
Teatraĵo fare de Mathieu SCHRYMECKER 12an de majo 2006. 

Muziko: 	La himno « La Espero ». 

Salutvortoj . Mathieu SCHRYMECKER. 

Kelkaj vortoj pri la iama loka komponisto Willy HUPPERMANN. 

Muziko: Marŝo «AMIKEJO ». 

Eniro de Raymond DEMARCHE. 

Teatraj o pri la starigo de la Esperanta ŝtato « Amikejo » en neŭtrala Moresnet. 
Renkonto en Jansmŭhle (prusa Moresneto) en la jaro 1906 inter Doktoro 
Wilhelm MOLLY kaj Profesoro Gustave ROY iniciatoro de la projekto. 

Personoj : Prezentanto kun tri aktoro j . 

1. Doktoro Wilhelm Molly, 
2. Johanino Molly edzino de W. Molly, 
3. Profesoro Gustave Roy. 

La plej gravulo en Ia historio rilate al la Esperanto-movado en neŭtrala Moresnet 
estis efektive kaj sendube la franca Profesoro Sinjoro Gustave ROY. 

Profesoro Gustave ROY intencis krei en tiu tre malgranda neŭtrala teritorio 
sendependan Esperanto-ŝtaton. Antaŭ  1900, li vivis dum dek kvar jaroj en Akeno. 
Pro tio, li bonege konis la regionon ĉirkaŭ  la tri ŝtonoj. 
Sinjoro ROY estis jam sperta Esperantisto antaŭ  la jaro 1906. Li vivis en Francio 
proksime de la Pireneoj en la regiono de tri bonkonataj urboj : Saint-Girons 
(Arriège), Cahors kaj Toulouse. 

En Saint-Girons li instruis en la tiea kolegio kaj laboregis favore al la diskonigo de la 
internacia lingvo. 

Dum la internacia kongreso de komercovojaĝistoj en la monato junio de la jaro 1908 
en Parizo, Gustave ROY fondis asocion por Esperantistaj komercovojaĝistoj kaj 
esperis per tiuj komerce tra Eŭropo vojagantaj homoj trovi vastan subtenon pri la 
uzado de Esperanto cele komuniki per ĝi kaj trakti esperantlingve komercajn aferojn 
kun alilandaj komercisto]. 

Jes, Profesoro ROY havis preferon por komercovojaĝistoj. 

PREZENTO DE DOKTORO WILHELM MOLLY. 

La dua persono kiu ludis gravan rolon en la projekto de la franca Profesoro estis 
Doktoro Wilhelm MOLLY. 

Kontraŭe al Sinjoro ROY, Doktoro MOLLY ne ankoraŭ  posedis Esperanton, sed li 
estis kuracisto de la zinkentrepreno « Malnova Monto » - « Vieille Montagne » kaj 
dua urbestro de la prusa kaj neŭtrala Moresnet. 

Laŭ  artikolo de Wilhelm DITHMAR, nepo de Doktoro MOLLY, neniu scias kiam , 
kie kaj kiamaniere ambaŭ, do ROY kaj MOLLY, renkontiĝis por la unua fojo antaŭ  la 
jaro 1906.   

Parenteze Wilhelm DITHMAR menciis ke lia avo estis membro de la bonkonata 
mond-asocio : - « Zu den drei Weltkugeln » 

- « Al la tri Mondgloboj ». 

Eblas ke en la kadro de framasonista kongreso ili ekinterfratiĝis. 

En la sama artikolo Sinjoro DITHMAR certigas la viziton en 1906 de Profesoro 
ROY ĉe Doktoro MOLLY hejme en la domo « Jansmŭhle » en la iama prusa 
Moresnet. 

Kun kvar amikoj, Doktoro MOLLY kreis, en 1886, ok poŝtmarkojn por neŭtrala 
Moresnet. 

PREZENTO DÈ SINJORO GUSTAVE ROY; Aktoroj: 



. Komentanto : Raymond DEMARCHE, 

• 

. Verkisto : Mathieu SCHRYMECKER. 

