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Abstract 

The authors summarize the 44-year history of the Medical and Health Professionals’ Esperanto Group of Budapest, 

which was founded in 1969 in Hungary. The activities of the group can be divided into three periods: the early language 

learning, followed by a popular-science and a scientific era. In the current years of social-economic crisis the activities of the 

Group serve health and, according its broader interpretation, the physical, mental and social harmony by the help of 

Esperanto as a bridging language. 
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Historio 

Nia Budapeŝta Medicina Esperanto-Fakgrupo 

(BMEF) fondiĝis la 2-an de marto, en la jaro 1969. 

En marto de 2013 ni festis la 44-an naskiĝtagon 

de la Fakgrupo. Kvardek kvar-jara agado de iu 

Medicina Esperanto-Fakgrupo estas raraĵo en la 

historio de la tutmonda Esperanto-movado, tial 

ni ŝatus resumi en tiu ĉi artikolo, kion ni faris 

dum la pasintaj jardekoj. 

Fine de la jaro 1968 aperis la alvoko de D-ro 

Imre Ferenczy en la hungara Kuracista 

Semajnrevuo pri la fondiĝa kunveno de la 

Medicina Sekcio de Hungara Esperanto-Asocio. 

Inter kelkaj budapeŝtaj medicinistoj ankaŭ ni 

aliĝis al la Medicina Sekcio, kaj en marto de 1969 

ni fondis la mem-staran Budapeŝtan Medicinan 

Esperanto-Fakgrupon. S-ro Profesoro Kálmán 

Kalocsay fariĝis la honora prezidanto, D-rino 

Istvánné Gajzágó la prezidantino kaj D-ro Lajos 

Molnár ricevis la taskojn de la sekretario.  

Depost nia fondiĝo la ĉefa celo de nia 

Fakgrupo estis ĉiam la scienca, medicina 

aplikado de la Internacia Lingvo, ĉar laŭ nia forta 

konvinkiĝo la scienco nepre bezonas justan, 

neŭtralan, komunan lingvon certigantan veran, 

lingvan egalrajtecon por ĉiuj scienculoj. (En la 

Mezepoko dum jarcentoj jam ekzistis tia, 

komuna lingvo en formo de la latina, kiel 

neŭtrala komunikilo de scienculoj kaj 

ekleziuloj…) 

La unuajn jarojn de nia agado ni dediĉis al la 

lingvolernado. Ni traripetis la tutan lernolibron 

de Julio Baghy. Iom post iom nia membraro 

akiris la deziratan lingvan nivelon. Jam en la jaro 

1969 aperis niaj unuaj artikoloj en la cirkulero 

Medicinistaj Novaĵoj, redaktita de D-ro Jozefo 

Hradil, en la tiama Ĉeĥoslovakio. Depost marto 

de 1969 nia Fakgrupo kunvenis, kaj ankaŭ nun 

kunvenas – escepte de aŭgusto – ĉiun unuan, 

labortagan merkredon de ĉiu monato. Tio 

signifas, ke ni organizis ĝis nun jam preskaŭ 500 

kunvenojn. 

En la jaro 1971 ni la unuan fojon organizis 

Esperanto-lingvokurson por kuracistoj kaj 

flegistinoj, sub gvidado de D-rino Károlyné 
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Nanovfszky, en la Hospitalo László por Infektaj 

Malsanoj. 

Dum nia regula, oktobra kunveno en la jaro 

1972 fondiĝis la Hungara Sekcio de la Universala 

Medicina Esperanto-Asocio (UMEA). D-ro Imre 

Ferenczy fariĝis afergvida prezidanto de la 

sekcio, kaj ni elektis D-ron István Hegyi, kiel 

lingvan konsilanton de la gvidantaro. 

