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La 2-an de marto 1969 fondiĝis 
la plej tradicia, ankoraŭ ege agema 
ron do de fakuloj ene de Universala 
Me dicina Esperanto-Asocio (UMEA), 
nome la Budapeŝta Medicina Espe-
ranto-Fakgrupo (BMEF). La ekde la 
ko menco aktivaj motoroj kaj iniciatoroj 
de la grupo, Lajos Molnár kaj Julianna 
Far kas, raportas pri ĝia riĉa historio:

"Nia Budapeŝta Medicina Espe-
ran to-Fakgrupo (BMEF) fondiĝis la 
2-an de marto, en la jaro 1969.

En marto 2019 ni festos do la 50-
an naskiĝtagon de la Fakgrupo. 

Depost nia fondiĝo la ĉefa ce lo 
de nia Fakgrupo estis ĉiam la sci en-
ca, medicina aplikado de la Internacia
Lingvo, ĉar laŭ nia forta konvinkiĝo 
la scienco nepre bezo nas justan, neŭ-
tralan, komunan lingvon, certigantan 
veran lingvan egalraj te con por ĉiuj sci-
encistoj. La unuajn jarojn de nia aga -
do ni dediĉis al la lingvolernado. Jam 
en la jaro 1969 aperis niaj unuaj arti-
koloj en la cirkulero Medicinistaj No-
vaĵoj, redaktita de d-ro Jozefo Hradil, 
en la tiama Ĉeĥoslovakio. Depost mar to 
1969 nia Fakgrupo kunvenis, kaj ankaŭ 
nun kunvenas – escepte de aŭgusto – 
ĉiun unuan, labortagan mer kredon de 
ĉiu monato. 

 En la jaro 1971 ni la unuan fojon 
organizis Esperanto-lingvokurson por 
kuracistoj kaj flegistinoj en la Buda-
peŝta Hospitalo László por Infektaj 
Mal sanoj.

Dum nia regula, oktobra kunve-
no en la jaro 1972 fondiĝis la Hungara 
Sekcio de Universala Medicina Es-
peranto-Asocio (UMEA). D-ro Imre Fe -
renczy fariĝis afergvida prezidanto de 
la sekcio.

Ekde la jaro 1973 niaj popu larsci-
encaj kaj sciencaj agadoj evoluis pa-
ralele. Depost 1974 ni jam regu le or-
ganizis solenajn, sciencajn preleg se-
riojn la unuan merkredon de ĉiu mo-

nato marto, memore al la datreveno de 
la fondiĝo de nia Fakgrupo.

Ni partoprenis en la redaktado de 
la esperantlingva parto de plurlingva 
Sanitar-Ekonomia Vortaro de la tiama 
hungara Ministerio pri Sano. Dum ĝia 
redaktado ni ankoraŭ povis kunlabori 
kun Profesoro d-ro Kálmán Kalocsay.

Ekde la jaro 1975 ni regule kun-
laboris kun Profesoro d-ro Ottó Has z -
pra en la redaktado de la Sciencaj Ko-
munikaĵoj, la bonega scienca aldono de 
la revuo Budapeŝta Informilo. En 1976 
aperis nia scienca artikolo „Varicelo de 
infanoj kuracitaj per kortikosteroidoj 
kaj imunsubpremantaj medikamen-
toj” en Medicina Internacia Revuo. La ar-
tikolo gajnis la belegan, arĝentan me-

mormedalon de la UMEA-Shinoda-Pre -
 mio. 

En la jaro 1977 ni partoprenis la 
1-an Internacian Medicinistan Espe -
ranto-Konferencon (IMEK) en Krako-
vo. Okaze de la 1-a IMEK ni povis 
interkonatiĝi kun d-ro Włodzimierz 
Opoka. Li estis la ĉefa motoro de la 
kon ferenco. 

Ni komencis prezenti Esperanton 
por la studentoj de la Budapeŝta Me-
dicina Universitato Semmelweis. 

En la jaro 1980 ni fondis la Me-
mormeda lon Zamenhof de la Buda-
peŝta Medicina Esperanto-Fakgrupo. 
Ĝis nun 28 emi nen taj poresperantaj 
agantoj ricevis ti un ĉi memormedalon, 
kreitan de s-ro Sándor Jószai, belartisto 
laboranta en Hód mezővásárhely.

Komence de la 1980-aj jaroj s-ino 
Józsefné Farkas-Tatár gvidis grand-
suk cesan Esperanto-lingvokur son por 
medicinistoj en la hungara Ministerio 
pri Sano.

Inter la jaroj 1983 kaj 1985 kelkaj 
membroj de nia Fakgrupo – inter ili 
d-ro Miklós Fehér, d-ro Balázs Sze-
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mők kaj d-ro Lajos Molnár – kolektis 
la anatomiajn, farmaciajn, medicinajn, 
veterinarajn, stomatologiajn kaj den-
toteknikajn fakesprimojn por la preti-
ĝanta Hungara-Esperanta Meza Vortaro. 

Por nia fidela, por-Esperanta aga -
do nia Fakgrupo en 2001, dum la zag-
reba Universala Kongreso, kolek tive 
ri cevis la memormedalon de la UMEA-
Shinoda-Premio.