Verdire muziko ne mankas. Post la prezento de Doktoro MOLLY, vi aŭdos 
« Isis kaj Osiris » estis skribita por la framasonista logio « Al la bonfareco » de 
Vieno. MOZART estis ano de 

Parenteze, la fama komponisto MOZART travojaĝis la iaman hispanan Sinjorlandon 
Kelmis, en la jaro 1763, sur la vojo Akeno-Liego. 

Muziko: « ISIS KAJ OSIRIS » el « LA MAGIA FLUTO » de Wolfgang Amadeus 
MOZART. 

Nun kelkaj vortoj pri JANSMUI-ILE. 

La domo, en kiu la renkonto okazis, nomiĝis « Jansmi hle ». En la jaro 1848, la 
zinkentrepreno « La Vieille Montagne », kies la sidejo vastiĝis en Angleur (apud 
Lego), akiris tiun malnovan kupro-muelon por logigi parton de sia personaro. La 
domo « Jansmi hle » troviĝis en Moresnet la prusa ĝis la fino de la unua mondmilito. 
Nune « Jansmi hle » estas kvartalo de Neu-Moresnet. 

En tiu domo, Sinjorino MOLLY prizorgis edukadon de siaj naŭ  geinfanoj. La filino 
Marta mortis unuaĝa. 
Johanino BENDER, la edzino de Doktoro MOLLY, naskiĝis en Koblenco kiel filino 
de germana kanonara leŭtenanto. 
En 1861, Wilhelm Molly doktorigis en Berlino. Tuj poste li aktivis kiel militista 
kuracisto en Koblenco. 
Jam en la jaro 1863, li elektis Moresnet la prusan por iĝi kuracisto de la ministoj de 

La Malnova Monto », tio estas « La Vieille Montagne ». 

La montrota teatraĵo temas pri la renkonto de du homoj, plenplenaj da humanismo 
kaj idealismo. 
Tiu ekinterparolado preludis vastan projektiaboron. Pro tio la muzika verko de la 
liega komponisto César FRANCK enkondukas nin en la teatraĵo « AMIKEJO ». 
En apuda vilaĝo « Gemenich », precize en Ia bieno de Válkerich, li ofte vizitis siajn 
geavojn. 
Li profitis kelkfoje ludi orgenon en la paroFia preĝejo. 
Karaj samideanoj, havu multan plezuron! 

Poresperanta renkonto en Jansmŭhle. 
1906 

Muziko: Preludo de C. Franek 

Doktoro Molly sida.n.te ĉe la skribtablo kaj laboras. Li skribas kaj legas pri 
postmarkoj. 
- La êambro estas plenplena da libroj kaj gazetoj, 1K.t.p.. 

Sinjorino Molly laboras en la apuda éambro. Si kunportas florojn , kiujn ŝ i metas en 
la vazon. Bildoj familiaj kaj pentrajoj ornamas la muron -- telefono ne mankas. 

Muziko estas a`debla. - agrable kaj t~~al!a~ite. 

Doktoro Molly alvokas sian edzinon : 

Doktoro : 	Johanino ! Johanino! 

Johanino eniras aainbron de Sinjoro M.olly - senvorte i staras en la êambro. 

Doktoro : 	Johanino, ĉu vi scias ke Sinjoro Roy vizitos nin hodiaŭ  ? 

Johanino: Jes, Wilhelm! 
Mi jam preparis trinkaĵon kaj frandaioin por vi ambaŭ. 

Johanino: Kiu estas Sinjoro Roy? 
Doktoro: 	Bone, kara Johanino! 	 Kion li volas? 

Cu li estas malsana? 

4 



G'cw 

Tute ne! Li estas Esperantisto el Francio kaj profesie li instruas lingvojn 
en la kolegio de Saint-Girons. 

Kie li logas nuntempe? 

En Akeno kaj mi pensas ke li baldaŭ  estos ĉe ni. 

