mines vales. (A hány nyelvel tudsz, annyi em-
bert érsz.) Manapság pedig, a nemzetközi érint-
kezés forgalmas korszakában, az idegen nyelvek 
tanulása és tanítása óriási mérveket öltött. Az 
iskolák rengeteg sok időt fordítanak (pazarol-
nak ! i d e g e n nyelvek tanítására, s milliókra 
megy a felnőttek száma is, kik tankönyvből vagy 
tanfolyamokon (gondoljunk csak a Berlitz-féle s 
másrtmdszerű nyelvi iskolákra) igyekszenek egy 
vagy több idegen nyelvet elsajátítani. S mégis, 
mily csekély — tekintve a tanulásra fordított 
idő, költség2 és fáradság nagyságát3 — az ered-

1 Dr. Ostwald W. lipcsei egyetemi t anár t anu lmány 
tá rgyává téve a kérdést, azon végkövetkeztetésre ju t , 
hogy ugyanazon átlagos műveltséget, amelyet a mai ide-
gen nyelvekkel túlterhelt oktatás mellett napi 5 óra alat t 
szereznek meg tanulóink, az idegen nyelvek nyűge nél-
kül napi 3 órai oktatási idő alatt szerezhetnék meg. 

2 1903-ban Toni-Matthieu kezdeményezésére Páris-
ban megalakult a Nemzetközi gyermekcserélő egyesület, 
mely különböző nemzetbeli családok gyermekeit kölcsö-
nösen cserébe ad ja az idegen nyelvek elsajátí tása cél-
jából. Eddig angol-frar.cia és francia-német cserék tör-
téntek, de távolabbi (nem szomszédos) orsrágok család-
jait az utazás óriási költségei és az erkölcsi felelősség 

1* 
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mény! Az idegen nyelveket alig tudjuk tökéle-
tesen megtanulni! S ha nagy kínlódással s több-
kevesebb eredménnyel el is sajátítottuk pl. a 
francia nyelvet, angol, olasz, spanyol, német 
stb. nyelven beszélő embertársainkkal még sem 
tudunk beszélni, illetőleg, ha velük érintkeznünk 
kell, újra kell kezdenünk a nyelvtanulás szel-
lemölő, sziszifusi munkáját. Szellemölő e munka 
és meddő, mert hiszen valamely nyelv tudása 
semmi új s pozitív fogalommal nem gyarapítja 
szellemünket. Ha franciául megtanultam, nin-
csenek új fogalmaim, mint pl. a fizika, termé-
szetrajz, történelem stb. megtanulása után, csu-
pán az az egy (kétesértékű!) változás történt 
bennem, hogy képessé lettem a már előbb szer-
zett fogalmakat más hangok csoportjaival kife-
jezni, pl. a barát fogalmát a „b" „a" „ru „áu „t" 
hangok helyett az „a" „m* „i" hangok csoport-
jával (t. i. barát franciául: ami). Mily csekély 

súlya miatt nem sikerűit az eszmének megnyerni. Ezen 
egyesület révén bizony a gyermekeknek alig számbave-
bető százaléka fog egy-egy idegen nyelvet megtanulni ! 
S ha több nyelvre akarnók gyermekeinket taníttatni, 
mindig új ra meg kellene ismételnünk a nehézkes csere-
berét ! Valóban égető szükségünk van egy, könnyű s 
valóban megtanulható nemzetközi nye lv re ! 

3 Érdekes Leibnitznak, a világhírű filozófusnak nyi-
latkozata az idó'pazarlásról, mellyel a nyelvek tanulása 
j á r ; íme szava i : >Si una lingua esset in mundo, acce-
deret in effectu humano generi tertia pars vitae, quippe 
quae linquis impenditur«. (Magyarul : Ha egy nyelv volna 
csak a világon, az embernek élete egy harmadával meg-
hosszabbodnék, ugyanis ennyi időt fordítunk a nyelvek 
tanulására . ) 
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eredmény! A nyelvek tanulásának terméketlen 
munkája valóban- nem illik be a modern kor-
nak, a munkaegyszerűsítés korának keretébe. S 
mennyivel szerencsésebb lesz majd az a korszak, 
melyben mindenkinek csak egy közösen elfoga-
dott és könnyű nemzetközi nyelvet kell majd 
megtanulnia s ennek segélyével bármely nem-
zetbeli embertársával érintkezhetik. 

Hasonló óriási fáradságot okoz a nyelvek 
sokfélesége a tudományos, költői és gyakorlati 
irányú művek lefordításánál is. A jeles művek 
nem egy nemzet tulajdonai; e kincsekre az egész 
emberiségnek van joga. Törekszünk is az ily 
műveket minél több művelt nép nemzeti nyel-
vére lefordítani; de dacára annak, hogy a 
gyönge emberi nem e tekintetben óriási mun-
kát végez : az irodalomnak mégis csak igen cse-
kély része van több-kevesebb nyelvre lefordítva, 
s így számtalan nagy szellem munkái, melyek 
gyakran a nagy gondolatok gazdag tá rhá-
zai, (példa rá többi közt a magyar irodalom 
is) nem válhatnak a nemzetek közös kin-
cseivé. 

Hogy a nyelvek sokfélesége mily nagy aka-
dálya a nemzetközi érintkezésnek1, annak szem-

1 Az érintkezés nehézségének érdekes példája a 
legújabb időben a japán-orosz béketárgyalás, melyen a 
tanácskozás meglehetős nehezen haladt előre, mert a 
békeköveteknek az érintkezésben négy nyelvre volt szük-
ségtik : az orosz-, francia-, angol- és japánra. Witte, az 
orosz követ, majd oroszul, majd fr tnciául beszél t ; sza-
vait Nabakoff angolra, a j apán titkár pedig j apán ra for-
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beszökő bizonyságai az újabban mind gyak-
rabban megtartott nemzetközi (tudományos és 
társadalmi irányú) kongresszusok. Ezeken a 
többnyelvű tárgyalás módfelett megnehezíti 
az eszmecserét, sőt sokaknak, bór megvan ben-
nük az alapos tudós és tapasztalat, a tárgyalási 
nyelvek nem ismerése miatt lehetetlenné teszi 
a részvételt, aminek az emberiség vallja kárát. 
Érdekes az a nyilatkozat, melyet egy tudós egy 
1904 ben megtartott kongresszuson tett, mely 
szerint ő tíz élő nyelvet beszél, s mégis nem-
régiben fönnakadt egy tudományos művében, 
mert a szükséges adatokhoz csak egy tizen-
egyedik nyelv segélyével juthatolt. Egy másik 
tudós utalva a fiatalabb kulturájú népek tudo-
mányos haladásóra, kijelentette, hogy nemsokára 
az igazi tudósnak tizenöt nyelv is kevés lesz. 
Ezek megtanulásóra pedig kevés egy emberélet, 
s mi marad — a tudományokra? 1 

dítolta. Kouiura báró japán követ japán nyelvű válaszát 
a titkár ismét franciára fordította, hogy Witte megért-
hesse. Minthogy pedig a japán titkár nem jól beszél 
franciául, gyakoriak voltak a félreértések, úgy, hogy 
egy-egy pont tárgyalását gyakran újra kellett kezdeniök 
Hasonló nehézségek mutatkoztak a hulli eset (angol-
orosz konfliktus) tárgyalásánál is. 

1 Az 1900. évi nemzetközi filozófiai kongresszus 
kezdeményezésére több kongresszus kimondva a nem-
zetközi nyelv szükségességét, szövetséget kötött ily nyelv 
közös elfogadására. E szövetséghez 1905. végéig 235 
kongresszus és tudományos társulat és 800-nál több 
egyetemi tanár (36 francia, 3 belga. 1 angol, 1 svéd, 1 
dán, 6 német, 5 svájci, 8 olasz, 3 spanyol, 2 magyar, 
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íme ennyi bajt okoz a nyelvek sokfélesége ! 
E bajok megszüntetése a nemzetközi nyelv fel-
adata, mely tehát nem a nemzeti nyelvek el-
nyomását avagy megszüntetését célozza (misem 
áll tőle távolabb1), hanem a könnyű érintkezést 
másnemzetbeli embertársainkkal. A nemzetközi 
nyelv tehát a nemzeti nyelv mellett minden ember 
második nyelve akar lenni, szükségtelenné téve 
egy harmadik stb. nyelv megtanulását. 

Akik lehetetlennek tartják a nemzetek kö-
zös megegyezését e dologban, feledik, hogy a 
nemzetek sok más közhasznú intézményben is 
megegyeztek. Ha nemzetközi megállapodások és 
szerződések lehetségesek voltak a nemzetközi 
jogszolgáltatás, a vasúti közlekeflés, a telegráf, 
telefon és postai szolgálat terén, a matemati-
kai és vegytani jelekben, a hangjegyírásban és 
sok más dologban: miért tartanék lehetetlennek 
a megegyezést egy közös érintkezési nyelv elfo-
gadásában ? 

3 orosz, 1 finn, 1 szerb, 1 görög, 6 osztrák és 1—1 unióbeli, 
mexikói, kanadai , perui és uruguayi egyetemről) lépett 
be a világ minden részéből. A szövetség tagjai (a kong-
resszusok és társulatok képviseletében egyes kiküldött 
:agok) 1907-ben ülnek össze, hogy egy nyelvben, mint 
a nemzetközi érintkezés közös nyelvében megállapodja-
nak. A szövetségbe való belépésre dr. Leau L.-nél (Párizs, 
VI. 6, Rue Vavin) lehet jelentkezni, a tagsági díjat (egy-
szersmindenkorra 5 frank) dr. Couturat Lajos egyetemi 
tanárhoz kell küldeni (Párizs, V., 7, Ru* Nicole). 

1 Nem tolakszik be a családi ¿let szentélyébe, ahol 
egyedül csak a drága anyanyelv használata jogosúlt. 
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Milyen legyen a nemzetközi nyelv? 
A nemzetközi nyelv legyen : 
a) könnyű, mert máskép a cél elérésére nem 

alkalmas. Nyelvtanának a lehető legegyszerűbb-
nek és logikusnak kell lennie ; a szabályok alól 
egy kivétel se legyen benne; szavai könnyen 
megjegyezhetők és képezhetők legyenek. 

b) egyszerűsége mellett minden eszme és gon-
dolat kifejezésére alkalmas, s így a tudományban, 
művészetben, irodalomban, kereskedelemben, 
utazások alkalmával s a mindennapi életben 
használható legyen. 

r) könnyen s egyenlően kiejthető, akár angol, 
akár francia, spanyol, magyar vagy más nemzet-
beli ember ejti* k i ; kerülnie kell tehát egyes 
nemzeti nyelvek bizonyos nehezen kiejthető 
hangjait (pl. a francia orrhangokat, néhány 
orosz sziszegőhangot, a mássalhangzók torlódását 
stb.), de e tekintetben sem szabad túloznunk : 
azért, hogy egyes nemzetek némely hangot kissé 
eltérőleg ejtenek ki, még nem kell azok hasz-
nálatát elvetni, mert a hangok kiejtésbeli árnya-
latai még nem teszik lehetetlenné a kölcsönös meg-
értést.' Az angol megérti az angolul beszélő né-
metet, franciát síb., dacára a kisebb-nagyobb 
kiejtésbeli eltéréseknek! Ugyanez áll a francia, 
német, orosz stb., egyszóval minden nyelv kö-
zös megértéséről. 

d) végre, ha lehetséges (bár ez nem lényeges 
kellék), kellemes hangzású.1 

1 A nemzetközi nyelv eme négy kellékén kívül 



A latin (vagy más holt) nyelv nem 
alkalmas e célra. 