Pere de Oszkár Princz, László Ga-
dos, 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 la aliĝo de Hungario al 
Eŭropa Unio pere de 17 kunla boran-
toj en la jaroj 2003-2004 ni tradukis 
Esperanten la unuajn du ĉapitrojn de 
la Traktato pri estigo de Eŭropa Kon-
stitucio. D-ro Seán Ó Riain, irlanda 
eŭrop unia diplomato, la prezidanto de 
Eŭropa Esperanto-Unio, donacis 800 
ekzemplerojn de la angla-Esperanta 
ver sio por la politikistoj de Eŭropa 
Unio.

S-ro István Mészáros kontinue 
fa ris tre valoran laboron kadre de nia 
Fakgrupo. Li preparis la eldonojn de la 
hungara-Esperanta kaj angla-Esperan-
ta versioj de la Konstitucia Traktato kaj 
aranĝis ankaŭ la esperantlingvan sub-
tekston de la kompakta disko kun la 
prelego de d-ro Gyula Kulcsár pri la 
natura antitumora defenda sistemo. 
Li redaktis la eminentan, multflankan, 
plur lingvan retejon http://www.egalite.
hu.

Konvinkiĝinte ke nuntempe la 
junaj studentoj de medicino kaj la 
kuracistoj apenaŭ okupiĝas pri Espe-
ran to, por antaŭenigi la lernejan inst-
ru adon de la Internacia Lingvo, en ma-
jo 2006 d-ro Lajos Molnár kaj d-rino 
Julianna Farkas fondis la Internacian 
Laborgrupon por Antaŭenigi la Ler-
nejan Instruadon de Esperanto (ALIE), 
kies laboron apogas du retejoj kaj 
apar ta, 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 grandiozan, por-in stru-
istan retejon http://www.edukado.net.

En la „Strategia laborplano” de 
nia Laborgrupo ni rekomendas la in-

struadon de Esperanto en la bazler ne-
joj, kiel unue lernenda, fremda pon-
tolingvo kaj kapablo-evoluiga ler  n -
objekto; en mezlernejoj, skoltaj aŭ
pioniraj taĉmentoj, junularaj or ga  ni  -
zaĵoj, kiel relative facile alpro pri geb-
la ilo de la interkultura dialogo; en la 
universitatoj kaj altlernejoj, kiel „ka-
taliza lingvo” al la alproprigo de la 
klasika, latina-greka, scienca vortt re  -
zo ro kaj al kreskigo de pli efika uza do 
de aliaj lingvoj. 

Dum la jaroj de la tutmonda so-
cia-ekonomia krizo ni opiniis tre gra-
va, ke nia agado devas servi – helpe de 
la internacia pontolingvo Esperanto –
la sanon en ĝia pli vasta senco, kiel 
kor  pan, animan kaj socian harmonion.

Dum niaj sistemaj monataj kun-
venoj, diskutrondoj, spiritaj meti ej oj, 

regule okazas prelegoj pri san-pro tek-
tado: muziko-terapio, naturku raca do, 
ĉiutaga, diverstipa gimnastiko, lingvaj 
ekskursoj, novaj, infektaj malsanoj, Yu -
 meiho-terapio, mensa trejnado, ins tru-
ado de Esperanto por triaaĝuloj.

Ekde majo de 2010 ni funkciigas 
la novan diskutliston medicinistoj-por-
esperanto@googlegroups.com por helpi la 
agadon de Universala Medicina Es pe-
ranto-Asocio.

En aŭgusto 2010 ni aperigis la 
unu an artikolon en la Esperanta Vi ki-
pedio sub la titolo Boreliozo Lyme. La 
interesiĝantoj povas ĝin trovi en http://
eo.wikipedia.org.

Pluraj membroj de nia Fakgrupo 
aktive partoprenas la redaktadon de 
la grandsukcesa interreta frazoko lek-
taĵo TATOEBA, kie Esperanto en 2012 
okupis jam (inter proksimume 200 lin-
gvoj) la duan lokon. Ni aperigis tie mul-
tajn frazojn kun medicina enhavo. Vi du 
la retejon http://www.tatoeba.org/epo.

Somere de la jaro 2014 okazis en 
Budapeŝto la 19-a Internacia Medi-
cinista Esperanto-Kongreso, kies ĉef-
or ganizantoj estis s-ino Katalin Fa ra-
gó, s-ro János Nagy kaj Profesoro d-ro 
Włodzimierz Opoka, ĝenerala sek re-
tario de UMEA. Kompreneble, an kaŭ 
la membraro de la Fakgrupo en tu zi-
asme helpis la or ganizantojn."

UMEA ege fieras pri tiom da sen-
 lacaj, altnivelaj agantoj por la dis vas -
tigo de Esperanto en medicinaj ron-
doj, kies sukcesoj estas vere ege altes-
timindaj. Ni elkore gratulas al la gru  -
po kaj deziras ankaŭ post jam 50 me -
rit plenaj jaroj ankoraŭ sukcesan es ton-
tecon.

Esperanto-Parko Buda Tabán, 
Hungario. Aleks Kadar kaj JuLa, 2016
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