Ekde la jaro 1973 niaj popularsciencaj kaj 

sciencaj agadoj evoluis paralele. En novembro de 

tiu jaro ni aranĝis nian unuan sciencan vesperon 

kun esperantlingvaj prelegoj. Dum la ceteraj 

kunvenoj D-rino Julianna Farkas – inter aliaj 

programeroj – laŭtlegadis detalojn el la 

„Lernolibro pri oftalmologio” de la japana 

Profesoro D-ro Seiiĉi Kato. La tekston D-ro Lajos 

Molnár tradukis hungaren kaj klarigis por la 

aŭskultantaro. Por aktivigi la membraron depost 

tiu tempo ni komune laŭtlegadis kaj tradukis 

hungaren dum ĉiu kunveno, sisteme la ĉapitrojn 

de la bonega, popularscienca verko de Alberto 

Fernández: „Senĝenaj Dialogoj”. Partoprenante 

niajn programojn la ĉeestantoj povis akiri 

interesajn konojn, kaj samtempe ni ĉiuj povis 

alproprigi abundan, sciencan vorttrezoron. 

Depost 1974 ni jam regule organizis solenajn, 

sciencajn prelegseriojn la unuan merkredon de 

ĉiu monato marto, memore al la datreveno de 

fondiĝo de nia Fakgrupo. 

Ni partoprenis en la redaktado de la espe-

rantlingva parto de plurlingva, Sanitar-

Ekonomia Vortaro de la Organiza, Projekta kaj 

Informa Centro de la tiama, hungara Ministerio 

pri Sano. Dum ties redaktado ni ankoraŭ povis 

kunlabori kun Profesoro D-ro Kálmán Kalocsay. 

Ekde la jaro 1975 ni regule kunlaboris kun 

Profesoro D-ro Ottó Haszpra en redaktado de la 

Sciencaj Komunikaĵoj, la bonega, scienca aldono 

de la revuo Budapeŝta Informilo. Ni ŝatus mencii 

la titolojn de kelkaj niaj artikoloj, tie aperintaj: - 

Novnaskitaĝa distresa sindromo (D-rino Ilona 

Bikszádi) – Ĉiutagaj taskoj de la distrikta 

infankuracisto (D-rino Éva Stancz) – Iom oftaj 

ekzantemaj malsanoj en la infanaĝo (D-ro Lajos 

Molnár) – Malsanoj de la konjunktivo (D-rino 

Julianna Farkas) – Pretigo kaj apliko de la 

infuziaj solvaĵoj (D-rino Flóriánné Czakó) – 

Historio kaj evoluo de la Budapeŝta Medicina 

Esperanto-Fakgrupo (D-ro Lajos Molnár) – 

Prizorgado kaj rehabilitado de lernantinoj 

suferantaj je psikovegetativa malregulaĵo (D-rino 

Éva Stancz) – Malsanoj de la novnaskitoj aŭ 

novnaskitaĝaj aperaĵoj patologiaj (D-rino Ilona 

Bikszádi) – Pri la farmacihistorio en Hungario (S-

ino Ida Palovits) – Eksperimentoj pri 

esperantlingvaj represaĵo-petokartoj (D-ro Lajos 

Molnár) – Preparoj de la Esperanta-Hungara 

Medicina Fakvortaro (S-ino Katalin Faragó) – 

Unuaj rezultoj de la sistema prizorgado kaj 

rehabilitado de mezlernejaj lernantinoj, 

suferantaj je psikovegetativa malregulaĵo (D-rino 

Éva Stancz kaj aliaj) – La kario de la dentoj: 

amasmalsano de la homaro (D-rino Istvánné 

Gajzágó) – Kelkaj epidemiologiaj specifecoj de 

salmonelo-infektoj, propagiĝantaj de homo al 

homo inter hospitalaj kondiĉoj (D-ro Lajos 

Molnár kaj aliaj) – La ekzameno de vidokampo 

kaj ĝia signifo por frua diagnozo de tumoro de 

hipofizo (S-ino Lajosné Paranai) – Malsanoj de la 

dentalveoloj, parao-dontopatio (D-rino Istvánné 

Gajzágó D-rino Margit Szigethy) – Pri la nikotino 

(F-ino Mária Balogh) – Atopiaj malsanoj en 

infanaĝo (D-rino Ilona Bikszádi) – Pensoj pri la 

tempo kaj pri la vorto (S-ino Lajosné Paranai) – 

Terapeŭtikaj komunumoj kaj la rolo de 

psikologoj en infansa-nitara centro (D-rino 

Györgyi Körmendy) – Malutiloj de la fumado en 

la buŝkavo (D-rino Istvánné Gajzágó D-rino 

Margit Szigethy) – Okuldifektoj ĉe publikvojaj 

akcidentoj (D-rino Judit B. Sármány) – Kiel la 

bestkuracista laboro faras servon al la homa sano 

kaj bonstato ? (D-ro Miklós Fehér) – Operacia 

solvo de la enkarniĝin-ta ungo (D-rino Ildikó 
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Esperanto estas pli facile”. Jene ni citas la titolojn 