Voltak, kik a latin nyelvet ajánlották ily 
nyelvűi, hivatkozva arra, hogy a latin ily nyelv 
szerepét valamikor már játszotta. De a latin nem 
alkalmas e célra, mert 

a) igen nehéz (ötféle declinatio, nemi szabá-
lyok, négy conjugatio, consecutio temporum, a 
„hogy" soktéle fordítása, a számtalan kivétel és 
alkivétel stb.). ltjaink 8 éven át heti 5 — 6 órán 
át tanulják, s mily csekély az eredmény ! 

b) holt nyelv lévén, a modern eszmék kife-
jezésére nincsenek is szavai. \ehézkes szerkezete a 

azonban nem szükséges — mint némelyek követelték — 
hogy az abszolúte tökéletes is legyen. Hiszen semmiféle 
nyelv se lehet abszolúte tökéletes! Amit a nyelvfilozófia 
ma tökéletesnek ismer el, rövid idő múlva, a tudomány 
haladtával tökéletlennek fog tartani, s egy időben is 
annyira eltérők a nyelvfilozófiai elméletek, hogy a nyelv, 
melyet a nyelvészek egy része tökéletesnek ismerne el, 
más tudósok szemében, kik más elméleti a lapon ál lanak, 
éppen nem volna tökéletes. Ha tehát ily elméleti töké-
letességet követelnénk a nemzetközi nyelvtől, az embe-
riség sohasem állapodhatnék meg egy nyelv elfogadá 
sában, illetőleg az egyszer elfogadott közös nyelv helyett 
a nyelvfilozófia haladtával ismét új közös nyelvet kel-
lene alkotnia, s így folyton ú j ra ismétlődnék a sziszifusi 
munka I Elég, ha a nemzetközi nyelv gyakorlatilag tö-
kéletes, más szóval, ha könnyű és szabályos, úgy, hogy 
egyszer megállapított szabályai alól nincs egy kivétel se! 
Schucbardt Húgónak, a bécsi tudom, akadémia hírneves 
tagjának nyilatkozata szerint a főcél az. hogy egy nyelv-
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műveltség egy letűnt korszakának megfelelt, de 
a mai ,mozgékoiy" kornak többé nem felel meg. 

A latin nyelv ajánlói ezeket belátva azt 
javasolták, egyszerűsítsék a latin nyelv nyelv-
és mondattanát s hiányzó szavait pótolják az 
élő nyelvekből, de feledték, hogy ez esetben e 
nyelv már nem volna a latin, hanem latin alapon 
készített műnyelv! 

Ugyanezen okból sem a görög, se más holt 
nyelv nem alkalmas a nemzetközi nyelv sze-
repére. 

Az élő nyelvek egyike sem alkalmas 
nemzetközi nyelvnek. 

Mások az élő nemzeti nyelvek valamelyikét 
ajánlották. De ezek sem alkalmasak e célra. 
Mert 

aj miként a latin s a többi holt nyelv, ezek 
is mind nagyon nehezek. Annyi bennük az apró-
lékos szabály, fölösleges kivétel, helyesírási, ol-
vasási és kiejlésbeli nehézség, hogy azoknak 
tökéletes megtanulása, avagy éppen beszélése szinte 
lehetetlen. A tapasztalat ennek megdönthetetlen 
bizonyítéka. 

b) a nemzeti büszkeség, féltékenység és a po-
litikai versengés lehetetlenné teszik a nemzetek 
megállapodását egyikük nyelvének általános el-
fogadásában. Nemzetközi nyelv szerepére az 
angol, francia vagy német tarthatna leginkább, 
számot. S vájjon melyik a három közül mon-
dana le a másik kettő egyikének javára ? Vagy 
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talán megtenné azt egy kevésbé elterjedt nyelv 
javára? A diplomácia jelenlegi hivatalos nyelve 
a francia; de már Bismarck is felszólalt ez 
ellen (a németet ajánlván), mit utána mások is 
megtettek. A hangjegyírásban a zenei kifejezések 
évszázadok óta olasznyelvűek, de újabban a 
német és francia zenekiadók körében mindjobban 
terjed a nemzeti nyelvű kifejezések használata. 
S e nemzeti érzékenységen nincs mit csodálnunk ; 
az egészen természetes. Egy művelt nemzet sem 
ismerheti el más nemzet nyelvének fölényét! 
S bizonyos, hogy azon nemzet, melynek nyelvét 
az emberiség nemzetközi nyelvűi elfogadná, 
akaratlanul is nagy befolyást gyakorolna a többi 
nemzet irodalmának, művelődésének s egész 
haladásának irányára. Ezt. pedig a nemzetek nem 
tarthatják kívánatosnak. 

A nejnzetközi nyelv csak műnyelv lehet. 
Minthogy tehát sem a latin vagy más holt 

nyelv, sem az élő nemzeti nyelvek egyike sem 
használhaló nemzetközi nyelvül, csak műnyelv 
(a logika és nyelvfilozófia szabályai szerint keszí 
tett szabályos és könnyű nyelv) alkalmas e célra. 

Nagy szellemek nyilatkozatai a nemzet-
közi műnyelv szükséges voltáról és meg-

alkotásának lehetőségéről. 
Már Bacon és Pascal is szükségesnek tar-

tották egy könnyű s minden eszme kifejezésére-
alkalmas műnyelv megalkotását. 



Descartes (Cartesius) ,1629 november 20-án 
kelt levelében így í r : „Altalános nyelvre van 
szükségünk, mely könnyen megtanulható ; az 
ily nyelv készítése szerintem lehetséges." 

Cornenius János, a jelenkori neveléstudomány 
{különösen a szemléltető oktatás) egyik úttörője, 
1641-ben megjelent „Via lucis" (A világosság 
útja) c. latin művében szintén közös műnyelv 
szükségességét hirdeti. E nyelvet szerinte Zexis 
világhírű ógörög festő példájára kell megalkotni, 
ki a szép Helénát óhajtván megfesteni, maga 
-elé vezettette a világ legszebb arcú és termetű 
szüzeit, s ami szépséget az egyesek arcán, ter-
metén és tagjain külön-külön észrevett, egyesí-
tette Helénája ideálisan szép alakján. Ily mádon 
— folytatja — kellene az egyes meglévő nyel-
vekből mindazt, amiben szépség és kifejezésbeli 
«rő van, ebben az egy közös nyelvben egyesíteni, 
hogy e nyelv, mely számos különálló részlet-
szépségből keletkezett, a szépségnek mintegy 
összfoglalatja legyen. 

Leibniz szerint is „szükséges oly észszerű^ 
általános nyelv, mely minden gondolat kifejezé-
sére alkalmas, s melynek nyelvtana a legegy-
szerűbb legyen." 

Ezekhez hasonló nyilatkozatokat tettek Vol-
taire, Diderot, Condillac, Withney és Ampere. 

Az újabb bölcselők közül Nietzsche Frigyes 
hirdette a nemzetközi nyelv lehetőségét; szerinte 
„a jövőben a kereskedelmi és szellemi érintke-
zésnek egy új, közös nyelve lesz. Miért is tanul-
mányozta volna különben a nyelvtudomány a 
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nyelvek szabályait, ha nem azért, hogy azokból 
a szükségest és értékest fölhasználva, új nyelvet 
alkosson ?" 

Az éleslátású Széchenyi István yróf is híve 
volt az eszmének; 18452 november 27-én a 
Magy. Tud. Akadémián a nemzeti nyelv ügyében 
tartott beszédében így nyilatkozik a nemzetközi 
nyelvről: „Nem is lehetne most a szabadabb 
vitatkozás századában egyes nemzetekre úgy, 
mint a kőzemberiségre nézve bármi érdekesb, 
mint oly nyelvnek szerkesztése, mely túlhaladná 
mai nyelveinket szabatosságban, minek kivihe-
tősége nem ütközik a lehetőség szabályaival 
össze, és az emberiség nem egy előfutójának 
agyán villant már keresztül, kikről azt szokták 
mondani: megelőzte nemzedékét." 

A legújabb időben Müller Miksa, az ox-
fordi egyetem hírneves tanára, kinek művei ú j 
irányt adtak a nyelvészetnek, nyilatkozott e fon-
tos kérdésben. Szerinte nemcsak lehetséges, de 
szükséges is oly műnyelv megalkotása, mely 
szabályosabb, tökéletesebb és tanulásra köny-
nyebb legyen, mint bármely nemzeti nyelv. 

Ide csatoljuk még a nemzetközi nyelvészeti 
társaság nyilatkozatát. E tudós társaság 1858-ban 
tanulmánya tárgyává tette a nemzetközi nyelv 
kérdését, s azon eredményre jutott, hogy ily 
nyelv csak műnyelv lehet, mert e célra semmi 
nemzeti nyelv, még egyszerűsítve sem alkalmas. 
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Az eszperantó nevű műnyelvben meg-
van a nemzetközi nyelv minden kelléke. 

Mert az eszperantó nyelv 
a) könnyű. Átlagosan 40—50-szer könnyebb 

az európai nyelveknél. Minden szavát úgy kell 
leírni, amint kiejtjük (fonetikusan), tehát nincsen 
benne helyesírási nehézség. Nyelvtani szabályai, 
melyek alól egyetlenegy kivétel sincs, egy óra 
alatt könnyen megtanulhatók. Szótövei a legel-
terjedtebb (nemzetközi) kifejezésekből vannak 
véve s ezekből sok ezer szót mindenki maga 
nlkothat. Erről bárki meggyőződhetik, ha az esz-
perantó nyelvtan és szóképzés szabályait, me-
lyeket e füzetke végén közlünk, figyelmesen el-
olvassa. E könnyűséget számtalan nyilatkozat 
igazolja : ezek közül Tolsztoj szavait idézzük, ki 
1894-ben így í r : „A volapüköt nagyon bonyo-
lultnak találtam, az eszperantó ellenben csodásan 
egyszerű. Az áldozat, melyet az ember az esz-
perantó megtanulására fordít, oly csekély s az 
eredmények, melyeket így elérhet, oly nagyok, 
hogy e csekély fáradságot senkinek se kellene 
sokalnia. Én két óra alatt annyira megtanultam, 
hogy minden eszperantó-szöveget megértettem." 
Kanalossy-Lefler orosz tudós 15 nap alatt oly 
tökéletesen megtanulta, hogy folyékonyan írt 
•eszperantó nyelven, s azt írja, hogy nem egy 
elemi előképzettségű honfitársa is 3—4 hét alatt 
•annyira haladt, hogy eszperantó-nyelven leve-
lezhetett. Kazy-Girej mandzsúriai mérnök rö-
vid néhány hét alatt tökéletesebben megta-
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nulta, mint a francia nyelvet 4 évi fáradság 
után. Moch Gaszton, francia tüzérségi kapitány 
egy ügyvédnek kis eszperantó-szótárt küldött 
s levelében röviden jelezte az eszperantó nyelv-
tan szabályait, s íme postafordultával eszpe-
rantó nyelven írott feleletet kapott, melyben 
másfél oldalon csak három lényegtelen hiba 
volt. Beaufront Lajos 1892-ben egy délután 
dr. Lemaire Renének (a francia eszperantó ter-
jesztő társaság jelenlegi titkárának) eszperantó 
nyelvű levelet küldött kis eszperantó nyelvtan 
és szótár kíséretében, s este négy oldalas választ 
kapott tőle, hibátlan eszperantó nyelven. 1895 ben 
két (oroszul nem tudó) svéd egyetemi hallgató 
érkezett Odesszába (Oroszország). Egy orosz új-
ságíró beszélni óhajtott az idegenekkel; ezek 
reggel eszperantó nyelvtant adtak át neki s már 
este elég jól társaloghattak együtt az eszperantó 
segélyével. Magnusson 31. stockholmi egyszerű 
lovasrendőr (ki egy ügyben e sorok íróját is 
felkereste eszperantó levélben), mint maga be-
széli, igen hiányos iskoláztatásban részesült s 
alig ismeri saját anyanyelve nyelvtanát, s mégis 
igen könnyen s gyorsan megtanulta az eszpe-
rantó nyelvet. Eszperantó nyelvi tanfolyamokon 
sokszor már egy-két előadás után megértette a 
közönség — maga is csodálkozva e tényen — 
a táblára írott eszperantó szöveget. 

Általában az eszperantó nyelvet — mint 
számos nyilatkozat egybevetéséből kitűnik — 
azon művelt emberek, kik valamely nyugat euró-
pai (román vagy germán eredetű) nyelvet értenek, 
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rendszerint 2—4 hét alatt, más nemzetbeliek leg-
följebb 2—3 hónap alatt tökéletesen megtanulják. 

