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Ĉefaj faktoj de la Hungara Esperanto-Movado

Hungaria Esperanto-Asocio 
(mallongigite HEA) pli frue 
estis: Societo de Hungaraj 
Esperantistoj (1902-1906), 
Hungara Esperanto-Orga-
nizaĵo (1906-1911), Hungara 
Tutlanda Esperanto-Asocio 
(1911-1950), Tutlanda Espe-
ranto-Konsilantaro (1950-

1955), Hungara Esperan-
to-Asocio (1960-1991), kaj 
ekde 1991 Hungaria Espe-
ranto-Asocio.

Hungaria Esperanto-Aso-
cio estas registrita, kiel civi-
la organizo, laŭ jura formo 
ĝi funkcias, kiel ligo. Ekde 
2010 HEA estas publikutila 
organizo. En la oficejo de la 
Asocio (HU-1146 Budapest, 

Thököly út 58-60.) okazas prelegoj por esperantistoj pri diversaj temoj, 
lingvokursoj, funkcias libroservo, ktp.

La komenco
La unua hungara esperantisto estis d-ro Gábor Bálint, universitata profe-
soro en Kolozsvár, varbita por Esperanto verŝajne per la propaganda la-
boro de Louis de Beaufront. En 1897 Bálint eldonis litografite la regulojn 
de Esperanto kaj gvidis kurson por universitataj studentoj. Partoprenis 
ĝin ankaŭ juna ĵurnalisto Ábel Barabás, kiu verkis kaj en 1898 eldonis la 
unuan Esperanto-lernolibron en la hungara lingvo. 

La unua Esperantlingva gazeto (Lingvo Internacia) ekde la jaro 1900 
aperis en urbo Szekszárd dank al Pál Lengyel. En la jaro 1901 la poŝta 
oficisto József Miletz (1865-1915) decidis fondi la Societon de Hungaraj 
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Esperantistoj. Al tiu li petis en la gazeto la sub-
tenon de la hungaraj legantoj. La fondiĝo de la 
Societo okazis en marto 1902, en Budapeŝto, en 
la separita salono de la restoracio Elefanty.

La unuiĝo dum la fondiĝo fiksis du celojn: pro-
pagadon kaj disvastigon de la lingvo Esperanto. 
En 1903 komenciĝis la unua Esperanto-kurso. 
En la jaro 1910 oni instruis Esperanton en 16 
diversaj hungariaj lernejoj.

La eldonejo de Ludoviko Kókai komencis el-
doni Esperanto-librojn, eĉ aranĝis literaturan 
konkurson en 1912, la konkurson gajnis Jenő 

Forster per Mikszáth-traduko.
La movado estis jam tiel fortiĝinta, ke de la 21-a gis 23-a de aŭgusto 1912 

oni povis aranĝi en Budapeŝto la unuan Hungaran Esperanto-Kongreson, 
kiun ĉeestis ankaŭ multaj alilandanoj, venintaj de la 8-a UK en Krakovo. 

Meze de 1914 la movado montris konstantan progreson, sed la milit-
eksplodo igis duonsvena la tutan movadon. Nur en 1917 montriĝis kelkaj 
signoj de la reviviĝo. En julio 1918 aperis la Hungara Esperantisto, re-
daktis kaj eldonis ĝin Péter Turzci en urbo Szeged; kaj tiu ĉi ligilo donis 
freŝan forton al la movado.

En 1922 oni jam aranĝis la IV-an landan kongreson en Miskolc, kie 
ĉeestis 214 esperantistoj el 19 lokoj. Tiam oni fondis la Hungaran Es-
peranto-Instituton, kaj de tiu ĉi tempo la literaturo havis gravan rolon 
en la hungara movado, almenaŭ pro la fakto, ke du eminentaj verkistoj 
de Esperanto, estas hungaroj: Julio Baghy (1891-1967 - poeto, verkisto, 
aktoro. Li lernis Esperanton en 1911 kaj ko-
mencis sian laboron por la Esperanto-movado 
dum sesjara milita kaptiteco en Siberio. Els-
tara movadano kaj Esperanto-instruisto. Iama 
vicprezidanto de la Akademio de Esperanto) 
kaj Kolomano Kalocsay (1891-1976 - kuracisto, 
tit. universitata profesoro, poeto, tradukisto kaj 
redaktoro, kiu multe influis la evoluon de Espe-
ranto-literaturo kaj de la lingvo mem). Ankaǔ 
la fama Literatura Mondo aperis de oktobro 
1922 en Budapeŝto.
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Inter la jaroj 1908 kaj 1941 la plej altranga hungara literatura gazeto 
Oriento havis rilaton al Esperanto. Inter ĝiaj verkistoj multaj estis sub-
tenantoj de la movado, ekz. Frigyes Karinthy, kiu estis ankaǔ prezi-
danto de la Asocio, Endre Ady, Gyula Juhász, Dezső Kosztolányi, kaj 
multaj aliaj. Béla Vikár ricevis la ordonon „Jubilea Stelo pro pionira 
Agado” en Varsovio.

Komence de augŭsto 1929 estis abunda rikolto de la multaj semadoj: 
al la 21-a UK en Budapeŝto oni venigis ĉ. 1000 eksterlandajn samide-
anojn el 37 landoj krom la enlandanoj. Inter la la ĉefaj mecenatoj de la 
aranĝo menciindas ĉefministro István Bethlen, inter la mecenantoj estis 
Kuno Klebelsberg, ministro pri religio kaj Ppublika edukado, kaj Al-
bert Berzeviczy, prezidanto de la Hungara Scienca-Akademio (MTA). 
La kongreson oficiale invitis la ĉefurbo kaj la Societo Budapeŝto-Ba-
nurbo kun József Mihalik kiel prezidanto. En la aranĝo, Lidia Zamen-
hof (la plej juna filino de Zamenhof) prelegis pri bahaismo. Post tio la 
interesiĝantoj povis aŭskulti paroladojn de István Zöldy, Lajos Kökény, 
Károly Herodek kaj Miklós Bánó. Ni scias ankaŭ pri István Zöldy, kiu 
naskiĝis en Nagyigmánd en 1878 kaj kiu jam estis esperantisto antaŭ la 
unua mondmilito, ke li faris multon por Esperanto kaj Hungario kaj kiel 
poŝta oficisto kaj kiel katolika esperantisto. Apud József Mihalik, Zöl-
dy estis unu el la organizantoj de la UKo 1929 en Budapeŝto. Kiel ku-
time, tre multaj altranguloj aŭ famuloj estis patronoj, aŭ honoraj anoj, la 
gazetaro skribis multe pri la kongreso, la plej amika sinteno montriĝis 
ĉe la gazeto Magyarság, kiu enpresis ĉiutage unu-dupaĝajn artikolojn 
dum la kongreso en hungara kaj Esperanta lingvoj. La film-oficejo faris 
kinofilmon, la radio peris koncerton kaj intervjuon de fremduloj. Certe 
la UK estis la plej efika propagando dum la tuta ĝistiama ekzisto de 
Esperanto en Hungario. Post la mondkongreso, la 22-an de septembro 
1929, la gazeto Budapesti Hírlap publikis, ke Justiztinián Serédi, Kar-
dinalo-Primato de Hungario, akceptis la inviton de la Nacia Hungara 
Katolika Esperanto-Asocio por alpreni la postenon de honora prezidan-
to de la organizo. Jusztinián Serédi poste denove akceptis la postenon, 
ĉar li kontribuis al la organizado de la Esperanta Katolika Universala 
Kongreso en Budapeŝto en 1938.

