Július 26. – Eszperantó-nap, a nyelvi igazságosság napja
Eszperantó-nap? Miért fontos napjainkban a világ számára?

1887. július 26-án jelent meg az eszperantónak, e nemzetközi nyelvnek az első
könyve. Az eszperantó a különböző anyanyelvű emberek közötti kapcsolatokban
rendkívül hasznos, mivel az emberek semleges és nyelvileg egyenjogú módon
tudnak egymással értekezni, és ezért kommunikációjuk igazságos. Senki sem
érezheti magát kivételezett helyzetben.

Mi, az eszperantó beszélői javasoljuk a világnak július 26. megünneplését a nyelvi
igazságosság, a kultúrák, népek, etnikumok közötti igazságos kapcsolatok
jegyében. Igazságos az a kommunikáció, amelyben a beszélők azonos nyelvi
eséllyel rendelkeznek gondolataik kifejezésére. Nyilvánvaló, hogy ha egyeseknek
joguk van saját anyanyelven kifejezni magukat, míg mások kénytelenek mások
anyanyelvén beszélni, az nem teremthet egyenlő helyzetet.
Ha egy vagy több nyelvet kiválasztunk, és a többi fölé helyezzük, azzal e nyelvek
nagyobb súlyát vagy dominanciáját jelezzük. E választás mások politikából,
oktatásból, kereskedésből és a társadalmi élet számos egyéb területéről való
kizárásának az eszközévé válik. Növeli az egyes embercsoporok közötti
társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségeket.
Vannak nyelvi emberi jogok, és vannak nyelvi vonatkozású emberi jogok.
A szólásszabadság és az anyanyelvhasználat joga elválaszthatatlan egymástól.
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Az általános tapasztalat azt mutatja, hogy a többnyelvűség politikája számos
módon képes növelni az egyén esélyeit. Amire az egyenlőségre törekvő világnak
szüksége van, az az UNESCO által is ajánlott formula, amely minden nyelv, az

anyanyelv, az ország/régió nyelve és a nemzetközi nyelv nyilvános elismerését
jelenti.
a) Anyanyelv:
Mindenkinek szüksége van saját anyanyelvére, amennyiben az nem regionális vagy
nemzetközi nyelv, az élet lehetőleg minden területén. A gyermekeknek joguk van
az otthoni nyelven való tanulásra az általános iskolában.
b) Ország/régió nyelve:
A helyi kötődésű nyelvek megkönnyítik a különböző embercsoportok közötti
kommunikációt ott, ahol több más nyelvet is beszélnek, ilyen például a szuahéli a
kelet-afrikai országokban.
c) Nemzetközi nyelv:
Napjainkban, az intenzív nemzetközi kommunikáció korában minden embernek
legyen joga egy semleges nemzetközi nyelv használatára, amely azonos szintre
emeli a népeket a nemzetközi kommunikáció és a kulturák közötti csere
tekintetében.
A kormányoknak el kell ismerniük minden beszélt nyelvet, és lehetőség szerint meg
kell könnyíteniük tanításukat és használatukat az élet minden területén. Az ilyen
többnyelvű formulának számos változata létezik az adott országtól függően. Míg
lehetséges és kívánatos is, hogy az állam "semleges" maradjon az etnikum és vallás
tekintetében, ez a nyelvek esetében nem lehetséges. Az embereknek a világban és
az egyes országok polgárainak közös nyelvre van szükségük a kölcsönös megértés
és a hatékony kommunikáció előmozdítása érdekében, ugyanakkor azonban joguk
van saját anyanyelvük használatára.
Az

eszperantó,

mint

nemzetközi

nyelv

semleges

eszköz,

használatával

megvalósítható a nyelvi emberi jogok érvényesülése nemzetközi és népek közötti
szinten.
- "A világ minden tervezett nyelve közül az eszperantó ma a legismertebb és a

leginkább elterjedt. Szerintem számos előnnyel jár, ha az emberek komolyan
veszik. ... Az eszperantó rövidebb idő alatt megtanulható, mint bármely
‘természetes’ nyelv, mert szabályos és logikus, nincsenek benne kivételek. Viszont
eszperantóul bármi kifejezhető, amit csak akarunk [...]" ̶ a világhírű nyelvész, Dr
Tove Skutnabb-Kangas szerint.
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Ezen kívül az eszperantó akadályozza a nagyhatalmi hegemóniát.
- "Az öszes nyelv beszélői jogainak az erősítése az a cél, amelyhez az eszperantó

jelentősen hozzájárul. "

̶ az ismert nyelvész, Dr. Robert Phillipson szerint.

Itt az ideje, hogy felhagyjunk napjaink gondolkodásmódjával,
és egyenlő helyzetet teremtsünk a világ minden népe számára.

Az ESZPERANTÓ
a népek közötti igazságos kommunikáció megvalósításának az eszköze.
---------------Az ESZPERANTÓ-NAP alkalmából, 2022. július 26-án
---------------__________________________________________________________
El esperanto en la hungaran lingvon tradukis: Jozefo HORVATH
Eszperantóból magyarra fordította: HORVÁTH József
_______________________________________________________________

Magyarországi Eszperantó-Szövetség - https://esperantohea.hu/

Eszperantó Alapítvány

http://www.eszperanto.hu/

Kulturális Eszperantó-Szövetség
http://w3.hdsnet.hu/eszperanto/kulturalis-eszperanto-szovetseg/

Kalocsay Kálmán Baráti Társaság – Amika Societo Kálmán Kalocsay
http://www.eszperanto.hu/kalocsay/index.htm
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Eszperantista Pedagógusok Magyarországi Egyesülete (EPME)

Asocio de Hungariaj Esperantistaj Instruistoj - http://www.eszperanto.hu/ilei-hu/

Európa – Demokrácia – Eszperantó

http://ede-hu.hupont.hu/

Magyar Ifjúsági Eszperantó Szövetség
http://www.eszperanto-ifjusag.hu/

Online tanfolyam
http://www.eszperanto-online.hu/
Magyarországi eszperantó csoportok és klubok

http://www.eszperanto.hu/csoport.htm
Facebook-csoport
https://www.facebook.com/groups/1612313868876272
Hungaria Esperanto-Asocio - (Magyarországi Eszperantó Szövetség)
www.uea.org

www.linguistic-rights.org/hu/
www.lingvaj-ratjoj.org
www.linguistic-rights.org

http://www.eszperanto-tanfolyam.hu/eszperanto-oktatas.html
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