Dr. Etzel a stockholmi munkásegyesületben 
tartott eszperantó tanfolyamokat, s a munkások 
nehézség nélkül megtanulták a nyelvet. Hasonló 
könnyűséggel tanulták meg az eszperantót fran-
cia, angol, német, orosz és cseh munkások is, 
jelenleg egy dijoni (francia) akadémiai tanár 
földmívesek részére tart meglepő sikerrel kurzust. 

b) minden eszme, gondolat és gondolatbeli 
árnyalat kifejezésére alkalmas. Irodalma fényesen 
bizonyítja kifejezésbeli csodás hajlékonyságát. 
Remek eszperantó fordítása van pl. Homérosz 
Iliásza első hat énekének, Vergilius Aeneisének, 
Goethe egyes műveinek, Shakespeare Hamletjé-
nek (ezt maga a nyelv alkotőja, az orosz dr. 
Zamenhof fordította), de Maistre, ' La Fontaine, 
Sully-Prudhomme, Goppée, Heine, Puskin, Tolsz-
toj. Turgenyev, Maxim Gorkij, Csehov, Koro-
lenko, Sienkiewicz. Byron,Cervantes, Arany, Petőfi, 
Jókai, Madách, Tompa, Herczeg és sok más író 
egyes műveinek. Dr. Boirac, a dijoni egyetem 
rektora Leibniz híres latin filozófiai művét, a 
„MonadologiáK-t fordította le meglepő hűséggel, 
Gruey L., a besanconi csillagvizsgáló igazgatója 
a napóráról írt érdekes tudományos értekezést 
eszperantó nyelven. A tudományos életben való 
tökéletes és könnyed használatát legjobban bi-
zonyítja a Párizsban kiváló tudósok 1 pártfogá-

1 E tudósok a következők : Dr. Zamenhof,, Appell 
párizsi egyetemi tanár , <V Arsonval tanár , Berthelot tanár , 
B-ronchard párizsi egyetemi tanár, Becqucrel (anár, Des-
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sával eszperantó nyelven megjelenő „Internacia 
Scienca Revuo" (Nemzetközi Tudományos 
Szemle), melynek szerkesztője dr. Fruictier Pál 
párizsi orvos. E lap igazán nemzetkőzi (mint 
maga a tudomány), mert minden nemzet tudósai 
dolgoznak belé. It t adjuk e tudománvos folyóirat 
1905. októberi számának tar talmát: Broca : Nek-
rológ K. Renardról, Flammarion Kamill: Ég és 
Föld, Pauchet : A vastagbél sebészeti gyógyítá-
sáról, Th. K.: A működés időtartama a külön-
böző izmoknál, Dobrohotov: Nietzsche és a 
Nietzscheizmus, Gorret P . : A cukor orvosi 
szempontból, Révil J . : A Szavójai Alpok ala-
kulása, stb. Mindez fényes bizonyítéka tökéletes 
használhatóságának. 

c) Könnyen s egyenlően kiejthető. Ennek bi-
zonyságai az utazások; oroszok, franciák, své-
dek, finnek, stb. beutazva Európát, az eszpe-
rantó segélyével könnyen érintkeztek a más 
nemzetbeliekkel. (Ez utazásokról egy későbbi 
fejezetben szólunk.) 

Ez utazások megcáfolják ama régente han-
goztatott ellenvetést, hogy bármely nemzetközi 
nyelv általános behozatala azért lehetetlen, 

landres párizsi egyetemi tanár , Duclaux a párizsi Pas-
teur-intézet igazgatója, Haller párisi egyetemi tanár , 
Poincaré párizsi egyetemi tanár , mindannyian a francia 
tudományos akadémia tagjai, Sebert tábornok, szintén 
francia akadémikus, Adelsköld, a svéd stockholmi tud. 
akadémia tagja, Courtenay szentpétervári egyetemi tanár , 
a krakkói tudományos akadémia tagja, Förster berlin 
egyetemi t anár és Ramsay londoni egyetemi tanár , a 
londoni kir. tudós társaság tagja. 

2 
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mivel az egyes nemzetek más- és máskép ejtvén 
majd ki e nyelv hangjait, a különböző nemzet-
beliek mégsem fogják egymást megérteni, s így 
a kitűzött cél el nem érhető. Ennek megcáfo-
lására a kanadai (Északamerika) eszperantisták 
1902. végén dr. Zamenhof-n&k, az eszperantó 
szerzőjének egy fonográfot küldtek, hogy meg-
tudják, vájjon dr. Zamenhof kiejtése s az övék 
közt van-e különbség, s ime a visszaküldött 
fonográf hengerei bebizonyították, hogy a kiej-
tés teljesen azonos. Ezen kísérletet azóta Fran-
ciaországban s másutt is megismételték. Ez 
ellenvetésnek legfényesebb s megdönthetetlen 
cáfolata azonban az 1905. évi nemzetközi esz-
peranto-kongresszus (1. alább), melyben 1200-an 
— 12 nemzet képviselői — vettek részt, s 
tökéletesen megértették egymást. 

d) Kellemes, lágy hangzású; e tekintetben 
az olaszhoz és spanyolhoz áll legközelebb. 

Tudós nyilatkozatok az eszperantó-
nyelvről. 

Tolsztoj Leó nyilatkozatát az előbbi fejezet-
ben idéztük. 

Midőn Müller Miksa az eszperantó-nyelvet 
1894-ben megismerte, annak rögtön föltétlen 
híve lett, bár már előbb ismerte a másik 
műnyelv kísérletet, a nehézkes volapük-nyelvet. 
Szerinte „az eszperantót a legelső hely illeti 
meg versenytársai között." 

Adelskóld, a svéd tudományos akadémia 
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tagja szerint dr. Zamenhof, az eszperantó láng-
eszű megalkotója az egész emberiség hálájára 
érdemes, mert e műnyelv csodásan egyszerű, 
gazdag és jóhangzású. 

Az amerikai filozo/iai társulat Philadelphiában 
1887-ben külön bizottságot küldött ki e három 
kérdés tanulmányozására: Szükséges-e a nem-
zetközi nyelv ? Lehetséges-e ? Mily tulajdonsá-
gokkal kell bírnia ? A bizottság kimondta a 
nemzetközi nyelv szükségességét és lehetőségét, 
s anélkül, hogy az eszperantó-nyelvet ismerte 
volna (ez csak 1887 végén lőn ismertté), ugyan-
azon tulajdonságokat követelte a nemzetközi 
nyelvtől, melyek az eszperantóban tényleg meg-
vannak. Midőn a társulat e nyelvet megismerte, 
azt teljesen elfogadta. A volapük szerinte nem 
alkalmas nemzetközi nyelvnek. 

Verne Gyula 77 éves korában tanulta meg 
az eszperantót, melynek lelkes híve volt. Utolsó 
befejezetlen regényét 80 éves korában az esz-
perantóról írta. Az amiensi eszperantó-egyesület 
elnöke volt. 

Az eszperanto-nyelv keletkezése. 
Dr. Zamenhof Lajos, orosz orvos s az . 

eszperanto-nyelv alkotója, Bjelosztokban, az 
orosz grodnói kormányzóság székhelyén született 
1859-ben. E városban oroszok, németek, len-
gyelek és zsidók laknak, mindegyik nemzet 
eHzigetelten, mert a négyféle anyanyelv nagyon 
Megnehezíti az érintkezést. Zamenhofnak már 

2* 
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zsenge gyermekéveiben föltűnt az érintkezés 
eme akadálya, s már akkor is azon törte fejét, 
mikép lehetne azt megszűntetni. A korai gyer-
mekségben megfogamzott eszme mindinkább át-
meg áthatotta az ifjút és férfiút. Ez magyará-
zata ama hősies állhatatosságnak, mellyel életét 
e nagy eszmének áldozta. Midőn a gimnázium-
ban a klasszikus nyelveket tanulta, ifjúi lelke-
sedéssel arról álmodozott, hogy beutazva a 
világot, az emberiséget a latin vagy görög nyelv 
felélesztésére s közös használatára bírja. De 
megfontolván e nyelvek bonyolult és nehéz 
szerkezetét, egy új, műnyelv alkotásának eszméje 
villant meg fejében. Az angol nyelv tanulása 
alkalmával meggyőződött arról, hogy a gondo-
latok kifejezésére nem szükséges sok nyelvtani 
alak és szabály, hanem ellenkezőleg: a legegy-
szerűbb nyelvtannal is tökéletesen kifejezhető 
minden gondolat; ezért is műnyelve megalkotá-
sánál minél egyszerűbb nyelvtanra törekedett. 
A szavak alkotásánál eleinte a matematikai 
variáció és permutáció alapján minél kevesebb 
betűből álló szavak sorozatát állította össze, 
pl . : a, ab, ac, ad . . . ba, ca, da . . . e, eb, 
ec . . . be, ce, de . . . aba, aca . . . stb. Minden 
egyes alaknak más-más jelentést adott. De nem-
sokára be kellett látnia, hogy nem a helyes 
úton jár, mert e szavak mind nehezen tanul-
hatók és jegyezhetők meg. Hosszas kísérletezés 
után arra a meggyőződésre jutott, hogy az 
alkotandó nyelv szavait a már meglévő nyelvek 
legismertebb (leginternácionálisabb) szavaiból 
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kell kiválasztania. De még mindig nem találta 
meg a módját annak, mikép lehessen a szavak 
tanulásának munkáját a minimumra leszállítani. 
Végre a véletlen vezette őt ebben a helyes útra. 
E két orosz felirat: „Svejcars/ferya'4 és „Kondi-
torskaja", melyeket sokszor látott az utcán, arra 
a meggyőződésre juttatta, hogy a képzők, ha 
azokat logikai szigorral (s nem oly következet-
lenül, mint a nemzeti nyelvek nyelvhasználata) 
alkalmazza, ezer meg ezer szó megtanulását 
teszik fölöslegessé. (Lásd a nyelvtant e füzetke 
végén.) Miután így megtalálta a három vezérlő 
elvet (legegyszerűbb nyelvtan, legelterjedtebb 
szótővek és a képzők helyes használata), sok 
fáradsággal, de nem csüggedő lelkesedéssel meg-
alkotta műnyelvét; 1878 telén készült el vele, 
egy félévvel gimnáziumi tanulmányainak bevég-
zése előtt. De még nem lépett vele a nagy 
nyilvánosság elé. Ki akarta próbálni használha-
tóságát ; sokat fordított idegen nyelvekből s 
eredeti cikkeket is írt eszperantó-nyelven. Csak 
miután egyetemi tanulmányait befejezve, orvosi 
működését megkezdte, lépett föl vele. Nyelvtana : 
»Lingvo Internacia" címmel, Dr. Esperanto (a 
reménylö) álnév alatt 1887 júliusában jelent 
meg egyidejűleg orosz, lengyel, német és francia 
nyelven. 



Az eszperantó nyelv története. 
A nagy közönség a volapuk kudarca u tán 1 

nagyrészt gúnnyal vagy kétkedéssel fogadta az 
eszperantót. Minthogy a volapuk nem felelt meg 
a várakozásnak, az emberek azt hitték, hogy a 
nemzetközi nyelv ügye általában el van temetve. 
De mint minden nagy ügy, végre az eszperantó 
is legyőzte az emberek előítéleteit. A kétkedők 
soraiból számosan lelkes híveivé és buzgó ter-
jesztőivé lettek (többi közt a lelkes Einstein L., 
a német volapük egyesület volt elnöke). 

A nyelv először — természetesen — Orosz-
országban terjedt el. Első hívei, lerjesztői és 
írói közül még ma is köztiszteletnek örvendenek 
Kofman, Ostrovski, Grabowski, stb., kik maradandó 
érdemeket szereztek az eszperantó terjesztésével 
s becses műfordításaikkal. Ezek mellett a német 
Einstein L. és Trompeter V. H. voltak az eszpe-
rantó első másnemzetbeli harcosai. Németország 
nemsokára az eszperantó második hazájává lett. 
Ugyanis Nürnbergben (Oroszországban a politikai 
viszonyok miatt nem volt lehetséges) indúlt meg 
1889. szept. l - jén Schmidt K. szerkesztésében az 
első eszperantó lap, az „Esperan t i s t amelynek 

1 Az eszperantó, mint fönnebb említettük, 1878-ban 
készült el, a volapük 1879-ben. Azonban, míg dr. Za-
menhof szerénységből csak 1887-ben lépett föl alkotásá-
val, Schleyer J., badeni lelkész, a volapük szerzője, 
azonnal közzé tette műnyelvét, mely hibás alapon ké-
szülvén — dacára az amerikai reklámnak, mellyel ter-
jesztették — rövid idő múlva hitelét vesztette. 
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második szerkesztője (lb92—1895) a lelkes 
Trompeter V. H. lett. Nagyban ártott az esz-
perantó ügyének az orosz cenzúra, mely abban 
(különösen mióta Tolsztoj Leo is munkatársává 
szegődött) nemzetközi nihilista törekvéseket látva, 
a lap behozatalát Oroszországba betiltotta En-
nek következtében a lap pártolás hiányában 
1895. elején megszűnt, de ugyanazon év végén 
„Lingvo Internada" címmel Upsalában (Svédor-
szág) újra megindult s azóta mindig erősödve, 
mai plan az eszperantisták központi lapja. 1895-től 
1901. szeptemberéig a svéd Ny lén Pál szerkesz-
tette. Ezen korszakot — bár, mint láttuk, né-
metek és svédek is szerepelnek benne — első 
apostolairól az orosz k o r s z a k n a k (1887 - 1 8 9 7 ) 
nevezzük E korszak munkája az úttörők harca 
volt az emberi közöny, kétely és gúny ellen. 
Az emberiség örök hálája illeti meg a férfiakat, 
kik az első nehéz küzdelmet végig harcolták. 