La 2-an de majo 1939 komenciĝis regulaj dissendoj de Hungara Radio 
en Esperanto sub titolo: „Danuba Voĉo”, kaj jam en 1940 la dissendotem-
poj striktiĝis je unu minuto semajne dufoje. La 11-an de marto 1947 la 



HUNGARIA ESPERANTO-ASOCIO prezentas sin

5

Hungara Radio komencis dissendi en Esperanto regule. Komence okazis 
dissendoj de novaĵoj semajne po 5 minutoj, baldaŭe tri fojojn semajne, 
poste kvar fojojn semajne en 15 minutoj.

En la jaro 1947 en la komercaj fakmezlernejoj Esperanto iĝis elektebla 
lingvo, komenciĝis la Esperantlingvaj radio elsendoj, en la sekva jaro oni 
permesis la instruadon de Esperanto en la superaj klasoj de la ĝeneralaj 
lernejoj (5-9aj klasoj).

Altrudita paǔzo kaj reviviĝo
En la jaro 1950 la estraro de la Asocio ricevis tiun ordonon de la Partio, 
ke la estraro deklaru ĉeson de la asocio. Ili ja ne konsentis kun ĉi tiu ordo-
no, sed la 6-an de aprilo 1950 dum la estrara kunsido ili devis komuniki 
ĉi tiun „altan intencon” al ĉiuj. En tiu aktuala politika situacio estis tio 
ege eksterordinara ago, kiam la prezidanteco kontraŭstaris al ordono de 
la partio kaj estis deklarita ne la ĉeso, sed paŭzo de la asocio. La rezolucio 
ne menciis tempodaŭron de la paŭzo. La jaroj en 1951 kaj 1952 estis la 
plej mallumaj jaroj de stalinisma erao de Mátyás Rákosi, tiutempe oni ne 
kuraĝis iniciati daŭrigon de la funkciado. 

En 1953 kelkaj homoj trovis manierojn por daŭrigi la esperantistan 
agadon tiel, ke ili aliĝis al funkciado de la Mondpaca Esperanto-Mo-
vado (MEM). Estis fakto, ke el sovetia bloko neniu povis partopreni en 
la internacia konferenco okazinta en St. Pölten (Austrio), tamen kelkaj 
aktivuloj de la asocio dekomence korespondis kun la gvidantoj de la 
nova movado kaj ili agadis kiel aktivuloj de la internacia esperantis-
ta movado. Tiel komenciĝis procezo agnoska Esperanton, rezulte sub 
aŭspicio de la Nacia Packonsilio povis naskiĝi organiza centro la 18-
an de septembro 1955. Komenciĝanta necerteco spegulanta celojn kaj 
organizajon de la korporacio rezultis plurfojajn nomoŝanĝojn, finfine 
fariĝis la nomo Hungarlanda Esperanto-Konsilantaro. Ties prezidan-
to iĝis tiu Gyula Baghy (1891–1967), kiu estis kunprezidanto en 1950. 
En 1956 inspekta organo de la asocio iĝis Ministerio de Kulturo. Ekde 
1957 estis ebleco rearanĝi la asocian formon, sed ĉi tio ne okazis pro 
internaj konfliktoj.
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Florantaj jardekoj
En la jaro 1962 UEA akceptis inter siaj membroj la Hungaran Espe-
ranto-Asocion, kaj ankaŭ Hungara Esperanto-Junularo iĝis membro de 
TEJO. 

La 1-an de februaro 1966 Hungara Radio denove dissendis en Esperan-
to tage po 15 minutoj, kiu ĉesis en 1949.

1966 - La 51-a Universala Kongreso de Esperanto en Budapeŝto, ĉ. 
3975 partoprenantoj; kaj la 22-a Junulara Esperanto-Kongreso, IJK, en 
urbo Pécs, kun la inaŭguro de Esperanto-parko en Pécs, kun pli ol 900 
partoprenantoj. La parkon esperantistoj renovigis en la jaro 2010, kiam 
oni starigis tie 13 memortabulojn. La tabulojn mem faris esperantisto 
Róbert G. Nagy, kies memfaritaj memortabuloj estas dise de la lando. 
La oficiala inaŭguro de la renovigita Esperanto-Parko estis la 24-an de 
majo, 2010. 

En la sama jaro, 1966 komenciĝis funkcii la Esperantologia Fako en la 
universitato ELTE (Budapeŝto) kun la gvido de István Szerdahelyi.

En 1966 estiĝis Ŝtata Lingvoekzamena Komitato ankaŭ por la lingvo 
Esperanto, oni povis fari ŝtatan ekzamenon ankaŭ pri Esperanto.

En septembro de 1966 komenciĝis trejnado de la mezlernejaj instruistoj 
en lingva fako Esperanto en ELTE. Oni rajtis preni Esperanton en la tria 
fako kaj samtempe komenciĝis ankaŭ trejnado de korespondantaj studen-
toj. En la unuaj dudek jaroj 98 studentoj ricevis diplomojn.

En la jaro 1979 okazis la unua Renkontiĝo de Esperantistaj Familioj. 
Ĝia inicianto, kaj unua organizanto dum pluraj jaroj estis Ernő Csiszár 
kaj sia edzino (ambaŭ estas mezlernejaj instruistoj, el urbo Várpalota).

En 1981 fondiĝis la „Scienca Eldona Centro de Universala Esperan-
to-Asocio” en Budapeŝto. 

La 6-an de junio, en 1982 esperantlingvaj elsendoj de Radio Pécs (regi-
ona filio de Hungara Radio) komenciĝis semajne po 5 minutoj (ĝis 1986).

La 14-an de decembro 1982 la ministerio pri edukado deklaris protek-
tita kolektaĵon de Károly Fajszi. Kolektaĵo de Fajszi estis pli riĉa, ol la 
materialo de Tutlanda Biblioteko Széchenyi laŭ la hungaraĵoj. Ĝi estis la 
unua protektita Esperanta kolektaĵo en Hungario: 8000 volumoj da libroj, 
8000 periodaĵoj (el tio 3000 estis kompletaj, binditaj) kaj grandega muzea 
fako. Ĝi havis la plej modernan librokatalogon. (En la jaro 2001 s-ro Faj-
szi la tutan kolektaĵon transdonis al la Landa Fremdlingva Biblioteko, ĝi 
ankaŭ nun estas vizitebla tie.)
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Inter la 30-a de julio kaj 6-a de aŭgusto 1983 okazis la 68-a UK en 
Budapeŝto kun 4834 partoprenantoj. Ĉefpatrono estis Sándor Gáspár, 
prezidanto de la Tutlanda Konsilio de Sindikatoj. Same la 39-a Internacia 
Junulara Kongreso en Debrecen kun 672 partoprenantoj.

En la sekva jaro (1984) en Hungario aperis 36 esperantaj libroj, tiu fak-
to faligis ĉiujn ĝistiamajn kaj nuntempajn rekordojn.