de kelkaj artikoloj el la kolektaĵo: En la dudek 

kvara horo – Pli feliĉaj lingvolernantoj, pli 

sukcesaj lingvoin-instruistoj – Propono pri la 

evoluigo de kapablo al lingvolernado – La 

multlingva Eŭropa Unio – Kiom kostas la 

lingvolernado? Eŭropa Unio bezonas komunan 

lingvon (resumo de prelegoj kaj artikoloj de 

Profesoro D-ro Ottó Haszpra, membro de la 

Hungara Scienca Akademio) – La esperantistoj 

kaj la asocioj defendantaj la naciajn lingvojn: 

natura simbiozo (prelego de Profesoro Charles 

Durand antaŭ la gotenburga Universala 

Kongreso) – Koncize pri Esperanto.  

Kune kun Oszkár Princz, László Gados, 

Thierry Salomon, János Vida kaj D-ro Balázs 

Wacha ni partoprenis en la redaktado de la 

periodaĵo Eŭropa Unio kaj la Lingva Demando.  

Okaze de aliĝo de Hungario al la Eŭropa 

Unio kune kun 17 kunlaborantoj en la jaroj 2003-

2004 ni tradukis Esperanten la unuajn du 

ĉapitrojn de la Traktato pri estigo de Eŭropa 

Konstitucio. D-ro Seán Ó Riain, irlanda 

eŭropunia diplomato, la prezidanto de la Eŭropa 

Esperanto-Unio disdonis 800 ekzemplerojn de la 

angla-esperanta versio por la politikistoj de la 

Eŭropa Unio. 

Ekde la jarmilo-ŝanĝo fortiĝis la kontaktoj de 

nia Fakgrupo kun Profesoro D-ro Endre Dudich, 

honora membro de UEA kaj Honora Prezidanto 

de Hungaria Esperanto-Asocio. Li tre aktive 

partoprenis en la esperantigo de la Konstitucia 

Traktato, kaj – kune kun nia brita amiko, S-ro 

David Curtis – pretigis plurajn anglajn tekstojn 

por ĝia angla-esperanta versio. Depost 2005 li 

regule prelegis dum niaj, monataj kunvenoj. Inter 

ili estis lia grandsukcesa prelegserio: - „Skizoj pri 

filozofoj-kuracistoj”. Li prelegis pri Jesuo Kristo, 

Mani, Al-Razi, Avicenna, Arnoldo de Villanova, 

Paracelso, Andreo Dudith, Nikolao Steno, Karl 

Jaspers, László Batthyány-Strattmann, Albert 

Schweitzer, Sankta Elizabeta, Patrino Tereza kaj 

fine ankaŭ pri Ernesto Rafael „Che” Guevara de 

la Serna. 

Meze de la pasinta jardeko ni tradukis 

Esperanten la retejon pri la malkovraĵo de D-ro 

Gyula Kulcsár, „La Pasiva Antitumora Defenda 

Sistemo”. Dum la 2006-a Universala Kongreso en 

Firenze ni prelegis pri la malkovraĵo kaj disdonis 

50 kompaktajn diskojn kun videofilmo pri 

prelego de D-ro Kulcsár. Por la videofilmo ni 

pretigis la esperantlingvan subtekston. 

S-ro István Mészáros kontinue faris tre 

valoran laboron kadre de nia Fakgrupo. Li 

preparis la eldonojn de la hungara-esperanta kaj 

angla-esperanta versioj de la Konstitucia 

Traktato kaj aranĝis ankaŭ la esperantlingvan 

subtekston de la kompakta disko kun la prelego 

de D-ro Kulcsár pri la pasiva antitumora defenda 

sistemo. Li redaktas la eminentan, multflankan, 

plurlingvan retejon http://www.egalite.hu, kie li 

publikigis kaj niajn artikolojn kaj la materialojn 

de la Internacia Laborgrupo por Antaŭenigi la 

Lernejan Instruadon de Esperanto (pli mallonge: 

Internacia Laborgrupo ALIE). 