Az eszperantó történetének második kor-
szaka a frauda korszak (1898—1902). Ebben 
az eszperantó-mozgalom lelkes és ügyes vezére 
a tudós Beaufront Lajos, ki egy egész nemzetet, 
a művelt francia nemzetet nyerte meg az esz-
perantónak, s ami nem kicsinylendő dolog, a 
tudósokat. Beaufront maga is készített „Adju-
vanto" (Kisegítő nyelv) nevű igen könnyű nem-
zetközi műnyelvet,1 de megismerve az eszpe-
rantót, önzetlenül lemondott tizenkét évi fára-

1 Hasonlókép cselekedett az angol Hendersson is. 
most lelkes eszperantista. 
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dozásának gyümölcséről s az eszperantó apos-
tolává lett. Fáradhatatlan buzgalmának sikerült 
1898-ban a nagy francia eszperanto-terjeszlö tár-
sulatot megalapítania, mely a műveltek ezreit 
nyerte meg az eszperantónak a világ minden 
művelt államában s mainapiglan az eszperantó 
leghatalmasabb támasza. Emellett megindította 
a „L' Espérantiste" című lapot, melynek a benne 
közölt tartalmas cikkek sok ezer előfizetőt sze-
reztek. Beaut'ront azonkívül nyelvtanokat, ki-
merítő (alapvető) szótárakat, terjesztő s felvilá-
gosító füzeteket s könyveket stb. írt, melyekben 
meggyőző erővel bizonyítja az eszperantó elő-
nyeit s már eleve megcáfol minden lehető és 
tehető ellenvetést. Az ő művei nyerték meg az 
ügynek a kételkedőket és hallgattatták el a gií-
nyolódókat, mi nem csekély feladat volt, mert 
még kevés nagy eszmével szemben állott annyi 
hitetlen, mint az eszperantóval. Ez ellenségek 
szerint az eszperantó gyermekes lelkek ártatlan 
mulatsága, kiknek sok a szabad idejük. Szerintük 
a nemzetközi nyelv eszméje utópia, mely csak 
szellemes emberek gúnyjára alkalmas ; az eszme 
hirdetői naiv lelkek, igazi Don Quijotte-féle ala-
kok, kiken az okos ember csak mosolyogni tud ; 
az egész törekvés pedig épp oly lehetetlen, mint 
a Verne-féle fantasztikus „Utazás a föld közép-
pontja feléa.1 Beaufront műveinek megjelenése 

1 Száz évvel ezelőtt — 1805. februárjában — ké-
szítette el Trevithik angol kapitány a7, első lokomotivot; 
voltak, kik elméleiben apróra bebizonyították, hogy a 
mozdony nem fog megindulni, még egymagában sem, 



25 

után számos egyetemi és középiskolai tanár, 
mint Méray, Bourlet, Boirac (egyetemi rektor) 
stb. állott a küzdők első soraiba. Sébert tábor-
nok 1901. ápr. 9-én a párisi tudományos aka-
démiának mutatta be az eszperantót; a tudósok 
nagy lelkesedéssel fogadták és egyértelemmel 
elismerték annak nagy fontosságát s terjeszté-
sének szükségességét. Hachette et Compagnie, a 
világhírű párisi könyvkiadó cég, magára vállalta 
Zamenhof alapvető munkáinak s az eszperantó 
irodalom más jeles műveinek kiadását, melyeket 
mind dr. Zamenhof néz át és hagy jóvá; ezen 
vállalkozás nagyban előmozdította az eszperantó 
terjedését. Hachette kiadásában jelent meg többi 
közt Cart Teofil párisi tanár híres, teljesen ki-
merítő, páratlan módszerű nyelvtana, mely azóta 
angol, német, olasz, spanyol, portugál, bolgár 
ós flandriai nyelven is megjelent. (E sorok írója 
most készítette el e mű magyar fordítását, mely 

annál kevésbbé teherrel ; lehet, hogy kerekei forogni 
fognak, de hogy előre is menjen a gép, teljesen lehe-
tetlen. A próba órája elközeledett; Trevithik maga állt 
a mozdonyra, lassan, óvatosan megnyitotta a gőzsza-
bályozót, de a mozdony nem mozdult; körülötte hangos 
gnnykacaj hangzott f e l ; erre egészen kinyitotta a sza-
bályozót, mire a kerekek elkezdtek forogni, de a moz-
dony még sem mozdult; ekkor a fűtővel homokot szó-
ratott a sínekre s a mozdony lassan, méltósággal 
megindult . . . elnémítva a gúnyolódók ostoba hahotá-
j a t l . . . fgy némulnak el a gúnyos »szellemes« meg-
jegyzések, melyek az eszperantót lehetetlen, nevetséges 
dolognak mondják, az eszperantó sikerei láttára, mely 
egyszer megindúlva e l lená l lha ta t lan t halad mindig 
előbbre . . . a biztos győzelem ú t j án ! 
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nemsokára megjelenik.) Az eszperantó történe-
tének ezen második, francia korszakába esik a 
magyar eszperantó-mozgalmak kezdete is. E kor-
szakban a Lingvo Internacia szerkesztőt s kiadót 
változtatott: Nylén Pál után rövid ideig (1901. 
szept. —dec.) Lengyel Pál szerkesztette, utána 
napjainkig dr. Fructier Pál szerkeszti Párisban. 
1900. januárjától 1904. augusztusáig hazánkban, 
Szekszárdon jelent meg Lengyel Pál kiadásában, 
azóta Párisban jelenik meg. 

Az eszperantó történetének harmadik kor-
szaka (1902.—1905.) a nemzetközi korszak. E 
korszak elején az eszperantó Angol- és iSémetor-
sz-ágot hódította meg, mi nem kicsinylendő dolog; 
a higgadt angolok s németek a volapük balsi-
kere után nem egyhamar tudtak az eszperan-
tóért lelkesedni, de megismervén annak gyakor-
lati hasznát és óriási fölényét a volapük fölött, 
azt — mint praktikus népek — lelkesen föl-
karolták. E két nagy nemzet bevonása a moz-
galomba nagyon föllendítette az eszperantó 
ügyét. Ezek mellett a többi európai nemzet is 
mindnagyobb lelkesedéssel sorakozott az eszpe-
rantó táborába, mely így Olasz- és Spanyolor-
szágban, Portugáliában, Hollandiában, Belgium-
ban és Svájcban nagyban elterjedt; Európán 
kívül főkép Észak- és Délamerikában. 1901-ben 
Párisban megalakult a „Presa Esperantista So-
cietou, a nemzetközi eszperantista nyomdai rész-
vénytársaság, mely rövid fönnállása óta már 
sok becses művet adott ki. Ennek kiadásában 
jelenik meg 1904. szeptembere óta a „Lingvo 
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Inlernacia" is, mely 1905. januárja óla kétheti 
folyóirattá alakúit. Az eszperantó, mely már az 
1900,-i párisi nemzetközi kiállításon is résztvett, 
az 1904.-Í st.-louisi világkiállításon ezüstérmet 
nyert. 

Az 1905. évi nemzetközi eszperantista-
kongresszus. 

Az eszperantó történetének legújabb kor-
szaka az 1905. évi első nemzetközi eszperantista 
kongresszussal1 kezdődik. Miután a különböző 
nemzetek eszperantistái már 1900-ban a párisi 
kiállítás alkalmával, majd 1904. augusztus 7. és 
8. napjain Galaisban és Doverban találkoztak, 
végre 1905. augusztus 5.-én Boulogneban (Fran-
ciaország) megnyílhatott az első tervszerűen 
előkészített nemzetközi eszperantista-kongresszus, 
melyen 1200 eszperantista vett részt Európa és 
Amerika 12 államából. A kongresszus eszméjé-
nek megvalósítása Michaux M. ügyvédnek, a 
boulogni eszperantó-kör elnökének érdeme, ki 
fáradhatatlanúl buzgólkodott annak előkészíté-
sében és rendezésében. A kongresszus elnökévé 
egyhangúlag dr. Zamenhof Lajost, a nyelv al-
kotóját választották, ki azonban — szerénysé-
géről minden eszperantista tud — dr. Boirac 
M.-et, a dijoni egyetem rektorát ajánlotta maga 
helyett elnöknek. A kongresszus teljesen meg-

1 A volapük bivei 1889-ben tai toltak Párisban 
nemzetközi kongresszust, de nem értették meg egymást. 
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felelt kitűzött céljának, sőt sikerével nagyban 
felül is multa a hozzá fűzött reményeket. Be-
bizonyította, hogy az eszperantó csakugyan köny-
nyű és teljesen használható eszköze a különböző 
nemzetek érintkezésének, hisz 12 nemzet fiai 
beszéltek egymással akadály nélkül; oroszok, 
svédek, magyarok, franciák, angolok, spanyolok, 
lengyelek, csehek, olaszok, norvégek, stb. töké-
letesen megértették egymást, akár csak egy 
nemzetbeliek lettek volna. Ezen kongresszus ha-
lomra dönti mindama elméleti, szkeptikus s 
nem egyszer rosszakaratú, gúnyos, sok esetben 
pedig nevetséges ellenvetéseket, melyekkel a nagy 
eszmét nem ismerő emberek az eszperantót meg-
támadták, lehetetlennek mondván az egyforma 
kiejtést és a kölcsönös megérthetést: a kon-
gresszus fényesen bebizonyította, hogy az esz-
perantó nemcsak írásban, hanem az élőbeszéd-
ben is a legtökéletesebben megfelel céljának. 
A kongresszus munkálatai a következők voltak : 
1. Minden félreértés elkerülése végett pontosan 
megállapította az eszperantó fogalmát, célját és 
szerepét (a hat pontból álló „Deklaracio"-ban, 
melyet a jelenvoltak egyértelemmel elfogadtak); 
2. központi nyelvi bizottságot választott a nyelv 
egységének ós változatlan használatának biztosí-
tására ; 3. az ifjúságé lévén a jövő, elhatározta, 
hogy az eszperantót az iskolákban minél inten-
zivebben terjeszti. Ez utóbbi kérdésről a tizen-
hat éves Privát E., a svájci ifjúsági eszperanto-
lap ügyes szerkesztője tartott előadást, Boirac 
egyetemi rektor pedig a francia középiskolákról 
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számolt be, melyekben az eszperantót máris ta-
nítják (lásd egy későbbi fejezetben). A kongresz-
szus tagjai azonkívül kisebb szakosztályokban 
vallási, tudományos és gyakorlati kérdésekről 
tanácskoztak. A kongresszussal kapcsolatban 
rendezett kiállítás (levelek, könyvek, folyóiratok, 
kereskedők eszperantó nyelvű árjegyzékei és kör-
levelei, statisztikai táblázatok a nyelv rohamos 
elterjedéséről, térképek, képek a világ minden 
részéből stb.) meggyőzően szemléltette ama tényt, 
hogy az eszperantó máris a világ minden re-
szében gyakorlatilag használt, élő nyelv. A kon-
gresszus alkalmából eszperantó nyelven előadott 
színművek is az eszperantó használhatóságának 
bizonyítékai ; a többi közt Molière „Kénytelen 
házasság" c. művét 3 francia és 1—1 olasz, 
svéd, orosz, belga, angol, német és norvég mű-
kedvelő adta elő egyetlen próba megtartása 
után. A kongresszus augusztus 12-én ért véget. 
Zamenhofot Franciaországban mindenütt a leg-
nagyobb tisztelet környezte ; Párisba érkeztekor 
a pályaudvaron Bienvenu-Martin francia közok-
tatásügyi miniszter fogadta Sebert tábornoknak, 
a francia tudományos akadémia tagjának s más 
előkelőségeknek társaságában, a francia köztár-
saság pedig a becsületrend keresztjével tün-
tette ki.1 

1 A legközelebbi kongresszus 1906-ban lesz Genf-
ben. 
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Az eszperantó ügyének mai állása. 
Eszperantó-lapok, kiállítások, egyesületek; az 

eszperantó az iskolákban. 
Hogy a sajtó valódi nagyhatalom, az esz-

perantó elterjedése is bizonyítja: egy-egy esz-
peranto-lap megindítása a művelt világnak 
egy-egy ú jabb területét hódította meg az esz-
perantónak. Jelenleg a következő (részint tisztán 
eszperantó, részint pedig eszperantó és nemzeti 
nyelven szerkesz(ett) eszperanto-lapok jelennek 
meg : 

1. Lingvo Internacia, az eszperantisták köz-
ponti lapja, szerk. dr. Fruictier Pál, Páris 33, 
rue Lacépéde (Presa Esperantista Societo). 
ő frank (a „Literatura Biblioteko" c. szépiro-
dalmi melléklettel 7.50 frank). 