La 7-an de julio 1985 la Hungara Radio rekomencis la dissendojn en Es-
peranto, la redaktisto komence estis d-ro Pál Felső, poste la ĉefredaktoro 
kaj parolisto estis Éva Farkasné Tatár.

La 20-an de aprilo 1986 HEA - anticipe ĉiujn ŝtatajn kaj sociajn organi-
zojn, asociojn - eksiĝis el brakoj de la partiŝtato: la asembleo elektis siajn 
estrarajn ŝtabojn kaj estraranojn kondukante la pluralan kandidatiĝon laŭ 
rekomendo de la propra kandidatiga komitato, dume ekskludante la ins-
pektan organon.

La 21-an de marto 1987 Prezidanta Konsilio de la Hungara Popol-
respubliko donacis medalon „Paco kaj Amikeco” al la Asocio por rekono 
de altaj meritoj akirintaj en tereno de paca kunlaborado inter la popoloj 
kaj disvolviĝo de la internaciaj kulturaj rilatoj. HEA estis la unua hun-
garlanda asocio, kiu ricevis tiun honoron (pli frue nur eksterlandaj orga-
nizaĵoj aŭ individuoj ricevis ĝin).

Sur nova vojo
Post la falo de la socialisma reĝimo fondiĝis deko da fakaj, regionaj aŭ 
urbaj E-societoj. Granda parto de ili post kelkaj jaroj estis malfonditaj, 
sed kelkaj daŭras funkcii ankaŭ nun.

En la jaro 1990 memstariĝis la antaŭa junulara sekcio, kaj estis juĝeje 
registrita Hungara Esperanto-Junularo, kies unua prezidanto estis Gábor 
Deák-Jahn. HEJ estas membro de TEJO, kaj nombras ĉ. 800 membrojn. 
Ekde 1987 estas ĉiujare organizata de HEJ la fama internacia aranĝo IJS 
- Internacia Junulara Semajno.

Same en la jaro 1990 estis fondita Kultura Esperanto-Asocio, en inter-
nacia medio poste konata kiel „Esperanto-Centro Eventoj”.

En 1999 okazis la 55-a Internacia Junulara Kongreso de TEJO en Vesz-
prém.
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Lingvoinstruado, kulturaj agadoj

2000 - la Budapeŝta instanco „Fremdlingva Kleriga Centro” ricevis akre-
dititan rajton organizi ŝtate rekonitan ekzamenojn ankaŭ pri Esperanto, 
kaj per tio komenciĝis la amasa lernado de la lingvo.

En Hungario okazas ŝtate rekonitaj ekzamenoj pri Esperanto. Studentoj 
bezonas por fini siajn studojn, depende de la altlernejo, konfirmon pri 
lingvokono en unu aŭ du fremdaj lingvoj libere elekteblaj. Eblas elekti 
ankaŭ Esperanton. Inter 1995 kaj 1999 okazis jare ĉ. 500 tiaj ekzamenoj, 
ekde 2000 okazis kresko kaj ekde 2002 ĉiujare estas ĉ. 6000 ekzamenoj. 
Sume ĝis 2007 tiel okazis pli ol 40.000 ekzamenoj. La prilaborantoj de 
la ekzamenoj estas Pálma Csiszár, Petra Smidéliusz, Imre Szabó, Iván 
Buj dosó, kaj multaj aliaj.

Ankaŭ en la mezlernejoj kaj gimnazioj eblas elekti esperanton, kiel 
libere elektitan lingvon dum la abiturientaj ekzamenoj. Unu el la prilabo-
ranto de la abiturientaj tezoj estas Márta Kovács, instruistino.

Ekde 2004, post la aliĝo al la Eŭropa Unio ankaŭ hungaraj, Esperanton 
instruantaj lernejoj partoprenas en Eŭrop-Uniaj kunlaboraj programoj: 
Leonardo, Erasmus kaj Grundtwig, gvidate de esperanto-instruistoj Jo-
zefo Németh, Ilona Fedor, Vas-Szegedi Julianna, István Bagó, kaj aliaj 
geko legoj.

Multaj hungaraj esperantistoj havis gravan rolon en la evoluo de Es-
peranto-literaturo: siatempe Ferenc Szilágyi, Lajos Tárkony, Imre Bara-
nyai, Teodor Schwartz, ktp. 

Ankaŭ nuntempe ekzistas gravaj literaturaj verkoj, kaj tradukoj: István 
Nemere (Hungara verkisto kaj tradukisto. Li verkas ĉefe en la hungara 
lingvo, sed ankaŭ en Esperanto. Lia verkaro kovras vastan gamon da 
temoj: krimromanoj, sciencfikcio, amromanoj kaj fikciaj libroj. Li gaj-
nis trifoje la premion „La Verko de la Jaro”, kaj prezidas la Esperantan 
PEN-Centron.), Prof. d-ro Endre Dudich, Imre Szabó (Dubliganto de 
hungarlandaj gravaj ludfilmoj, kiel ekz. „Mefisto”, kaj „En Eŭropo ie”. 
En lia literatura agado estas elstaraj la tradukoj de la poeto Attila József), 
Jozefo Horváth, László Vizi, kaj aliaj.

En 2004 Lingvoscienca Instituo de Hungara Scienca Akademio dekla-
ris, ke Esperanto apartenas al la kategorio de vivantaj lingvoj.

En 2008 okazis la 64-a Internacia Junulara Kongreso de TEJO en 
Szombathely.
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En Hungario siatempe estis grandega libro- kaj gazeteldonado. Hunga-
ria Esperanto-Asocio havis propran presejon, kaj eldonis multajn Espe-
rant- kaj hungarlingvajn librojn. 

En Hungario estis eldonitaj multaj Esperantlingvaj gazetoj, inter ili la 
plej gravaj: La Verda Standardo (dum la fruaj tempoj de Esperanto, 1905-
1915), Hungara Esperantisto (1909-1911, 1918-1926, kaj 1961-1973 - eldo-
nita de HEA), Eszperantó magazin (hungarlingva Esperanto-populariga 
revuo, 1973-1976 - eldonita de HEA), poste la titolo de la revuo fariĝis Vi-
lág és Nyelv (Mondo kaj Lingvo), kiu aperis ĝis 1987. El la 20 paĝoj estis 
unua paĝo kaj kelkaj artikoloj en Esperanto - eldonita de HEA), Hungara 
Vivo (kultura gazeto, eldonita en Hungario inter 1961 kaj 1990, aperis en-
tute 154 numeroj), Hungara Heroldo (movada gazeto, aperinta en Buda-
peŝto, fondita en januaro 1928 de Lajos Kökény, kiu redaktis kaj eldonis 
ĝin ĝis 1930), Hungara Fervojista Mondo (ĝi aperis en 1957 kiel revuo 
de Fervojista Fako de HEK), Eventoj (fama, 2-semajna - en sia epoko „la 
plej ofta” - Esperanto-gazeto, aperinta inter 1992 kaj 2002. Ĉefredaktoro 
estis László Szilvási), Debrecena Bulteno (hungara esperanta dumonata 
eldonaĵo. La unua numero aperis komence de la 1980-aj jaroj kaj eldo-
niĝis ĝis 2003. Redaktoro estis Tibor Papp.), Literatura Mondo (estis la 
plej grava literatura esperanta periodaĵo inter la du mondmilitoj, aperinta 
(kun interrompoj) inter 1922 kaj 1949).

