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Honlap az



lernu! egy honlap, amely információkat tartalmaz az eszperantóról mint nyelvről és 
jelenségről, több tanfolyamot és segédeszközt az eszperantó tanulásához. A honlap fő 
célja, segíteni a hálóhoz kapcsolódókat, akik ingyenesen akarnak információt kapni és 
tanulni a nyelvet.

A honlapon találhatók különféle szintű kurzusok, szótárak több nyelven, a nyelvtan 
áttekintése, meghallgatható elbeszélések képekkel, gyorsüzenő a közvetlen 
komunikációhoz stb.

a lernu! támogatói
www.ikso.net

A lernu!-t az Esperanto@Interreto (E@I) nemzetközi munkacsapat valósítja 
meg. A három fő tevékenységi területe az E@I-nek, létrehozni honlapokat, 
szemináriumok rendezése, valamint informálni arról hogyan használható az 
eszperantó a hálóval együtt könnyen és gyorsan világszerte!

www.esperantic.org
A lernu!-t anyagilag támogatja az USA kutatási alapítványa az Esperantic 
Studies Foundation (ESF). Az (ESF)-t 1968-ban alapították, egyrészt hogy 
támogassák és ösztönözzék az angolnyelvű szakirodalom fejlesztését 
eszperantóul. Az eszperantó használata a nevelésben apránként az egyikévé 
válik az ESF elsőbbségi gondjainak. 

Mi az eszperantó?

Ez egy nyelv.

Az eszperantó fontos jellegzetességei:

Nemzetközi
Az eszperantó főleg akkor hasznos 
különböző nemzetek emberei közötti 
kommunikációra, amikor nem közös az 
anyanyelvük. 

Könnyű
A nyelv szerkezetének és fölépítésének 
köszönhetően rendszerint sokkal könny-
ebb uralni az eszperantót, mint bárme-
lyik más idegen nemzeti nyelvet.

Élő
Az eszperantó ugyanúgy fejlődik és él, mint 
más nyelvek, és segítségével kifejezhető 
minden emberi gondolkodás és érzés aspe-
ktusa.

Semleges
Mivel nem tartozik egy bizonyos nép 
vagy országhoz sem, semleges nyelvként 
működik.

Egyenlőség
Amikor az eszperantót használjuk, nyelvi 
szempontból egyenlőbbnek érezzük ma-
gunkat, összehasonlítva például azzal, 
amikor angolul beszélünk olyan személlyel, 
akinek az angol az anyanyelve.

Többnyelvű honlap az eszperantóért

www.lernu.net
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Számunkra 
élvezet az eszperanto 

használata. Naponta komunikálunk 
segítségével különböző országokban és 

kontinenseken élő barátokkal, leggyakrabban 
a világhálón át. Alkalmas eszköznek találtuk az 
eszperantót barátkozáshoz, együttműködéshez 

olyan emberek között, akiknek nem azonos 
az anyanyelvük. 
a lernu! csapat

Számomra az 
eszperantó adta a legjobb 

barátokat a világ minden részéről.
Oleg, 22, Oroszország

A 
világ legszabadabb 

nyelve!
Katja, 23, 
Svédország

Az eszperantó fontos részét 

képezi életemnek. 
Jevgenij, 25, Litvánia

Az eszperantó 
lehetővé tette számomra 

egy másik, határtalan, színes és 
barátságos világ felfedezését.

Rafael,27,San-Domingo

Arra buzdít, 

hogy többet tanuljak, többet 

kutassak és többet ismerkedjem.

Jacob, 27, Usono
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