2. Internacia Scienca Revuo, tudományos 
folyóirat, szerk. dr. Fruictier Pál, Páris, 
Hachette et Gomp., 79. boulevard Saint-Ger-
main, 7 frank. 

3. Internacia Revuo Medicina, orvostudomá-
nyi folyóirat, szerkeszti dr. Fruictier Pál, Páris, 
33, rue Lacépéde, 12 frank. 

4. L Espérantiste, szerk. Beaufront Lajos, 
Louviers (Eure), Franciaország, 3.50 frank. 

5. Tra la mondo, szerk. Montrosier Gapé A., 
Meudon (S. et 0.), Franciaország, 8 frank. 

6. Esperanto, szerk. Lambert Ch., Dijon, 
Franciaország, 3 frank. 

7. Revuo Universala, szerk. Gasse E., Le 
Havre, Franciaország, 5 frank. 
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8. Espero katolika, szerk. Peltier E., Tours, 
Franciaország, 2.50 frank. 

9. Espero Pacifista, szerk. Moch G., Neuilly-
sur-Seine, 4 frank. 

10. Esperanta Ligilo, Braille-féle domború 
betűkkel nyomott folyóirat vakok részére, szerk. 
Gart Th., Páris 12 rue, Souffiot, 3 frank. 

11. La líevue de VEspéranto, kiadja az esz-
peranto-kör Boulogne-ban (Franciaország). 

12. Espéranto, szerk. dr. Oslrovski, Jalta, 
Oroszország, 8 frank. 

13. Ruslanda Esperantisto, szerk. dr. Asnes 
A., Szentpétervár. 

14. Espéranto, tudományos és szépirodalmi 
havi folyóirat, szerk. Marich Ágoston. Budapest, 
IV., Papnövelde-u. 6. sz., 3 korona. 

15. Tlie British Espcrantist, szerk. a British 
Espéranto Association, London, 2.50 frank. 

16. Esperantisten, szerk. Ahlberg P., Stock-
holm, 3.75 frank. 

17. Germana Esperantisto, szerk. Borel J., 
Berlin, Prinzenstrasse 95., 3 márka. 

18. La Holanda Pioniro, szerk. Dreves 
Uitterdijk, Hilversum, Hollandia, 4 frank. 

19. La Belga Sonorilo, szerk. Goox J , 
Brüsszel, Belgium, 3 frank. 

20. Juna Esperantisto, szerk. Privát Ede, 
Genf, Svájc, 2 frank. (Képes ifjúsági lap.) 

21. La Scisa Espero, szerk. Renard J., 
Genf, Svájc, 2.50 frank. 

22. Besumo de la Esperanta Stenografio, 
szerk. Schneeberger Fr., Laufon, Svájc, 2 frank. 



23. L' Esperantista, szerk. gróf Gallois Albert, 
Riolunato (Modena), Olaszország, 4 frank. 

24. Gefrataro Esperanta, kiadják Bagnulo és 
Cacciapuoti, Nápoly, 4 frank. 

25. La Suno Hispana, szerk. Vicento Ing-
lada, Valencia, Spanyolország, 3 frank. 

26. Cesky Esperantista, szerk. Cejka T. r 
Bistrice-Hostyn, Morvaország, Ausztria, 3.50 fr. 

27. Vnua paso, szerk. Nikolov, Szófia, Bul-
gária, 2.50 frank. 

28. Esperanto Boly ara, szerk. dr. Kovecev, 
Szófia, Bulgária. 

29. La Algera Stelo, szerk. Capé A., Algir, 
Afrika, 3 frank. 

30. La Meksika Lumturo, szerk. dr. Vargas 
A., Santa Rosa, Necoxtla, Mexikó, Középame-
rika, 3 frank. 

31. Antauen Esperantistoj, szerk. dr. Villa-
real F., Lima, Peru, Délamerika, 3 frank. 

32. Cilio Esperantista, szerk. Sepulveda 
Cuadra L., Santjago, Chile, Délamerika, 1.50 
frank. 

33. Centrameriko Esperantista, szerk. Goy-
zueta Abri'l F., Guatemala. Középamerika, 3 fr. 

Több neves napi- és hetilap is közöl esz-
perantó nyelvű cikkeket; állandó eszperanto-
rovata van többi közt a következő lapoknak: 
The Daily News (előkelő londoni napilap), 
Review of Reviews, The (Jueen (elterjedt angol 
szemlék), Annales politiques et littéraires (francia 
szemle), Journal des instituteurs (belga pedagó-
giai folyóirat), „La Verdad" és „Murcia* c. spa-
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nyol lapok, a tudományos folyóiratok közül a 
„Sicilia Universitaria" c. olasz tudományos 
szemle, melyet a palermói egyetem ad ki, a 
„La Suisse Universitaire" (Genf), a Musée Océa-
nographique (Monako) ; L'Auto-Hecue de l'Est 
(sportlap, Nancy), Halftime (sportlap, Prága), 
Archives générales d'Hydrologie et Climatologie 
(Franciaország), Archives de Thérapeutique (Pá-
ris), Psikiatriki ke Neurologiki Epitheorosis 
(Athén), stb., stb. 

E lapokon kívül az eszperantó terjedését 
nagyban előmozdították s előmozdítják az esz-
peranto-kiállítások, melyek szemléltetve tüntetik 
föl a nyelv nagymérvű térfoglalását. Ilyeneket 
rendeztek Párisban (az 1900. évi világkiállítás 
alkalmával s azóta is többször), Londonban, 
Németországban, Belgiumban, Ausztriában, Bul-
gáriában, Algirban, Amerikában (a st.-louisi 
kiállítás alkalmával is), s legújabban Boulogne-
ban a kongresszussal kapcsolatban. E kiállítások 
tárgyai : a világ különböző részeiben megjelent 
eszperantó-tankönyvek és szótárak, az eszperanto-
irodalom eredeti művei és műfordításai, az ősz-
szes eszperanto-lapok, füzetek, falragaszok s más 
nyomtatványok, több ezer eszperantó-nyelvű 
levél (mint az eszperantó használhatóságának 
bizonyítékai), fonográf-hengerek, arc- és csoport-
képek, az eszperantó elterjedését feltüntető kis-
és nagyméretű térképek, statisztikai tabellák és 
grafikonok, régibb s újabb kivágatok francia, 
angol, német, orosz, svéd, stb. nyelvű újságok-
ból, melyek az eszperantóról írtak, kereskedők 
2 
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eszperantó-nyelvű üzleti- és körlevelei, prospek-
tusai es árjegyzékei, stb., stb. 

Az eszperantó terjesztése céljából igen sok 
egyesület alakúit. Jelenleg (1905 végén) 89 fran-
cia, 40 angol, 25 német, 17 osztrák, 19 orosz, 
14 belga, 12 bolgár, 10 spanyol, 8 svájci, 6 
hollandi, 6 svéd, 5—5 japán és olasz, 4 mexi-
kói, 4 unióbeli, 3 algiri, 2 újzeelandi és 1—1 
magyar, dán, finn, monakói, tuniszi, francia-
guineai, kanadai, nicaraguai, perui, chilei és 
uruguayi terjesztő kör van, melyek élén nagyobb-
részt tanárok, ügyvédek, orvosok, mérnökök 
állanak. 

Eszperantó-nyelvű tanfolyamokat tartanak 
a művelt világ számos városában ; Párásban 
1905 őszén egyszerre 62 ilyen kurzus nyílt meg 
felnőttek részére a város különböző pontjain; 
az egyiket magán az egyetemen, a „Sorbonne"-
ban tartja dr. Cart Teofil tanár, az eszperantó 
fáradhatatlan harcosa. 

Mint igen fontos és az eszperantó jövőjét 
bizlosíto lényt — hiszen az ifjúságé a jövő — 
említjük meg, hogy jelenleg a következő francia 
iskolákban szerepel az eszperanto-nyelv mint 
rendkívüli tantárgy: az amiensi, annecyi, beau-
i:ei, boulognei, bourgi, dijoni, nantesi, narbon-
nei. st-omeri, les-rochesi és tournoni gimnáziu-
mokban, Limoges, Lyon és Nancy kereskedelmi 
iskoláiban1, az auxerrei és saumuri leánviskolá-

1 Kereskedelmi irányú eszperantó tankönyvek : 
1. Cours commercial d'Espéranto, írta Marissieux Léo 
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ban és a chaumonti tanítónőképzőben. A nan-
cyi, lillei és bezangoni íilozofiai fakultáson is 
rendszeresítettek eszperantó tanfolyamokat. Gart 
tanár a hadügyminiszter felszólítására a párisi 
tüzértiszti iskolában tart eszperantó-kurzust; 
a vincennesi katonaiskolában és a charentoni 
várban is rendeztek ilyeneket a tisztek és a 
legénység részére.1 Azonkívül tanítják a keighleyi 
és aberdeeni (angol) s a karlstadi (svéd) gim-
náziumban, Orizaba (Mexikó) középiskolájában 
és Barcellona (spanyol) és Marianelund (svéd) 
kereskedelmi iskoláiban. Cart a vakok körében 
is buzgón terjeszti az eszperantót; külön tan-
könyvet írt Braille-féle domború nyomással és 
eszperanto-lapot is ad ki a vakok részére „Es-
peranta Ligilo" címmel. E^zperanto-tanfolyamok 
tartatnak a párisi, vincennesi, st.-mandéi, stock-

tanár, megjelent Hachette et Cie. kiadásában Párisban 
1904-ben, 2 Komercaj ieteroj (Kereskedelmi levelező), 
íriák Berthelot P. és Lambert Ch. egyetemi tanárok, 
megjelent ugyanott 1903-bin. 

' Az európai nagyhatalmak legutóbbi kinai expe-
diciója idején Bailloud tábornok, a francia seregek 
parancsnoka és több tiszt Franciaországba írott leveleik-
ben sajnálatukat fejezik ki afölött, hogy az eszperanto-
nyelv még nem terjedt el a művelt nemzetek tisztjei 
körében, amely körülmény nagyban megnehezítette az 
európai hatalmak seregeinek közös vezetését. E panaszok 
folytán a francia hadügyminiszter 1903. nov. 12.-én. a 
tengerészeti miniszter pedig 1903. dec 16.-án kelt rende-
letével megengedte a tiszteknek, hogy az eszperantó-
egyesületek tagjai sorába léphessenek. 

3* 
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holmi, prágai1, santjagoi (Chile) és egy-egy-
svájci és belga vakok intézetében. 

Az eszperantó a kereskedelemben. 
Az eszperantó máris gyakorlati élő nyelv. 