Fakorganizoj, fakaj agadoj
En Hungario ekzistas pluraj (landaj, fakaj, regionaj) Esperanto-asocioj, 
multaj el ili estas memstaraj, sed 13 asocioj estas membroj de HEA.

En la mondo inter la sciencaj esperanto-organizaĵoj estas unikaĵo la 
Buda peŝta Medicina Esperanto-Fakgrupo (fakgrupo de HEA) funkcian-
ta ekde 1969. Dum ĝia 45 jara agado gvidata de d-ro Ludoviko Molnár 
kaj D-rino Julianna Farkas ĝi organizis preskaŭ 500 sciencajn kunvenojn, 
prelegse riojn, konferencojn kaj partoprenis redaktadon de fakaj vortaroj 
kaj multaj sciencaj artikoloj. Ili laborgrupo esperantigis gravan EU-doku-
menton: la „Traktato pri Estigo de Eŭropa Konstitucio (I-II) partoj” estas 
legebla 23 nacilingvaj-esperantlingvaj versioj en la retejo: www. egalite.
hu.

Hungara Yumeiho-Societo (membro de HEA) estas fakgrupo. Yume-
iho® terapio estas konata en la mondo pere de Internacia Centro, kies 
sidejo estas en Tokio. Ĝia aŭtoro estas majstro Saionji Masayuki. La 
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terapio, kurac masaĝo devenas el la Valo Shaolin. La fakgrupo instruas 
tiun ĉi terapion, kaj sur la internacia diplomo estas indikoj japane, angle 
kaj esperante. En la jaro 2014 IMEK (Internacia Medicinista Esperanto 
Kongreso) okazis en Budapeŝto, kies ĉeforganizanto estis Hungara Yu-
meiho-Societo, kun la helpo de Budapeŝta Medicina Esperanto-Fakgru-
po kaj Hungaria Esperanto-Asocio.

Ekde la jaro 1963 funkcias en departamento Komárom-Esztergom alia 
membro-organizo de HEA: Esperanto-Societo de Tata kaj ĝia ĉirkaŭaĵo, 
kiu societo ekde la jaro 2005 funkcias, kiel memstara societo kun 200 
membroj, el kiuj 7 estas membroj de UEA.

Ene de la societo funkcias 26-membra belarta grupo, kion fondis Eliza-
beta Ködmön en 1994. Ili ofte organizas kreivajn tendarojn kaj komunajn 
ekspoziciojn enlande kaj eksterlande, ekz. en Rumanio, Slovenio, Fran-
cio, Slovakio, Nederlando, ktp.

Por la 110-jariĝo de HEA ili renovigis la faman „Esperanto-Fonton” en 
la montaro Pilis, apud la vilaĝo Piliscsév, kun la aktiva helpo de la civita-
noj de la vilaĝo. Memortabulo memorigas pri la komuna laboro. La ĉefor-
ganizanto de la laboro estis Jozefo Trnka la vicprezidanto de la Asocio.

Hungara Fervojista Esperanto-Asocio estas civila publikutila organizo, 
kaj havas preskaŭ 500 membrojn. La Asocio ĉiujare organizas sian gravan 
eventon: „Landa Fervojista Amika Renkontiĝo”. La membroj redaktas la 
gazeton „Hungara Fervojista Mondo”, kaj ankaŭ la internacian gazeton 
„Internacia Fervojisto”. La oficiala leksikono de la Internacia Fervojista 
Societo havas pli ol 15.000 fervojajn fakvortojn kaj fakesprimojn, kaj en 
la esperantigo de la leksikono aktive kunlaboris la hungaraj esperantistaj 
fervojistoj.

La regulaj, pluperfektigaj Landaj Pedagogiaj Tagoj helpas la instrua-
don de Esperanto. La renkontiĝon organizas Hungara Societo de Espe-
ranto-Instruistoj, kaj ĉefe de Márta Kovács, Pálma Salomonné Csiszár, 
Zsuzsa Gados Tötösné kaj aliaj. Multaj novaj lernolibroj, vortaroj riĉigas 
la lernmaterialojn. Márta Kovács, kaj sia laborgrupo ellaboris la esperan-
to-programon por la mezlernejanoj kaj la abiturienta ekzameno, kiu po-
vas signifi pliajn poentojn al akceptado en altlernejojn kaj universitatojn.

La mondfama ŝak-instruisto, esperantologo László Polgár kreis Fon-
daĵon „Talento”. Laŭ lia talento-edukado-programo funkciigis bazler-
nejan progra mon András Lukács en la urbo Budaörs - tie oni insturis la 
japanan kalkul-metodon ”Sorobano”.
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Internacia Esperanto-agado
En nia asocio D-ro Gábor Márkus havas la tas-
kon konstrui pli vastajn internaciajn rilatojn. 
Kiel komitatano de UEA li partoprenas ĉiujn 
uni versalajn kongresojn kaj prelegas pri la eŭro-
pa kaj azia kulturoj en multaj landoj de multaj 
kontinentoj. Nuntempe li instruas esperanton en 
korea universitato kaj preparas kurson en Laoso, 
kie ĝis nun neniam estis esperanto movado.

Multaj hungaraj esperantistoj aktive laboras en 
la internacia Esperanto-agado. En la estraro de 

UEA estas du hungaroj: 
Stefan MacGill (Novzelanda esperantisto, kiu de 

1986 vivas en Hungario. De 1986 ĝis 1996 li redak-
tis la gazeton Juna Amiko kaj denove faris tion inter 
2000 kaj 2013. Ekde 1989 li profesie verkas help-tek-
stojn por komputilaj programoj. De 1989 ĝis 1992 li 
estis vicprezidanto de ILEI, de 1992 ĝis 1994 li estis 
kaj denove ekde 2009 ĝis 2013 prezidanto de ILEI. 
Dum la komitatkunsido de la 98-a UK en Rejkjaviko 
li estis elektita kiel vicprezidanto de UEA. Ĉefaj ver-

koj: Tendaraj tagoj, La laŭta vekhorloĝo, Tridek roluloj, Streĉ’ eĉ, Steĉj-
skeĉ’!, Pordoj, Okulo.). 

Alia UEA estrarano estis Stefano Keller, hungarde-
vena esperantisto, loĝanta en Svislando. Li junaĝe vi-
vis kaj studadis en Hungario. Rezulte de siaj univer-
sitataj studoj en Budapeŝto li iĝis diplomita instruisto 
kaj psikopedagogo. Ekde januaro 2009 Keller estas 
ĉefreprezentanto de UEA ĉe Unuiĝintaj Nacioj en 
Ĝenevo. En 2010 kaj en 2013 li estis elektita kiel 
Estrarano de UEA). 

Ekde la jaro 1998 Károlyné Ködmön estas la UEA 
ĉefdelegito de HEA, ŝi plenumas tiun ĉi rolon ankaŭ hodiaŭ. Ĝis la jaro 
1998 la ĉefdelegito estis Margit Evva. 

