Néhány hét alatt el lehet jutni a nyelvvizsgáig

Divat az eszperantó

Azt hihetnénk, az angol
nyelv mellett a német vagy
éppen valamelyik latin
nyelv a legnépszerűbb
hazánkban.
Szilvás!
László, a Kulturális
Eszperantó Szövetség
Kispesten élő elnöke állít
ja, hogy az eszperantó
vált azzá.

- „Kioma horo estas? Hány óra
van?” - hangzik a kérdés eszpe
rantóul. - Ugye ismerősen hang
zik? - kérdi Szilvást László.
- Igen, kicsit latinos, kicsit
olaszos, de hol a titok?
- L. Zamenhof lengyel orvos
gondolata volt, hogy egy közös
nyelv segítségével jobban meg
értenék egymást az emberek.
1887-ben publikálta először az
eszperantó alapjait, s azért tűnik
ismerősnek, mivel a latin szógyö
kökhöz nyúlt viszsza, ellátva azt
logikusan felépített nyelvtannal.
Azonban nem merte saját nevét
használni az első kiadáshoz, így
dr. Esperanto ídr. Reménykedő)
álnéven jelent meg a publikáció,
így kapta az új nyelv az eszpe
rantó nevet.
- Hányán beszélik az eszpe
rantót?
- Kommunikációs szinten
körülbelül egymillió embertudja
használni, Magyarországon leg
alább 40-50 ezren.
- A zt gondolnánk, hogy
manapság kevesen foglalkoznak
ezzel a mesterséges nyelvvel. Kik
tanulják?
- Egyetemisták, főiskolások,
főként a diplomához szükséges
nyelvvizsga miatt, míg a közép-

Szilvasi László szerint főleg a középiskolasok és a diploma elölt állok
tanulják az eszperantót
iskolások továbbtanuláshoz, a
magasabb pontszámot nyújtó
felvételihez, továbbá az utazni
vágyók, akik nem tudnak ide
gen nyelvet.
- Mennyi idő alatt lehet eljut
ni a középfokú nyelvvizsgáig?
- A világon a leggyorsabban
elsajátítható élő nyelv. Átlagosan
250 óra, azaz 3-5 hónap kell
hozzá. Összehasonlítva más
nyelvekkel, ez ötször gyorsabb.
Fonetikus, vagyis mindent úgy
írunk, ahogy ejtünk. Minimális
nyelvtannal dolgozik, amelyben
nincsenek kivételek és bonyo
lult igeragozás. Szókincse gaz
dag, és ■rengeteg nemzetközi
szót tartalmaz. Egyszerűségénél
fogva már a 3-4 óra után tudják
használni a nyelvet, ami a továb
bi tanuláshoz szárnyakat ad. Ha
első idegen nyelvként, tanulják,
más idegen nyelvek elsajátítása
sokkal könnyebbé válik.
- Hogyan lehet az eszperan

tót népszerűsíteni, életben tar
tani?
- Minden országban vannak
szervezetek, amelyek a nyelv
ápolásával foglalkoznak, van
nak újságok, könyvek, CD,
film. Sokan úgy gyakorolják a
nyelvet, hogy ingyen szállást
adnak azoknak, akik eszperan
tóul beszélnek.
- Mi az ön feladata a világ
szervezetben?
- Az információs technológiai
kultúra segítségével a régi kul
túra neten való terjesztése, de
néhány klasszikus eszperantós
csemegével is szolgálhatok...
- Éspedig?
- Nemere István 500. könyve,
Robinson Crusoe hangosköny
ve, Asterix és Obeliszk képre
gények, a Sorstalanság, vala
mint a Mephisto és a Valahol
Európában
szinkronizálva
- mesélte büszkén .Szílvási
László.
Sz. J.