Mióta Beautront Lajos a felületesen gon-
dolkozók nemtelen gúnykacajával szembeszállt 
s nevetséges támadásaikat visszaverve páratlan 
logikájával bebizonyította, hogy az eszperantó 
ügye komoly dolog, sőt a világot mozgató s 
átalakító legnagyobb eszméknek egyike: az esz-
perantó a társadalom minden rétegében mind 
nagyobb mérvben — valóban a geometriai 
progresszio arányában — elterjedt. Ha ez csak 
a tudósok világában, egyetemi s akadémiai 
tanárok s tudományos kutatók körében történt 
volna, talán még azt mondhatná valaki, hogy 
az egész dolog tisztára szobatudósok, idealista 
álmodozók mozgalma, kiknek a gyakorlati élet 
ügyeihez nincsen érzéke. De mióta a praktikus 
élet emberei, a kereskedők is elfogadták, kiknek 
nincsen idejük utópiákkal bibelődniők, nem 
állhat meg többé az az ellenvetés, hogy az 
eszperantó a gyakorlatban lehetetlen — ábránd f 
Hiszen épen az eszperantó gyakorlati haszna s 

1 A prágai vakok intézetének igazgatója örömmel 
írja egyik hivatalos jelentésében, hogy az intézetben levő 
német és cseh anyanyelvű vakok, mióta eszperantóul 
tanulnak, szívesen társalognak egymással eszperantó-
nyelven. míg előbb, egymás nyelvét gyűlölvén, nem 
érintkeztek egymással I Az eszperantó egyik gyümölcse, 
hogy közelebb hozza egymáshoz a nemzeteket I 
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óriási fontossága a nemzetközi kereskedelemben 
nyerte meg a kereskedőket az ügynek. Hogy 
mennyit ér a kereskedőnek a rendkívüli idő-
megtakarítás a könnyű eszperantó használata 
esetén, mely a nehéz nemzeti nyelvek tanulását 
teljesen fölöslegessé teszi, azt könnyen belát-
hatjuk, ha a „legkereskedőbb* nemzet jelszavára 
gondolunk, mely a józan kereskedelem általános 
szálló igéjévé lett: „Time is money", „az idő 
pénzu. Számos (francia, angol, belga, hollandi, 
német, svájci, svéd, orosz, bolgár és amerikai) 
kereskedő, köztük nem egy világcég, elfogadta 
s a gyakorlatban használja az eszperantót. A 
kereskedelmi iskolákban is kezdik már tanítani. 
Több angol, francia, svéd és amerikai kereske-
delmi kamara fölkarolta s lelkesen terjeszti a 
kereskedők körében. A boulognei (franciaországi) 
angol konzul hivatalos jelentésben számolt be 
az angol kormánynak az eszperantó elterjedésé-
ről Franciaországban s annak kiváló hasznáról 
a külkereskedelemben, mire a kormány részletes 
felvilágosítást kért az eszperantóról. Egy lyoni 
nagy kiviteli cégnek külön gépírónő-alkalmazottja 
van, ki eszperantó nyelven levelezik (a Ham-
mond-, Yost- és Remmington-féle írógépgyárak 
eszperanto-betűs írógépeket is szállítanak). Egy 
francia vegyészeti gyár eszperanto-nyelvű hirde-
tések segélyével (megjelentek a „Lingvo Inter-
nada" c. lapban) egy moszkvai nagykereskedő-
től kapott nagy rendeléseket. Deering és Tsa, 
nagy amerikai gazdasági gépgyár, az eszperantó 
révén szintén Oroszországban csinált nagy üzle-



38 

tet. Hacliette és Tsa, a már említett párisi 
könyvkiadócég, eszperanto-nyelvű rendelések 
folytán egy év alatt 40,000 nél több kötet 
könyvet adott el. A párisi Gaumont és Tsa 
cég (fényképészeti cikkek üzlete) példájára több 
nagykereskedő ad ki eszperanto-nyelvű nagy 
képes árjegyzékeket. 

Nemzetközi eszperantó szakegyesületek is 
alakultak már, így az eszperantó orvos-eyyesiilet 
(Páris és Shrewsbury), az eszperantó béke-
egyesület (mindegyiknek eszperantó közlönye 
van), eszperantó szocialista-egyesület (Francia- és 
Svédország), stb. 

Az eszperantót, mint gyakorlati, élő nyelvet 
nagy sikerrel használták és használják az esz-
perantisták külföldi utazások alkalmával. Az 
eszperantó lapok számos ily útleírást közöltek, 
különösen érdekesek a svéd Langlet V. és Etzel 
E., dr. Krikortz, szintén svéd orvosnak, Kazi-
Girej mandzsúriai orosz vasúti mérnöknek, a 
franciák közül Oífret lyoni egyetemi, Tarbou-
riech párisi tanárnak, dr. Fruictier Pál párisi 
orvosnak, Selezniov orosz tanárnak stb., stb. 
útleírásai, melyek mindmegannyi bizonyítékai 
az eszperantó szükséges voltának és használha-
tóságának. 

Mint érdekes tényt említjük. hogy a camb-
ridgei rendőrség tagjai külön szakirányú tan-
könyv alapján, rendszeresen tanulják az eszpe-
rantó nyelvet. 

Végül álljon itt az eszperantó élő voltának 
néhány érdekesebb példája. 
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Credner lipcsei egyetemi tanár néhány év 
előtt Bécs felé utazott a nemzetközi geologiai 
kongresszusra ; vele egy vasúti kocsiban útazott 
három úr, kik a legélénkebben társalogtak va-
lami széphangzású idegen nyelven ; végre meg-
tudta az urak egyikétől, hogy eszperantó-nyelven 
beszélnek, melynek segélyével úgy a mindennapi 
élet apróbb dolgairól, mint tudmányos kérdések-
ről könnyen társaloghatnak s melyet ő maga 
(a felvilágosítást adó úr) három hét alatt tanult 
meg; a három úr szintén a geologiai kongresz-
szusra utazott, egyikük román, a második belga, 
a harmadik norvég tudós volt, kik egymás 
anyanyelvét nem értették ! 

Cherblanc Emil írja a párisi „ Journal"-ban, 
hogy ő egyszer két angollal és egy némettel 
együtt ebédelt egy roueni szállodában; ebéd 
fölött élénk eszperanto-nyelvű társalgást folytat-
tak. A többi vendég, nagyobbrészt franciák és 
angolok, csodálkozva kérdeztek egymástól: „Váj-
jon miféle nemzetiségűek lehetnek ezek, kik oly 
zengzetes nyelven beszélnek?" Megtudva a valót, 
többen élénk érdeklődéssel felvilágosítást kértek 
az eszperantóról, mely a három nemzetbeli fér-
fiaknak lehetővé tette a társalgást. 

Az orosz-japán háború elején egy párizsi 
cég egy orosz tábornagytól eszperantó szövegű 
táviratot kapott, melyben az orosz kormány 
hadiszereket rendel. Mivel a cég nem értette 
meg a táviratot, Cart Teofü-hoi, a már említett 
lelkes tanárhoz fordult, ki a szöveget megmagya-
rázta s az ügyet eszperantó távirattal el is intézte. 
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Magyar vonatkozású a kővetkező eset: 
Wiklund B. K., a finn-ugor nyelvek tanára 

az upsalai egyetemen, 1900 őszén magyar iro-
dalmi előadásokat tartván, magyar s francia 
nyelvű levelekben a magyar irodalom remekeit 
rendelte meg budapesti könyvkereskedőknél, de 
hogy, hogy nem, nem kapott feleletet. Ekkor 
Lengyel Pálhoz, a „Lingvo Internacia" akkori 
kiadójához (Szekszárd) fordult eszperanto-nyelvű 
levélben, aki neki meg is küldte a kívánt köny-
veket. Wiklund az esetet elmondta hallgatóinak 
s lelkesen ajánlotta nekik az eszperantót, mely-
nek maga is buzgó híve. 

Az eszperantó története hazánkban. 
A hazai eszperantó mozgalom 1898 tavaszán 

indult meg. Az első magyar ember, ki az esz-
perantó-nyelvet (1897-ben) megismerte és ter-
jesztette, dr. Bálint Gábor, a kolozsvári egyetem 
tanára volt. Ót is — mint annyi más nemzet 
első apostolát — Beaufront Lajos meggyőző 
iratai nyerték meg az eszperantónak; ő viszont 
egyetemi hallgatói közt terjesztette s e réven 
ismerkedett meg avval Barabás Ábel hírlapíró, 
a kolozsvári „Ellenzék" c. napilap főmunkatársa, 
ki azonnal megírta az első, kimerítő eszperantó-
nyelvtant számos olvasmánnyal és két szótárral. 
Ez úttörő munka, mely 1898 tavaszán jelent 
meg, ha nem is sok, (hiszen a közöny jegét 
kellett megtörnie), de annál lelkesebb híveket 
szerzett az eszperantónak. 
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Nylén Pál, a „Lingvo Internada" akkori 
szerkesztője, a lap 1898. évi negyedik (áprilisi) 
számában a lelkesedés hangján írja, hogy „Ma-
gyarország a mienk". Hosszú cikkében meg-
emlékezik Barabás Ábel fáradságot nem ismerő 
munkálkodásáról, a százat megközelítő cikkről, 
melyekben fővárosi és vidéki lapok hasábjain az 
eszperantót ismertette, és kitűnő nyelvtanáról. 
A magyar napilapok részben a magasztalás 
hangján, részben azonban gúnymosollyal (a fe-
lületes gondolkodás eme kicsinyes fegyverével!) 
fogadták az eszperantót. Sajnos, még Katona 
Lajos, jeles nyelvtudósunk is pálcát tört az 
eszperantó fölött, melyet pedig, mint maga is 
bevallja, csak hallomásból ismert. Zavaros cik-
kében, mely a „Magyar Nyelvőr" 1899. évi II. 
(februáriusi) számában jelent meg, elismeri 
egyetlen egy, közösen elfogadott nemzetközi nyelv-
szükségességét, annak elterjedését lehetségesnek 
mondja, de az eszperantót nem tart ja alkalmas-
nak a célra, (persze nem ismerte!) de értekezése 
végén mégis a következő érdekes következtetésre 
j u t : nemzetközi nyelvül használjuk a latint, de 
bővítsük ki szókincsét a modern eszméknek 
megfelelő új szavakkal, ige- és névragozását 
Pedig lehetőleg egyszerűsítsük, az eszperantót 
utánozva ! 

A támadások dacára az eszperantó mind-
jobban elterjedt hazánkban, a kétkedők híveivé, 
sőt lelkes terjesztőivé lettek. Miletz József 1902 
tavaszán Budapesten megalakította az első ma-
gyar eszperantista-kört, melyben tanfolyamot 
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is tar tot t ; ugyanő adott ki 1903-ban újabb 
nyelvtant és rövid szótárt, melyhez az előszót 
e sorok írója írta. Ez előszó később „Az eszpe-
rantó nemzetközi nyelv" címmel külön füzetkében 
is megjelent. 

Az eszperantónak becses szolgálatokat tett 
eközben Tholt Pál verseci főreáliskolai tanár is, 
ki Versecen eszperanto-kört alapított, tanfolya-
mot vezet, s felnőttek és a középiskolai ifjúság 
körében terjeszti buzgón a nyelvet. Érdekes, 
egy ívre terjedő értekezést is írt az eszperanto-
mozgalomról, mely a verseci főreáliskola 1904/5.-Í 
értesítőjében (s külön lenyomatban is) jelent meg. 

A hazai eszperanto-mozgalomban kirszak-
aikotó az „Esperanto" c. képes magyar eszpe-
rantó lap megalapítása, mely Marich Ágoston-
nak. az eszperantó lelkes és agilis apostolának 
nevéhez fűződik. Az Európa többi államaiban 
tapasztalt jelenség, hogy az eszperantó csak 
akkor terjed nagyobb mérvben egy nemzet 
körében, ha saját terjesztő lapja van: nálunk 
is valónak bizonyult. Égető szükségünk volt 
ügyesen szerkesztett, biztos jövőjű lapra, hogy 
a közönség közönyét — az eszperantó terjedé-
sének úgyszólván egyedüli akadályát — meg-
törjük. Ezért oly nagyfontosságú a magyar 
eszperantó lap megalapítása. A lap jövőjét lel-
kes hívünk Makay Lajos nagylelkűsége biztosí-
totta, aki bőkezű mecenásként (ehetővé tette a 
lap megjelenését, míg Marich Ágoston annak 
ügyes szerkesztésével mind több és több olvasót 
szerzett neki. A havi folyóirat, melynek első 
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száma 1905 májusában jelent meg, változatos 
tartalmával a külföld érdeklődését is fölkeltette ; 
szép számmal vannak már külföldi előfizetői is 
Európa minden művelt országánan; míg hazánk-
ban az eszperantót terjeszti, addig a külföldön 
az eszperantó segélyével a magyal súgnak tesz 
szolgálatot (cikkei nemzetünket, hazánkat, tör-
ténelmünket, irodalmunkat, stb. ismertetik), hisz. 
a külföld annyi téves véleménnyel van rólunk ! 
Munkatársai közt oroszok, spanyolok, olaszok, 
stb. is vannak. Marich Ágoston társadalmi úton 
is mindenfelé izgat és lelkesít az eszperantó 
érdekében, s most alakítja meg az országos 
eszperanlo-terjesztő egyesületet, mely szilárd fő-
városi középpontjával és vidéki köreivel hivatva 
van egész hazánkat az eszperanto-mozgalomba 
bevonni. Lelkes munkatársai az eszperantó ter-
jesztésében Varjufalvy V. Endre, Fiedler Ruj-
mond dr. és Brunekker Lajos. Debrecenben Joó 
István és Sáfár Lajos, Szegeden Jakab Lajos és 
két lelkes ifjú, Baranyai Zoltán és Tavasz Ká-
roly buzgólkodnak az eszperantó ügyében; az 
utóbbiak a hazai gyorsíró-köröket nyerték meg 
az eszperantónak. A jövő évben Szegeden tar-
tandó nemzetközi gyorsíró-kongresszus gyorsírási 
kiállítást rendez eszperanto-szakosztállyal. 