Veronika Poór (Hungara esperantistino, kemiisto, nanoteknologisto, ŝi 
estas ĝenerala direktoro de Universala Esperanto-Asocio ekde majo 2016. 
Ŝi doktoriĝis pri fiziko kaj estas profesia esploristo de nanoteknologio. 
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En 2009 ŝi partoprenis en Esperanto-renkontiĝon 
la unuan fojon. Ekde aprilo 2011 ŝi antaŭenigas la 
ideon de Muzaiko, kiu estis lanĉita en julio 2011, 
kiel plentempa internacia interreta radio, kaj gvi-
das ĝian neformalan teamon. En la oficperiodo 
2013-2015, kiel membro de la estraro de TEJO, ŝi 
respondecis pri la preparado de aktivuloj, scienca 
kaj profesia agado, eksteraj rilatoj kaj homaj rila-
toj. La 31-an de julio 2015 la UEA-direkto anoncis 
la elekton de la nova Ĝenerala Direktoro de UEA. 
Ŝi ekoficiĝis en majo 2016.),

Zsófia Kóródy (Hungara esperan-
to-instruisto kaj ekde 2003 unu el la ker-
naj aktivuloj de la Interkultura Centro 
Herzberg en Germanio. Ŝi diplomiĝis 
pri Esperanto en la ELTE-universita-
to en Budapeŝto. Ŝi verkis gramatikan 
ekzercaron kaj kunlaboris en la redak-
tado de la Hungara-Esperanta Mezvor-
taro. Ŝi aktivas en la Esperanto-movado 
ekde 1978, estis vicprezidanto de HEJ, 
de TEJO, estrarano de HEA, kaj ekde 
2006 estas estrarano de ILEI. Ekde 
2003 ŝi vivas kaj laboras en Herzberg 
am Harz. Ŝi multe kontribuis al tio, ke 
la urbo fariĝu Esperanto-urbo. En la UK 2013 en Rejkjaviko ŝi pro ŝiaj 
aktivaĵoj estis honorigita per la Diplomo pri Elstara Agado de UEA.), 

d-rino Katalin Kovats (Hungara matematikisto, 
lingvisto, metodologo kaj esperantisto, loĝanta en 
Nederlando. Ŝi gvidis multajn Esperanto-kursojn 
kaj metodikajn seminariojn dise en la mondo, kaj 
nuntempe ŝi okupiĝas pri la redaktado de la porinst-
ruista ttt-ejo: Edukado.net. Ŝi estas kunlaboranto 
de la gazeto Monato ekde 1994 kaj estis vicredak-
toro de Internacia Pedagogia Revuo (IPR). En la 
jaro 2010 ŝi post enketo de La Ondo de Esperanto 
elektiĝis Esperantisto de la Jaro. Ĉefaj verkoj: Ĉu vi 
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aŭdis, ke... ?, Omaĝlibro al Andreo Cseh, kunaŭtorino kaj eldoninto de 
Poŝamiko, Manlibro pri instruado de Esperanto, multaj artikoloj en IPR 
kaj revuo Esperanto.), 

profesoro d-rino Ilona Koutny, (Hungara esperan-
tistino kaj lingvistino. Nuntempe ŝi vivas en Pollan-
do, kie ŝi gvidas la interlingvistikajn studojn ĉe la 
Universitato Adam Mickiewicz en Poznań. Pro tiu 
agado oni elektis ŝin, kiel Esperantisto de la Jaro 
2008. Ŝi estas membro de la Akademio de Esperan-
to. Ŝi verkis multajn lingvistikajn studojn, i.a. pri 
vortaraj problemoj. Ŝi estas ĉefredaktoro de „Hun-
gara-Esperanta Meza Vortaro”.), 

prof. d-ro Endre Dudich (Hungara geologo, geo-
kemiisto, sciencisto, esperantisto. Doktoro pri na-
tursciencoj, kandidato de la tersciencoj, titolara 
docento de ELTE pri geologio, asociita profesoro 
de AIS pri geologio, titolara profesoro de Okci-
dent-hungaria Universitato Sopron. Li tradukis el 
20 lingvoj esperanten, verkis en esperanto 50 pub-
likaĵojn, inter ili du librojn, multfoje prelegis en kaj 
pri Esperanto. Liaj ĉefaj verkoj estas: Ĉu vi konas la 
teron? kaj La lumo nutranta), 

d-ro György Nanovfszky 
(Diplomato, ekonomikisto kaj filo logo. Esperan-
tisto ekde 1958. Studoj en Budapeŝto kaj Moskvo 
pri slava filologio, internaciaj rilatoj, Doktoriĝo 
en politikaj sciencoj. Profesoro kaj membro de 
Akademio Internacia de Sciencoj, (San Marino). 
Ambasadoro de Hungario interalie en Moskvo kaj 
en Singapuro. 1982-86: reprezentanto de UEA en 
la UN pri neregistaraj organizaĵoj. Ĉefredaktoro 
de la revuo Planligvistiko (Milano), 1988-90 re-
dakciano de Hungara Vivo (Budapeŝto), 1986: re-
dakciano de Literatura Foiro (Svislando). Aŭtoro de multaj libroj kaj 
publikaĵoj. 1998-2006 prezidanto de la Hungaria Esperanto-Asocio 
(HEA), ekde 2007 ties honora prezidanto. Ekde 2012 honora membro 
de UEA.), 
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d-ro Imre Ferenczy (Hungara kuracisto. Kun-
fondinto de la Hungarlanda Esperanto-Konsilan-
taro en 1955; prezidanto de junulara fako de HEA 
ĝis 1960; gvidanto de medicina fakkomisiono de 
HEA en 1977 ĝis 2000; junulara gvidanto de IFEF 
en 1962 ĝis 1970; realiganto de laborkontrakto in-
ter TEJO kaj IFEF en 1968. Pro lia instigo ekde 
1982 dum IFEF-kongresoj funkcias radioamatora 
stacio kun speciala voksigno. En 1970 li iĝis pri-
vata sekretario de d-ro Hideo Shinoda kaj ekde 
1985 daŭre estas prezidanto de UMEA. Membro de redaktantaro de 
MIR, organo de UMEA. En Varna dum la UK en jaro 1978 li ricevis 
la UMEA-Shinoda Premion pro sia elstara medicinmovada agado. Ho-
nora membro de Hungaria Esperanto-Asocio kaj honora membro de la 
Universala Esperanto-Asocio (ekde 2003). Fondinto kaj prezidanto de 
hungara sekcio de ILERA kaj la hungara sekcio de la Internacia Fer-
vojista Radioamatora Asocio. En 2007 en Budapeŝto ĉe la Medicina 
Universitato li ricevis jubilean oran diplomon pro sia 50-jara kuracista 
agado.), kaj 

István Ertl (Instruisto, tradukisto kaj interpretis-
to. Li laboris en 2002-2003 kiel inform-oficisto de 
Eŭropa Reto Kontraŭ Rasismo en Bruselo, kaj en 
2003 fariĝis la unua hungarlingva tradukisto de la 
Eŭropa Revizora Kortumo. Li redaktis la revuojn 
Internacia Pedagogia Revuo (1987-1991), Opus 
Nigrum (1987-1990), Kontakto (1990-1991), kaj Es-
peranto de UEA (1992-2001). En 2003 kunfondis la 
retan bultenon Libera Folio. Li estas membro de la 
Konsilio de UEA (2013-), estas estrarano de IKEL 
- Internacia Komitato por Etnaj Liberecoj (2005-), 
komitatano de Akademio Literatura de Esperanto 

(2007-), membro de la arbitracia komisiono de TEJA (2008-). Sekretario 
de Fondaĵo Grabowski (2008-).  Li finis staĝon pri interpretado ĉe la Ins-
tituto de Tradukistoj, Interpretistoj kaj Internaciaj Rilatoj en Strasburgo; 
faris samtempan interpretadon al Esperanto en eventoj pri lingvopoliti-
ko.).