Konvinkiĝinte, ke nuntempe la junaj 

studentoj de medicino kaj la kuracistoj en 

Hungario apenaŭ okupiĝas pri Esperanto, por 

antaŭenigi la lernejan instruadon de la Internacia 

Lingvo, en majo de 2006 D-ro Lajos Molnár kaj 

D-rino Julianna Farkas fondis la menciitan 

Internacian Laborgrupon ALIE, kies laboron 

apogas du retejoj kaj aparta, interreta diskutlisto 

(esperanto-en-lernejojn@googlegroups.com) kun 

pli ol 200 partoprenantoj el 40 landoj. Ni 

kunlaboras kun D-rino Katalin Kováts, kiu 

redaktas la grandio-zan, por-instruistan retejon 

www.edukado.net. 

En la „Strategia laborplano” de nia 

Laborgrupo ni rekomendas la instruadon de 

Esperanto en la bazlernejoj, kiel unue lernendan, 

fremdan pontolingvon kaj kapablo-evoluigan 

lernobjek-ton; en mezlernejoj, skoltaj aŭ pioniraj 
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taĉmentoj, junularaj organizaĵoj, kiel relative 

facile alpropri-geblan ilon de la interkultura 

dialogo; en la universitatoj kaj altlernejoj, kiel 

„katalizan lingvon” al la alproprigo de la klasika, 

latina-greka, scienca vorttrezoro kaj al kreskigo 

de pli efika uzado de aliaj lingvoj. Ekde fino de la 

jaro 2008 ni – kune kun D-rino Katalin Kováts – 

sukcese kolektas la adresarojn de bazgradaj, 

mezgradaj kaj triagradaj lernejoj, kiuj aktuale 

instruas Esperanton. En la lastaj jaroj D-rino 

Julianna Farkas kaj D-ro Lajos Molnár ofte 

partoprenas en „lingvaj ekskursoj” okazantaj en 

la Montaro Buda. Dum la ekskursoj ni regule 

popularigas Esperanton inter la partoprenantoj. 

Tiel ni interkonatiĝis kun S-ino Júlia Fülöp. Ŝi 

estas instruistino de la angla kaj franca lingvoj, 

kaj ŝi dum unumonata lernado alproprigis 

Esperanton kaj jam regule partoprenas la 

monatajn kunvenojn de nia Fakgrupo. La 

gvidanto de la ekskursoj estas S-ro Ádám Kiss, 

turistgvidanto kun ora insigno, kies patro, S-ro 

Antal Kiss estis antaŭ pli ol 80 jaroj fondinto kaj 

prezidanto de Esperanto-grupo en urbo Hód-

mezővásárhely. 

En 3-a numero de la 2008-jara kolekto de la 

hungarlingva Optika Magazino D-rino Julianna 

Farkas pledis por la internacia pontolingvo 

skizante la plej gravajn rekomendojn de la 

Internacia Laborgrupo por Antaŭenigi la 

Lernejan Instruadon de Esperanto. 

La 4-an de marto 2009 ni solene festis la 40-an 

naskiĝtagon de nia Fakgrupo. S-ro András 

Lukács, la gvidanto de la nun 20-jara, mediopro-

tekta Laborgrupo Aero parolis pri ilia aktiveco 

kaj pri siaj malnovaj kontaktoj kun Esperanto. 

Printempe de 2009 okazis la interreta 

Civitana Konsultiĝo de la Eŭropa Unio. Kadre de 

tiu konsultiĝo D-rino Julianna Farkas kaj D-ro 

Ludoviko Molnár prezentis 4 proponojn por 

trakti la socian kaj ekonomian krizo-situacion en 

Hungario: 

 La dommastrino/dommastro ĉef-okupiĝanta 

pri la familio havu la rajton uzi la titolon 

„familimanaĝer(in)o”, kaj tiu ĉi aktivado 

estu rekonita kiel servotempo. 

 La tion bezonantaj personoj havu eblecon 

labori en mallongigita labortempo. 

 Okaze de sociala laboro en la familio ankaŭ 

la pensiiĝinta familiano havu rajton ricevi 

pagon pro flegado de parencoj. 