Végül megemlítem, hogy 4—5 év előtt a svéd 
Langlet testvérek, később dr. Fruictier Pál, 1903-
ban Offret lyoni egyet, tanár, 1904-ben az orosz 
Kolowrat G., a nyáron dr. Giambene Lajos római 
tanár, legújabban Evstifeieff mandzsúriai orosz 
l'érfiú látogatták meg a magyar eszperantistákaL 
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A magyar írók művei közül Petőfi, Tompa, 
Arany, Madách, Jókai, Gárdonyi, Bársony, Tóth 
Béla, Abonyi Árpád, Sipulusz, stb. egyes elbe-
széléseinek és költeményeinek van eszperantó 
fordítása: megjelentek részint a Lingvo Interna-
d a - b a n és Tra La Mondo-ban, részint a buda-
pesti Esperanto c. lapban. 

• 
* * 

Beaufront Lajos szavaival végzem : „Közel 
van az idő, amikor az eszperantó óriási mérvű 
elterjedésével nemcsak a kételkedőket fogja 
•csodálatra ragadni, hanem legbuzgóbb híveit is." 

Az eszperanto-nyelv áttekintése. 
1. 

A A 

a, b, c, c (—cs), d, e, f, g, g (=dzs), h, 
A A 

h (=kh), i, j, j (=zs), k, 1, m, n, o, p, r, 
A 

S ( = 8 Z ) , S ( = S ) , t , U, V, Z. 
Ékezetes eszperanto-betűalakok hiányában e 

A A 

' füzet eszperantó-szövegeiben c helyett cs, g helyett 
A A 

4zs, j helyett zs és s helyett sh jelzést használunk. 
Az au kettőshangzót képez, mint a német 

vHaus" szóban. — A hangsúly mindig az utolsó-
előtti szótagon van. 

2. 
A főnév képzője: —o (költeményekben el is 

maradhat), a melléknévé : —a, a határozószóé: 
—e, pl. patro, atya, patra, atyai, patre, atyailag. 
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A határozott névelő ( = a z , a ) : la, a szép-
hangzás kedvéért meg is rövidíthető: V. Hatá-
rozatlan névelő nincs. 

A többesrag: —j, a tárgyrag : —n, pb 
tagoj, napok, bonaj, szépek, monton, hegyet, 
montojn, hegyeket, grandan, nagyot, grandajn, 
nagyokat. A tárgyrag az irányt is kifejezi, pl. 
Berlinon, Berlinbe. 

A birtokos esetet de elöljáróval képezzük, a tu-
lajdonító esetet al elöljáróval, pl. de la patro, al la 
patro. A birtokviszony szórendje fordítottja a ma-
gyarnak, pl. la filo de la patro, az atyá(nak) fia. 

A középfokban pli, a felsőfokban plej szócs-
kát leszünk a melléknév elé, pl. bona, jó, pli 
bona, jobb, plej bona, legjobb. 

A melléknév mint jelző a főnév előtt vagy 
után állhat, pl. csarma floro v. floro csarma, bá-
jos virág. A melléknév (mint jelző v. állítmány) 
mindig ugyanazt a (tárgy- v. többes-) ragot 
kapja, mint a főnév, pl. doman beston, házi 
állatot, domaj bestoj, házi állatok, domajn bestojn, 
házi állatokat (itt a melléknév jelző) ; la leonoj 
estas fortaj, az oroszlánok erősek (itt a mellék-
név állítmány). 

3. 
Személyes névmások: 

mi, én ni, ml 
c*', te ri, ti (Ön, Önök) 
li, (férfiról). , ili, ők 
shi (nőről), ő A ci, te ritkán 
dzsi(tárgyról),J használatos, he-

lyette rendesen a vi (Ön) névmást használjuk. 
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A birtokos névmásokat a személyes névmá-
sokból képezzük az: —a melléknévi képzővel: 
mia, enyém, via, tied, tietek, Ön(ök)é, Ha, shia, 
dzsia, övé, Ma, övék. 

4. 

Töszdmnevek : 
1 = unu 5 =r kvin 9 = nau 
2 = du 0 — ses 10 = dek 
3 = tri 7 = sep 100 = cent 
4 = kvar 8 = ok 1000 = mii 

"20 = dudek, 30 -= tridek, 80 = okdek, stb. 
2433 = du mii kvar cent tridek tri. 

A sorszámokat az —a melléknévi képzővel 
képezzük, pl. unna, első, sepdeka, 70. centsesa, 
106, (ezekből határozó: unue, először, deke, 
tizedszer). 

A törtszámnevek képzője —on, pl. duono, te!, 
dekono, tized, tri centonoj, 3/ioo-

A szorzószámnevek képzője: —obi, pl. duobla, 
kettős (dupla), kvinobla, ötszörös. 

A gyüjtöszámnevek képzője: —op, pl. duope, 
kettenkint, centope, százankint. 

5 
Az elöljárók mind alanyesetet kívánnak, 

pl. kun la patro, az atyával ; csak ha irányt 
fejezünk ki, használjuk a tárgyragot. pl. en la 
donion, a házóa, (en la domo, a házban), antau 
la urbon, a város elé, (antau la urbo, a város 
elő«). 



6. 

A jelen idő végzete: —as, a múlté: —is, 
a jövőé: —os ; a személyt nem jelöljük, azt 
úgyis kifejezi az alany. (Mily csodásan egyszerű 
és könnyű az eszperantó igeragozás a többi 
nyelvekéhez képest!) Pl. mi amas, szeretek, la 
patroj amas, az atyák szeretnek, li amas, ö sze-
ret, ni sidis, ültünk, la knaboj sidis, a fiúk ültek, 
U lemos, ő tanulni fog, ili lemos, ők tanulni 
fognak. 

—us az óhajtó módot, —u a fölszólító 
módot, —i a főnévi igenevet fejezi ki, pl. vi 
amus, ti szeretnétek, mi amu, szeressek, reni, 
jönni, noli, akarni, légi,, olvasni. 

ant, int, ont a cselekvő alakú jelen, múlt 
és jövő idejű melléknévi igenév képzője, pl. 
dancanta homo, táncoló ember, dancanto, táncos, 
dancante, táncolva ( = határozói igenév), skri-
binta homo, ember, aki írt, tradukinto, fordító 
(aki valamit lefordított), skribinte, írván (— ha-
tározói igenév), venonta tago, jövendő nap. 

a.t, it, ot, a szenvedő alakú jelen, múlt és 
jövő idejű melléknévi igenevet jelöli, pl. amata 
filo, szeretett fiú (akit most szeretnek), skribita 
letevő, megírt levél, skribota lelero, megírandó 
levél 

Szenvedő igeragozás: az esti (lenni) segédige 
«gy-egy ideje melle tesszük a szenvedő igenevet, 
Pb mi estas amata, szerettetem, mi estis laudata, 
én megdícsértettem, Dio estu benata, áldassék 
Isten. 
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A kérdő mondat elé, melyben nincs már 
amúgy is kérdő szócska (pl. ki ? mi ? hol ? 
miér t? hogyan?) a c\u (váj jon j () kérdő szót 
tesszük, pl. (}u vi skribas ? írsz ? Ú|M hierau plu-
vis ? Esett tegnap ? (de : Kiu estis tie ? Ki volt 
ott ? Kial vi ridas ? Miért nevetsz ?) 

8. 
Az eszperantó njelvben igen fontos, mert 

hihetetlenül megkönnyíti a tanulást, a szóképzés. 
Az eszperanto-szótár tulajdonképen csak szó-
tövekből áll, melyekből 30 logikus és könnyen 
megjegyezhető képző segélyével sok ezer szót 
magunk alkotunk meg. É képzők részint elő-
képzők, részint utóképzők. Néhányat itt fel-
sorolunk. 

ek előképző a cselekvés kezdetét jelzi, pl. 
vidif látni, ekvidi, meglátni. 

mau előképző egyenes ellentétet fejez ki, 
pl. bona, jó, malbona, rossz, helpi, segíteni, 
malhelpi, megakadályozni, amo, szeretet, mal-
amo, gyűlölet, granda, nagy, malgranda, kis. 

ar utóképző több egyneműnek összességét, 
gyűjteményét, csoportját jelenti, pl. mandzsilo, 
evőeszköz, mandzsilaro, evőkészlet, arbo, fa, ar-
baro, erdő, vorto, szó, vortaro, szótár, hotrio, 
ember, homaro, emberiség. 

eg, nagyító képző, pl pafilo, puska, pafilego, 
ágyú, pluvo, eső, pluvego, zápor. 

ej, a cselekvés helyét jelenti, pl. predzsi, 
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imádkozni, predzsejo, templom, lernitanulni, 
lernejo, iskola, kuiri, főzni, kuirejo, konyha. 

er valaminek legapróbb, legelemibb részét 
jelenti pl. fajro, tűz, fajrero, szikra, ligno, fa, 
lignero, forgács, pano, kenyér, panero, morzsa. 

il eszközt jelent, pl. kudri, varrni, kudrilo, 
varrótű, tondi, nyírni, tondilo, olló, trancsi, vágni, 
trancsilo, kés. 

in a nőnem képzője, pl. vtro, férfi, ririno, 
nő, patro, atya, patrino, anya, knabo, fiú, kna-
bino, leány. 

ing a tartót jelenti, melybe valamely tár-
gyat használatkor beleteszünk, pl. plumo, toll, 
plumingo, tollszár, cigaro, szivar, cigaringo, szi-
varszipka, kandelo, gyertya, kandelingo, gyertya-
tartó. 

ist a foglalkozást jelenti, pl. shuo, cipő, sliuisto, 
cipész, dzsardeno, kert, dzsardenisto, kertész. 

uj jelenti valaminek a tartóját, pl. inko, 
tinta, inkujo, tintatartó, cigaro, szivar, cigarujo, 
szivartárca, supo, leves, supujo, levesestál. 

Csak néhány képzőt s mindegyiknél csak 
néhány példát soroltunk föl, de már e kevésből 
is láthatjuk, hogy a rossz, akadályozni, gyűlölet, 
kis, fa, ágyú, zápor, templom, iskola, konyha, 
szikra, forgács, morzsa, olló, kés, tii, nő, anya, 
leány, stb. szavakat nem kell megtanulnunk, 
mivel a szótővek s képzők segélyével magunk 
képezzük azokat. Ily módon sok ezer szó meg-
tanulása válik fölöslegessé, ami a legnagyobb 
mértékben megkönnyíti a tanulást. (Az e füzet-
hez csatolt szótái'ytymten-köz 1 i a képzőket.) 

m 
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Szóösszetétellel is képezhetünk új szavakat ; 
ilyenkor az összetétel előrészének tövét vagy 
főnévi alakját használjak, arra figyelve, mily 
alakban hangzik jobban s ejthető ki könnyeb-
ben az összetett szó, pl. dompordo (domo, ház, 
pordo, kapu), gastocsambro (gasto, vendég, csam-
bro, szoba). 

Szemelvények. 
Eredeti eszperantó szöveg. 

(Dr. Giambene Lajos, római tanár leveléből, melyet ma -
gyarországi útjából hazatérve, budapesti barátainak írt.) 

. . . Mi estis akceptita de miaj hungaraj • 
amikoj ne kiel gasto, sed kiel í'rato. Nia espe-
ranta interparolado alvokis la atenton de la 
mandzsantoj en la hotelo. Kvankam ili párolás 
lingvon tre dolcsan, ili admiris la dolcsecon de 
la lingvo nekonata . . . Poste sinjoro Varjú kuj 
sinjoro Marich akompanis min en la Margare-
tan insulon. La belegaj arbaj stratoj resonigis 
eb leunue la lingvon internacian. Poshtan karton 
ni sendis al dro Zamenhof por lin danki pro la 
eblo, ke italoj ne parolantaj hungare, kaj hun-
garoj ne parolantaj italé povis tiel facile frati-
dzsi dank'al Esperanto. 

La Tisza. 

. (Jókai.) 

La TÍsza-rivero estas vera genio de lahungara 
popolo. ^ztya gravefco estas pro la popolo, kiu 
koloniid'4)üw c\e dÉzliaj bordoj, ankorau pli 
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granda, ol la graveco de Nilo. En dzsia malra-
pida, vindidzsanta fluado dzsi tenadas senfinajn 
terspacojn sub konstanta marcso. Se la akvaro 
kreskas, dzsi vastege superakvas la ebenazson." 
Dzsi detruas, sed ankau fruktodonigas. JEn la tuta 
terspaco, sur kiu la Tisza regas, loeÓsas pura 
húngara popolo, kiu plej pure parolaí hungare. 

La negro. 