Dum plurdek jaroj redaktis la Revuon Juna Amiko la eminenta mez-
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lerneja pedagogo s-ro Géza Kurucz. La redaktoro de la Internacia Peda-
gogia Revuo estas József Németh. D-ro Árpád Máthé aperigis rezulton 
de sia plurdekjara kolekta laboro, la Katalogon de Esperantlingvaj pe-
riodaĵoj.

Nuntempaj agadoj
En la jaro 2011 okazis la 35-a Hungara Esperanto-Kongreso en urbo Szol-
nok, kun la celo plifortigi la hungaran movadon. La kvar plej grandaj lan-
daj Esperanto-asocioj (Hungaria Esperanto-Asocio, Hungara Fervojista 
Esperanto-Asocio, Hungara Sekcio de ILEI, kaj Hungara Esperanto-Ju-
nularo) kune organizis ĝi per gvidado de HEA-vicprezidanto János Nagy. 
La reprezentanto de LKK, Ferenc Harnyos salutis la partoprenantojn ĉe 
la komenco de la kongreso. La ĉefprotektanto de la kongreso estis iama 
respublika prezidanto, s-ro Árpád Göncz. 

Ekde 2010 HEA organizas la renkontiĝon „Internacia Junulara Lingvo-
tendaro”. En 2015 ĝi okazas la kvinan fojon, ĉi foje en urbo Jászberény, 
en iama infantendaro, apud la arbaro. Kutime la tago komencas per mate-
na gimnastiko, antaŭtagmeze okazas lingvokursoj en du niveloj: komen-
ca kaj progresa niveloj. Inter niaj instruistoj kaj prelegantoj estas ankaŭ 
eksterlandanoj. Posttagmeze kaj vespere ni havas diversajn programojn: 
plaĝumado, konatiĝo kun Jászberény, vizito de la bestĝardeno, lardoros-
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tado, diversaj konkursoj, ktp.
En 2014 IJL ni havis koreajn gastojn, studentojn kun siaj intruistinoj, 

kiuj pliriĉigis nian programon montrante koreajn dancojn kaj korean 
fabelon, ludante kiel ombroteatro. Dum konkurso la partoprenantoj ko-
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natiĝis kun pluraj hejmbestoj en proksima bieno. La inventinto kaj or-
ganizinto de IJL estis kunordiganto János Nagy, kiu skribis sukcesajn 
petskribojn por realizi la eventon. 

En la jaro 2014 HEA kunorganizis la renkontiĝon „Internacia Medici-
na Esperanto-Kongreso” en Budapeŝto. IMEK estas la kongreso de Uni-
versala Medicina Esperanto-Asocio (UMEA), kaj ĝin partoprenis ĉ. 180 
homoj. La ĉeforganizanto estis s-ino Katarina Faragó, kaj nome de HEA 
s-ro János Nagy kiel kunorganizanto. Dum la kongreso la pola Univers-
itato „Jagello” kaj la hungara „SOTE” Universitato subskribis kontrak-
ton, kun la celo kunlabori kaj helpi unu la alian. Tutsemajna ekspozicio 
de esperantistaj pentristoj riĉigis la 
progra mon. La partoprenantoj de la 
renkontiĝo dum unu vespero povis 
ĝui la be lecon de Budapeŝto, sur la 
ŝipo „Eŭropo”, aŭskultante Espe-
rantlingvan ĉiĉeronadon, prezentita 
de Mária Eszes kaj János Nagy. La 
partoprenantaj kuracistoj kaj uni-
versitatanoj ricevis kredit poentojn 
pro la partopreno.
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HEA aktivas en diversaj hungaraj civilaj renkontiĝoj. Ni ofte repre-
zentas la Asocion en la aranĝoj de la budapeŝta „Eŭropa Domo”, kaj en 
pluraj civilaj forumoj, konsultiĝoj.

Aktivuloj de HEA ofte partoprenas en la „Budapeŝta Lingvoekspozi-
cio kaj Lingvofoiro”. Tie ni prezentas Esperanton al la vizitantoj: la inter-
naciecon kaj la gravecon de la lingvo, niajn kulturon kaj tradiciojn, espe-
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rantajn librojn kaj lernolibrojn, 
ni parolas pri niaj lingvokursoj, 
kaj ni respondas al la demandoj.

En Budapeŝto ĉiujare okazas 
„Eŭropa Tago de Lingvoj”, kie ni 
ofte prezentas Esperanton en la 
hungara lingvo. Ĝi estas festiva-
lo, kie Esperanto estas unu el la 
lingvoj. La gastoj povas aŭskulti 
diversajn kulturajn prezentojn, 
okazas prelegoj pri Esperanto, 
oni povas partopreni en libroprezentado, aŭ aŭskulti poemojn kaj kantojn 
esperante.

En la oficejo de HEA ofte okazas prelegoj pri diversaj temoj (lingvo, 
vojaĝoj, edukado, movado, prezentoj, ktp.). Ĉiujare ni organizas tie Za-
menhof Tagon, kaj diversajn aliajn festojn. Tre ofte ankaŭ aliaj Espe ranto-
organizoj renkontiĝas tie, ekzemple Hungara Esperanto-Junularo, Buda-
peŝta Medicina Esperanto-Fakgrupo, la asocio Eŭropo-Demokratio-Espe-
ranto, pasintjare tie okazis la Landa Pedagogia Tago, kaj kutime oka zas ĉe 
ni la jarĉefkunveno de la Hungara Fervojista Esperanto-Asocio.
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EKDE 2017

La vivo ne haltis…
Ekde 2017 la Hungaria Esperanto-Asocio 
(HEA) per programserio „Per Arto kaj Es-
peranto por la Sano”; „Per Movo kaj Espe-
ranto por la Sano”; „Vivon por la Jaroj per 
Esperanto” komencis  kompletigi la rilaton 
inter Esperanto kaj arto, kaj senĉese organi-
zi memor-ekskursojn antaŭenigante la san-
an vivstilon kaj vizitante la memorlokojn de 
ZEO.