 Ni proponis instrui la lingvon Esperanto en 

la bazgradaj lernejoj kiel la unue lernendan 

fremdan lingvon kaj kapabloevoluigan lern-

objekton. 

Ĉiuj niaj proponoj troviĝis inter la unuaj 10 

lokitoj de la hungaria Civitana Konsultiĝo. 

Dum la jaroj de la tutmonda, socia-ekonomia 

krizo ni pensas tre grava, ke nia agado devas 

servi – helpe de la internacia pontolingvo 

Esperanto - la sanon en ĝia pli vasta senco, kiel 

korpan, animan kaj socian harmonion. 

Nia Fakgrupo okupiĝas pri la prizorgado de 

esperanto-memorlokoj: Esperanto-Parko antaŭ la 

fama, budapeŝta kuracbanejo Rácz, ĉe la piedo de 

la monto Gellért; la tombo de Julio Baghy en la 

Nacia Tomboĝardeno en la strato Fiumei; kaj 

starigo de memortabulo ĉe la kajo Valdemar kaj 

Nina Langlet. Ili estis esperantista geedza paro, 

kiu savis la vivon de plurmil persekutitoj dum la 

II-a Mondmilito. Ni ankaŭ finance apogis la 

pretigon de memortabuloj honore al Kolomano 

Kalocsay kaj Stefano Bácskai, kaj la rekonstruon 

de Esperanto-Fonto en la Montaro Piliŝ. 

Ni provlegis kaj helpis eldoni la hungaran 

version de la lernolibro de Stano Marĉek: 

Esperanto per rekta metodo. Samtempe ni 

proponis la eldonon de tiu ĉi lernolibro ankaŭ 

per brajlo-skribo.  

Dum niaj sistemaj, monataj kunvenoj, 

diskutrondoj, spiritaj metiejoj regule okazas 

prelegoj pri san-protektado: muziko-terapio, 

naturkuracado, ĉiutaga, diverstipa gimnastiko, 
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lingvaj ekskursoj, novaj, infektaj malsanoj, 

Yumeiho-terapio, mensa trejnado, instruado de 

Esperanto por triaaĝuloj. 

Ekde majo de 2010 ni funkciigas la novan 

diskutliston: (medicinistoj-por-esperanto 

@googlegroups.com) por helpi la agadon de la 

Universala Medicina Esperanto-Asocio. 

En aŭgusto de 2010 ni aperigis la unuan 

artikolon en la Esperanta Vikipedio sub titolo 

Boreliozo Lyme. La interesiĝantoj povas ĝin trovi 

en http://eo.wikipedia.org. 

Dum la unua duonjaro de 2012 D-ro Lajos 

Molnár kaj D-rino Julianna Farkas pretigis la 

paralelan, hungaran-esperantan version de la 

nova Fundamenta Leĝo de Hungario. 

Pluraj membroj de nia Fakgrupo aktive parto-

prenas la redaktadon de la grandsukcesa, 

interreta frazokolektaĵo TATOEBA, kie 

Esperanto en 2012 okupis jam la duan lokon. Ni 

aperigis tie multajn frazojn kun medicina 

enhavo. Vidu la retejon www.tatoeba.org/epo. 

Fine ni ŝatus esprimi nian dankon al ĉiuj karaj 

organizantoj de Universalaj Kongresoj kaj 

Internaciaj Medicinistaj Esperanto-Kongresoj kaj 

Konferencoj, kie ni povis persone interkonatiĝi 

kun niaj gekolegoj el la tuta mondo. 

Ni elkore atendas ĉiujn interesiĝantojn al la 

19-a IMEK, okazonta en 2014 en Hungario. Ĝia 

ĉeforganizantino estas S-ino Katalin Faragó. 

Resumo 

La aŭtoroj resumas la 44 jaran historion de la 

Budapeŝta Medicina kaj Sanscienca Esperanto 

Fakgrupo, kiu fondiĝis en 1969 en Hungario. La 

aktivado de la fakgrupo divideblas en tri periodojn: 

komenca lingvo-lernado daŭrigata de popular-scienca 

kaj scienca epokoj. Dum la nuntempaj jaroj de socio-

ekonomia krizo la aktivado de la fakgrupo servas 

sanon, kaj laŭ pli ĝenerala interpreto, fizikan, animan 

kaj socian harmonion. 

 