Karlo kun du amikoj alvenis en hotelon 
de Newyork. Estis libera nur unu csambro kun 
unu lito, en kiun liaj du amikoj kushidzsis. Negro, 
kiu lodzsis en la sama hotelo, proponis al li 
lokon en sia propra lito. Karlo la proponon 
akceptis koj kushidzsis, ordoninte antaue al la 
kelnero, ke li veku lin je la kvina horo matene. 
Kiam li dormis, liaj amikoj sherce nigrigis lian 
vizadzson per fulgo. La kelnero vekis lin matene. 
Karlo rigardante en la spegulon, ekvidis viza-
dzson nigran anstatau blanka : „Ho — li ekkriis 
— tiu esi malsadzsa kelnero vekis la negron 
anstatau mi." Tion dirinte li rekushidzsis. 

Az „¡lias" I. énekéből. 
(Az istenek a lakoma után lenyugszanak.) 

Dzsis sunsubiro festenis ili dum tuta la tago, 
Eaj nenio mankis al koroj dum festenado 
Bonarandzsita: nek sonoj belegaj de liro Apola, 
Nek harmónia kantado de Muzoj, kantantaj 

[alterne. 
1* 
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Sedkiam ekestingidzsis la lumo de l'suno brilega, 
Csiu el ili foriris dormi en sian lodzsejon, 
Kiun al csiu lamapieda artisto Hefesto 
Ekkonstruis per sia multescianta prudento. 

Vergilius ,,Aeneis"-ének II. énekéből. 

(Laokoon halála.) 

Laokoono. nomita per sorto csefpastro Neptuna, 
Apud altaro sanktega grandegan bucsadis 

[bovviron. 
Jen en Tenedo, tra ondoj trankvilaj, duopaj 

[serpentoj 
(Mi rakontante tremetas!) grandegajn sur maro 

[longigas 
Ringojn . . . 
Estas fllamantaj okuloj, de sango kaj fajro 

[koloraj, 
Dume du langoj vibrantaj bushegojn siblante 

[lekadis. 
Ili iras al Laokoono; kaj csiu serpento 
Csirkaudu liajnaskitoj unue volvidzsas,kunplektas 
Ilin, kaj membrojn mizerajn kruele per mordo 

[deshiras, 
Posle ekkaptas lin, (kiu alkuris por ilin helpegi,. 
Sagojn portante) kaj ligás per volvoj gran-

[degaj . . . 
Li mem samternpe kriegojn terurajn zsetadas al 

[astroj. 
Tiel blekegas vundita bovviro, altaron lasinta, 
Kiu hakilon malbone pushitan el kolo ekskuas . . . 
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Az ember tragédiája-ból. 

(Az angyalok kara.) 

Glorego en altazs' al nia Dio, 
La tero kaj csielo laudu Lin, 
Gsar Li per unu vorto kreis csion, 
Kaj nur de Li dependas ecs la fin'. 
Li estas l 'aro de l'volupto, scio 
Kaj forto, nia parto estas nur 
Ombreto Lia! Lin adoru ni 
Pro tiu par t ' de Lia lumnatur ' . 
Korpidzsis Lia granda pra-ideo, 
La kreo jam finidzsis, la Sinjor' 
De csio, kion Li spiradi lasas, 
Atendas la depagon de l 'honor' . 

S z ó t á r 

a szemelvények megértéséhez. 

(Az eszperantó-szótárban csak szótövök vannak ; 
ezekből magunk képezhetjük a szókat, pl. a glor 
tőből : gloro, dicsőség (főnév), glora, dicső 
(melléknév), glore, dicsőén (határozószó), glori, 

dicsőiteni (ige). 

A 

a a melléknév képzője: 
koma emberi 

ad a cselekvés tartós-
ságát je lent i : pafadi 
lövöldözni 

admir csodálni 
ador imádni 
azs oly dologi főnevet ké-

pez, melyben a tőben 
kifejezett tulajdonság 
megvan: rerazso igaz-
ság, igaz dolog 



akcept elfogadni 
akompan kísérni • 
akvo víz 
al -hoz, -hez, -höz, 

-nak, -nek; alveni 
odajönni, alvoki föl-
hívni, alkuri odafutni 

alt magas 
altar oltár 
altern váltakozni 
amik barát 
ankau is 
ankorau még 
anstatau helyett 
ant a cselekvő alakú 

jelen idejű mellék-
névi igenév képzője: 
amanta szerető 

antauelőtt; antaueelőbb 
apud mellett 
ar gyűjtőfogalmak kép-

zője : homaro embe-
riség 

arandzs elrendezni 
arb fa 
art művészet 
as a jelen idő rag ja : 

mi atnas szeretek, la 
hornoj amas az em-
berek szeretnek 

astr csillag 
at a szenvedő alakú 

jelen idejű mellék-
névi igenév képzője: 
amata szeretett (a 
jelenben) 

atend várni 
atent figyelmes 

B 
bel szép 
blank fehér 
blek ordítni, nyerítni, 

stb. (a különböző 
állati hangokat je-
lenti) 

bon jó 
hord part ^ 
bor marha, boveiro bika 
bril ragyogni 
bucs lemészárolni, le-

vágni 
bush száj 

A c 
csambr szoba 
csar mert, mivel 
rse -nál, -nél 
csef főnök, fő 
csiel ég 
csio rnindvn 
esirkau körül 
csitt mindenki, minden 



D 
dank köszönet, hála 
de -tói, -tői, -ról, -ről, 

-ból, -bői; deshiri le-
tépni, dependi függni 

depay adó 
detru lerontani 
Di Isten 
dir mondani 
dolcs édes 
don adni 
dorm aludni 
du kettő, ditope ketten-

kint 
dum alatt (időről), 

dume azalatt 

E 
e a határozó képzője: 

bonc jól 
ebi lehetséges, -ható, 

-hető, eble talán 
eben sík, ebenazso síkság 
ec -ság, -ség (elvont 

főnév képzője): bo-
neco jóság 

ecs sőt 
eg nagyító képző : var-

mega forró 
ek a cselekvés kezdetét 

jelenti: ekkrii föl-
kiáltani 
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el -ból, -bői 
en -ban, -ben, -ba, -be 
est lenni 
esting eloltani 
et kicsinyítő képző: 

dometo házikó 

F 
facil könnyű 
fajr tűz 
festen lakomázni 
fin bevégezni 
fiam láng 
flu folyni 
for el 
fort erős 
frat fivér 
frukt gyümölcs; frukto-

donigi megterméke-
nyítni 

fulg korom 

G 
gast vendég 
geni szellem, géniusz 
glor dicsérni 
grand nagy 
graii fontos 

A 

G 
dzsi ő, tárgyról, dz-sia 

övé, dzsis -ig 
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H 
i 

hak vágni, hasítni, 
kakiló balta 

harmoni összhang 
help segítni 
ho óh 
honor tisztelni 
hor óra (idő) 
hungar magyar 

I 
i -n i : dornú aludni 
ide eszme 
ig valamilyenné tenni: 

purigi tisztítani 
idzs valamilyenné lenni: 

puridzsi megtisztulni 
fl eszközt jelentő képző: 

hakilo balta 
ili ők; ilia övék 
insul sziget 
int a cselekvő alakú 

múlt idejű mellék-
névi igenév képzője: 
aminia aki szeretett 

inter között; interparo-
lado beszélgetés 

ir menni 
is a múlt idő ragja : 

mi venis jöttem 
ist a személyt jelenti, 

ki valamivel foglal-
kozik : artisto művész 

it a szenvedő alakú 
múlt idejű mellék-
névi igenév képzője: 
arnita szeretett (a 
múltban) 

J 
j a többesrag: homoj 

em berek 
jani már 
je előljáró, melyet akkor 

használunk, ha va-
lami ragot vagy kép-
zőt nem tudunk más-
kép lefordítni: je la 
kvina horo öt órakor 

jen ime 
A 

J 
zset dobni 

K 
kaj és 
kant énekelni 
kapt meg-, elfogni 
kart kártya 
ke hogy 
kelner pincér 
kiatn mikor ? amikor 
kiel hogyan ? ahogyan 
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kio mi ? ami 
kiu ki ? mely ? aki, 

amely 
kol nyak 
koloni gyarmat, koloni-

idzsi letelepedni 
kolor szín 
kon ismerni, nekonata 

ismeretlen 
konstant állandó 
konstru építni 
kor szív 
korp test ; korpidzsi 

megtestesülni 
kre teremtni 
kresk nőni 
kri kiáltni 
kruel kegyetlen 
kun -val, -vei, kunplekti 

összefonni 
kur futni 
kus feküdni; kushidzsi 

lefeküdni 
kvankam ámbár 
krin öt, kvina ötödik 

L 
V ) 
la f az> a (névelő) 
Ifim béna 
láng nyelv (testrész) 

! las hagyni 
laud dicsérni 
lek nyalni 
li ő (férfiról), Ha övé 
liber szabad 
lig kötni 
lingv nyelv 
lir lira, lant 
lit ágy 
lodzs lakni, lodzsejo lakás 
lok hely 
long hosszú 
lum világítani 

M 
mai egyenes ellentétet 

kifejező előképző: 
rnalbona rossz, mal-
sadzsa oktalan 

mandzs enni 
mánk hiányzani 
mar tenger 
marcs mocsár 
maten regg 
meni maga 
membr tag 
mi én, mia enyém 
piizer nyomor 
mord harapni 
múlt sok 
muz múzsa 
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N 
n a tárgyrag ( t ) : ho-

nion" embert 
nask szülni, naskito szü-

lött 
natúr természet 
ne nem, ne 
negr néger 
nek sem 
nenio semmi 
neniu senki 
ni mi, nia mienk 
ni gr fekete, nigrigi be-

feketíteni 
nom név 
min most 
nur csak 

O 
0 a főnév képzője: 

homo ember 
okul szem 
01 mint 
ombr árnyék 
ond hab 

ordon parancsolni 

P 
part rész 
pastr pap 
pend függni 

per által, -val, -vei 
(eszközhatározó) 

pied láb 
plekt fonni 
plej leginkább; felső 

fokot is képez: plej 
bone legjobban 

pli inkább; középfokot 
is képez: pli bone 
jobban 

popol nép 
por -ért, végett (cél), 

azért hogy 
port vinni 
post után, poste azután 
posht posta 
por képesnek lenni, 

-hatni, -hetni 
pra -ős: praideo ős-

eszme 
pro -ért, miatt (ok) 
propon javasolni 
propr saját 
prudent értelmes 
pur tiszta 
push lökni 

R 
rakont elbeszélni 
rapid gyors 
re vissza, ismét: reso-

nigi visszhangozni, 
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rekushidzsi ismét le-
feküdni 

reg uralkodni 
rigard tekinteni 
ring gyűrű 
ricer folyó 

S 
sag nyíl 
sadzs okos, bölcs 
sam ugyanaz 
sang ver 
sankt szent 
sci tudni 
se ha 
sed de. hanem 
sen nélkül; senfina vég-

telen 
send küldni 
serpent kígyó 
si ő maga; sia övé 
sibl sziszegni 
sinjor úr 
sku rázni 
son hangzani 
sort sors 
spac tér 
speyul tükör 
spir lélekzeni 
s l ' 'at utca 

alatt, alá 
«wn nap (égitest) 

super fölött, fölé: su-
perakti előnteni 

sur -oh, -en, -ön, -ra, -re-
A s 

| skerr tréfálni 
shir szakítni 

T 
tag nap 
temp idő 
fen tartani 
ter föld; terspaco föld-

térség 
terur iszonyú 
tiel úgy 
tio az (önálló mutató-

névmás) 
tiu az, amaz, tiu esi ez,. 

emez 
tra át, keresztül 
trankcil nyugodt 
tre nagyon 
trein remegni 
tut egész 

U 
u a fölszólító mód jele L-

ni skribu írjunk 
unu egy, unue először-





Az eszperantó nyelven megjelent müvek 
legkönnyebben a következő két cégnél szerez-
hetők be (könyvjegyzék ingyen): Esperanto-
Veplag- Möller und Borel, Berlin. Prinzen-
strasse 95. és Presa Esperant is ta Societo, 
Paris, 33 rue Lacépéde. 

Legjobb nyelvtan: 
C a r t T . , L 'Esperanto en 10 lecons 

1 frank, 0.80 márka. 
Borel J . , Vollständiges Lehrbuch der Es-

peranto Sprache (Cart T. francia műve 
nyomán) 1.20 márka. 

€ a r t T. művének magyap átdolgozása (e fü-
zetke szerzőjétől) sajtó alatt van ; ára 

1 korona lesz. 

Legjobb szótárok: 

Beaufpont, Dictionnaire Esperanto-fran- ais 
1.50 frank. 

Capt-Mepckens, Vortaro franca-esperanto 
2.50 frank. 

Jüpgensen, Wörterbuch Esperanto-Deutsch 
1 . 8 0 márka. 

DP. Zamenhof, Wörterbuch Deutsch-Esperanto 
2 márka. 