S-ino Maria Eszes estis la prezidanto de 
la Hungaria Esperanto-Asocio  (HEA) de 
2016 ĝis 2021, kaj honora prezidanto de 
2022. Ŝi plifortigis la rilatojn inter Esperan-
to kaj arto „Kun Plumo, Kanto, Peniko” kaj 
kulturaj organizaĵoj. Ŝiaj pli konataj poemoj estas  „Nova tago-Espero 
kaj La Flamo de Amo”. Ŝia devizo estas: „En silento de mia animo est-
as LITERATURO, en mia imagata mondo estas PENTRARTO, en mia 
koro vivas MUZIKO, la viviganto de mia vivo estas ESPERANTO kaj 
ARTO.”  Ekde 2007 ŝi estas la prezidanto de la Artista Rondo Pécs: Ver-
kistoj-Poetoj Amika Asocio.  Ŝi  popularigis Esperanto-literaturon en la 
artista mondo. En 2018 ŝi gajnis la konkurson de revuo „Juna Amiko” 
pro siaj verko kaj pentraĵo. En 2019  ŝi publikigis serion de artikoloj ti-
tolitan „La sorĉa kanto-mondo”. En 2021 ŝi aperigis siajn poemojn kaj 
pentraĵojn. En 2017,  okaze de la 102-a Universala Kongreso de Esperanto  
Seŭlo,  en la Postkongresa Parolmaterialo por la Medita Renkontiĝo de 
Won Budhismo ŝia prelego estis titolita „La Rilato inter Religio kaj Arto”.  
En sia filmo scenoj el la vivo de la Virgulino Maria estis prezentitaj laŭ 
la verkoj de mondfamaj pentristoj, akompanate per la fonogramo de la 
Ĉambro-Koruso Főnix.  En 2018, ŝi partoprenis la 20-an Alpoj-Adriati-
kan Konferencon en Kroatio (Bjelovar), kiu okazis laŭ la 2-a punkto de 
la interkonsento de HEA kaj Kroata Esperanto Ligo (KEL) (partopreno 
en la kultura programo). Ŝia prelego, akompanita de la Ĉambro-Koruso 
Főnix, prezentis siajn artaĵojn kaj filmon esprimantajn la kunligitecon de 
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la nacioj de la mondo, elstarigante kiel ili taksas reciproke la kulturon, 
arton kaj religion helpe de Esperanto kiel pontolingvo. Ekde 2011 ŝi est-
as la soprankantistino kaj manaĝistino de la Ĉambro-Koruso Főnix.  Ŝi 
rolis en multaj Esperanto-aranĝoj: en la Zamenhof-festoj, Eŭropa Tago 
de Lingvoj, Internacia Medicina Esperanto-Kongreso (IMEK), Eŭropa 
Eventa Ŝipo, Internacia Katolika Esperanto-Kongreso (IKUE). Ŝi estas 
membro de la Nacia Turisma Asocio ekde 1990 kiel Ĉiĉeronino, ŝiaj uza-
taj lingvoj estas hungara, angla, rusa kaj esperanto.

Esperanto kaj Arto
La vicprezidanto, aferg-
vidanto de la Asocio 
s-ro Johano Nagy orga-
nizis kaj kunordigis la 
eventon de „Rilato inter 
Esperanto kaj Arto”, 
por prezenti la 117-jaran 
historion de HEA en la 
Civilodomo de Zugló, 
Budapeŝto.

La vizitantoj povis 
rigardi la valorojn de 
arkivoj de aĝdojeno, 
d-ro István Hegyi in-
fankuracisto, la hono-
raj  prezidantoj: Prof-ro 
d-ro György Nanovfsz-
ky, Prof-ro d-ro Gábor 
Márkus; estis prezen-
titaj inter la talentaj 
esperantistaj artistoj la 
50-jara esperantista pasinteco kaj literaturaj verkoj de S-ino Mária Eszes 
kadre de la ekspozicio 

„Per plumo, kanto, peniko”; la pentraĵoj de la Pentrista- kaj belarta gru-
po de urbo Tata, gvidata de Károlyné Ködmön; la ŝtonetografikaĵoj de 
Orsika Kiss; la tradukoj de d-rino Julianna Farkas kaj d-ro Lajos Molnár 
pri lingvaj kulturoj; kune kun la kreitaĵoj de junaj talentoj.
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Memorfesto
La Asocio tradicie ĉiujare organizis la Zamenhof-Memorfeston. La ni-
velon de la kulturaj programoj levis Bartek Anna (Anjo Amika) mondfa-
ma esperanto-kantistino, pedagogo;  la artistoplantidoj de la Bazlernejo 
Érd kun la direktado de Gyöngyi Mézes (Perlo Miela) muzikoinstruisti-
no; la Sud-Transdanubia Ĉambro-koruso Főnix el urbo Komló, 3-a-loka 
klasito de la Eŭropa Esperanto-Kantfestivalo,  gvidata de S-ino Gabriella 
Cs. Gillich.
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La 102-a Universala Kongreso de Esperanto
Okaze de la 102-a Universala Kongreso de Esperanto 2017, Seulo, Korea 
Respubliko, HEA ankaŭ per la eldonaĵo „La Hungaria Esperanto-Asocio 
prezentas sin” informis pri la 115-jara, kolora, riĉa, hungaria Esperan-
to-agado.

Dum la postkongreso, kun subteno de Korea Esperanto-Asocio kaj 
WON Budhismo okaze de Internacia Esperanto-Medita Renkontiĝo pre-
legis Prof-ro d-ro Gábor Márkus, honora prezidanto de HEA kun titolo 
„La Socia Krizo pro Migrado”. S-ro Johano Nagy vicprezidanto, aferg-
vidanto prezentis la prelegon de Mária Eszes „La kontakto de religio, 
arto kaj Esperanto”, kaj per la filmo „Rilato inter Arto kaj Esperanto” li 
demonstris ŝiajn artaĵojn en la Esperanto-vivo.

Mondskalaj rilatoj
HEA plu larĝigis siajn mondskalajn rilatojn (UEA, EEU, KEA, KEL). La 
Asocio estis reprezentita en Universalaj Esperanto-Kongresoj en Kopen-
hago, Slovakio (Nitro) kaj Francio (Lille); en multnombraj, diversfakaj, 
internaciaj kongresoj kaj landaj kongresoj.
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20-a Alpoj-Adriatika Konferenco
Oni partoprenis en la 20-a Alpoj-Adriatika Konferenco en Kroatio (Bjel-
ovar), kiu okazis konforme al punkto 2-a de la Interkonsento farita de 
Hungaria Esperanto-Asocio kun Kroata Esperanto-Ligo (KEL). Kiel 
reprezentantino de HEA akompanate de prelego de Mária Eszes, estis 
prezentita filmo, en kiu ŝi esprimis la ligon de la nacioj de la mondo, em-
fazante kiel ili taksas reciproke la kulturon, arton kaj religion per la helpo 
de Esperanto kiel pontolingvo.
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Zamenhof memorekskursoj
Ekde 2017 la vicprezidanto kaj afergvidanto de HEA, Johano Nagy, 
plurobla venkinto de plenumaĵ-ekskursoj 20-foje startis Zamenhof me-
morekskurso-seriojn al pluraj hungariaj regionoj: 120/42/33/21/14/10/7/5 
km-oj  „Esperanto”; 120 km-oj „DUNAZUG”.

Esperanta Sankta Nikolao ekskursoj; la memorekskursoj okaze de la 
Esperanta Infan-Tago. S-ino Giulia Bruno, itala belartistino, kiel gasto 
partoprenis la memorekskurson organizitan omaĝe al Zamenhof, fondin-
to de lingvo Esperanto, kaj al la 130-a datreveno de apero de la unua 
Esperanto-lernolibro. Ŝi helpe de fotoj, filmoj kaj arkivaj dokumentoj stu-
dadis la interrilatojn de memidenteco de lingvo kaj nacio. Ŝi eternigis la 
memorekskurson per fotado.

Ĝis la fino de 2022 la nombro de civilaj plenumantoj estis 2500, kiuj 
ricevis esperanto-hungarlingvan informilon, gastigadon, donacon, espe-
ranto-hungaran memorfolion kaj insignon.
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120-a datreveno de HEA
En 2022, la Asocio festis sian 120-an datrevenon per kultura programo 
kaj eldonigis porokazan poŝtmarkon kun propra emblemo. D-ro Jozefo 
Halász, honora prezidanto de HEA, en la solena parolado konigis la his-
torian version de sia esplorlaboro. 

Ekde la 10-a de aprilo 2022, laŭ la decido de la ĝenerala asembleo, 
la nova prezidanto estas s-ino Gyöngyi Mézes, kaj laŭ la decido de la 
estraro, la nova A-komitatano estas István Szabolcs ekde la sama dato. 
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Antaŭaj prezidantoj
1902-1906 Miletz, József (1865-1915) poŝto-ŝparkasa oficisto
1906-1909 Marich, Ágoston (1883-1955) poŝtoficisto
1909-1911 Szentmáriay, Dezső (morto ĉirkaŭ 1917) juĝisto de supera 

kortumo
1911-1923 Giesswein, Sándor (1856-1923) papa prelato, akademiano, 

parlamentano
1924-1925 Nemes, Antal (1855-1941) rom-katolika episkopo
1925-1928 Pázmány, Zoltán (1869-1948) juristo, universitata profesoro
1931-1932 Mihalik, József (1883-1959) instruisto en porinstruista instituto
1932-1938 Karinthy, Frigyes (1887-1938) verkisto
1938-1941 Kalocsay, Kálmán (1891-1976) kuracisto, titola universitata 

profesoro, poeto, tradukisto
1941-1947 Kökény, Lajos (1897-1985) direktoro de stenografia lernejo, 

parlamenta stenografo
1947-1949 Vasady-Kovács, Ferenc (1904-1977) ŝtatsekretario, ansta-

taŭanto de financministro
1949-1950 Palkó, Sándor (1911-2001) ĝenerala direktoro de la Presejo 

de Monbiletoj
1950-1965 Baghy, Gyula (1891-1967) poeto, verkisto, vicprezidanto de 

la Esperanta Akademio
1965-1967 Szerémi, Borbála (1896-1984) profesie kunlaborantino de la 

Laboristmovada Instituto
1969-1977 Mátéffy, József (1901-1986) profesie konsilantarprezidanto 

de la Supera Kortumo
1977-1986 Nezvál, Ferenc (1909-1987) profesie ministro, parlamentano
1986-1990 Sághy, Vilmos (1922-1999) ekonomo, profesie ministro, ti-

tola universitata docento
1990-1992 Benczik, Vilmos (1945-) instruisto, instruisto en la Porinst-

ruista Altlernejo
1992-1994 Rátkai, Árpád (1939-) instruisto, instruisto en la Porinst-

ruista Altlernejo
1994-1998 Gether, István (1948-) ekonomo
1998-2006 Nanovfszky, György (1942-2021) diplomato
2006-2008 Baksa, József (1958-) inĝeniero
Inter la 15a de novembro 2008 -  la 6a de novembro Szabó, Imre 

(1952.03.02.-2019.04.04.) inĝeniero-instruisto
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Inter la 6a de novembro 2016 - la 10a de oktobro 2021 Eszes, Mária 
Erzsébet (1951.07.23-) pensiulo, arta direktoro, ekskursgvidanto

Inter la 10a de oktobro 2021 - la 10a de aprilo 2022 Szabolcs, István 
(1958.05.21-) emerita bankoficisto

Ekde la 26a de junio 2022 Mézes, Gyöngyi (Perlo Miela, 1954.05.21.-) 
artistino pri perkutinstrumentoj, mezlerneja profesorino pri esperan-
ta lingvo kaj literaturo

Operaciaj aferzorgantoj:
2006-2009 (1969- ) Horváth, Andrea ekonomisto, instruisto pri mate-

matiko
2009- (1967- ) Nagy, János ekonomisto

En la periodo de kronvirusa pandemio pli signifiĝis la neŭtrala, mond-
skala pontolingva misio de Esperanto. La Membro-organizaĵoj de HEA 
elstare funkciis ankaŭ per ZOOM-renkontiĝoj, organizado okaze de fa-
kaj, enlandaj kaj universalaj kongresoj: Budapeŝta Medicina Esperan-
to-Fakgrupo; Esperanto-Grupo Danubkurbiĝo, Vác; Esperanto-Amikoj 
DURA, Dombóvár; Entomologia Rondo „Esperanto”, Budapeŝto; Hun-
garia Asocio de Esperantistaj Pedagogoj; Esperanta komitato en depar-
tamento Hajdú-Bihar, Debrecen; Hungara Fervojista Esperanto-Asocio; 
Hungaria Yumeiho-Unuiĝo, Hódmezővásárhely; Esperanto-grupo „Ver-
da Stelo”, Eger; Esperanto-societo „Verda Stelo”, Nyíregyháza; Esperan-
to-Unuiĝo, Tata kaj ĉirkaŭaĵo.
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Kreis:
Ĝis 2017:

Edit Lindwurm kaj 
János Nagy 

vicprezidantoj de 
HEA 
Provleganto: 

Prof. d-ro Endre 
Dudich
Fontoj:

Vikipedio
Arkivo de HEA
Verkoj de Árpád 

Rátkai
Enpaĝigo kaj mul-
tobligo:  
László Gados

Resumo ekde 2017: 
Mária Eszes prezidanto,  
honora prezidanto de HEA;

Johano Nagy vicprezidanto, afergvi-
danto de HEA
Provlegantoj: 

d-rino Julianna Farkas kaj d-ro Lajos 
Molnár, Budapeŝta Medicina Esperan-
to-Fakgrupo

Zoltán Barta, sistemadministranto de 
HEA
Enpaĝigo-redaktoro: 

László Gados, honora membro de HEA
Fontoj: retejo de HEA, Vikipedio HEA, 

arkivaj dokumentoj kaj fotoj de HEA.



Atingebloj de  
HungAriA esperAnto-Asocio:

Adreso: Hu-1146 budapest,  
thököly út 58-60. ii/209. (oKisZ irodaház)

Kunveno: ĉiuvendrede inter 17-20-a horo  
(libroservo, abono de gazetoj, prelegoj, babilado, aliĝo al HEA, 

aliĝo al lingvokursoj, ktp.)

Poŝtadreso: 1368 budapest, pf. 193.
Telefono: +36/70/932-7464

Retadreso: hungario@gmail.com

 Hejmpaĝo de HEA: esperantohea.hu
 Hejmpaĝo de la libroservo de HEA: meszhea.superwebaruhaz.hu/
 Hejmpaĝo de IJL: ijl.atw.hu/

HEA ĉe Vikipedio: eo.wikipedia.org/wiki/Hungaria_Esperanto-Asocio

Gvidantaro: 
prezidantino: Gyöngyi Mézes (Perlo Miela) esperla.pm@gmail.com

ekonomia vicprezidanto, afergvidanto: Johano Nagy (ekonomikisto) - 
nagyjanosistvan@gmail.com

generala vicprezidanto: Mónika Forgács
estraranoj: Lilla Domsits, Miklós Simonyi