Wilhelm, vi ne diris al mi kial Sinjoro Roy venos al prusa Moresneto 
vidi vin. 

Verdire mi ne kapablas klarigi al vi detale kion li projektos 
Eblas ke la konversacio gravitos ĉirkaŭ  la lingvo « ESPERANTO » 

Sed , Wilhelm, vi ne posedas tiun lingvon! 

Mia kara edzino, tio ne problemas. Profesoro Gustave Roy posedas la 
germanan fine kaj laŭ  mia opinio li bezonas mian helpon por realigi sian 
projekton. 

Kia projekto? 

Doktoro: 

Johanino 

Doktoro: 

Johanino: 

Doktoro: 

Johanino: 

Doktoro: 

Johanino: 

Doktoro: 

Johanino: 

Havu paciencon, kara Johanino. Kiel vi , mi estas scivolema. 
Pri trinkaĵo vi parolis komence de nia interparolado! Diru! 

Jes, mi elektis ruĝan vinon, ĉar vi bone ŝatas ĝin kaj mi supozas ke via 
franca amiko ne rifuzos fari plezuron al sia palato. 

Doktoro: 

Roy: 

Doktoro: 

Roy: 

Bonan tagon, Sinjoro Roy! 

Bonan tagon, Doktoro! 

Kiel vi fartas? 

Bone, dankon! 

Doktoro Wilhelrn MOLLY :José JACOB, 

Doktoro: Bone, bone! 

Li forlasas la laborĉambron kaj enirante la apudan saloneton Wilhelm Molly ekvidis 
fr e ajn florojn - Johanino restas en la koridoro -- Molly estas sola en la saloneto. 

Doktoro: Kion mi vidas? Eĉ  freŝajn florojn vi metis en novan vazon . vi estas 
perfekta gastigantino. Dankon, dankon! Nun ĉio estas preta por ricevi 
nian gaston. 

Johanino revenas kun du vinglasoj kaj poste vinbotelo - senparolante . 
(Doktoro jam forlasis la saloneton.) 

.Alveno de Sinjoro Roy ; oni sonorigas. Doktoro trovigas en sia laborĉalnbro. 
Li nui-i iras al la renkonto de sia gasto. 

1.Profesoro Gustave ROY : Jean-Marie JACQUES, 

Mi esperas ke mi ne perturbas vin en via taglaboro ĉar vidinte la 
grandan domon, mi konkludas ke laboro ne mankas al vi. 

La salutoj okazas en la koridoro sufiêe laŭte por ke la spektantaro 

.Doktoro: 	Eniru! Johanino, nia gasto! 

Johanino alvenas. Doktoro turnas sin al Sinjoro Roy dirante: 

Doktoro: Mia edzino. 

Roy: • 	Bonan tagon , Sinjorino Molly! 

Johanino.: Estu bonvena, Sinjoro Roy! 

Roy: 

Johanino : Vi pravas, Sinjoro Roy. Ĉu vi facile trovis Jansmizhle? 

. Johanino Molly - edzino de W. MOLLY : 

Bemadette PONCELET, 



 - i~ 

Doktoro: 	Cu la vorago ne estis itro laĉiga? 

Roy: 	Ne, mi ĝojis agrable La belajn pejzaĝon kaj la distanco inter Akeno kaj 
la prusa Moresnet ests tro mallonga por suferi pro laceco. 

Doktoro: 	Efektive nur ok kilometroj disigas la du lokojn. 
Bonvolu, sidiĝi, Sinjoro Roy! 

Roy: Dankon! 

Johanino malaperas dirante: 

Johanino: Nun, mi lasas vin. 

Doktoro: Nun, Sinjoro, rakontu_ ki amaniere mi povas helpi vin? 

Roy: 	Antaŭ  ĉio, mi estas danka pro via afabla akcepto kaj se vi permesas mi 
prezentos al vi miajn projektideojn pri la neŭtrala Moresnet. Mi 
dezirus krei en neŭtrala Moresnet sendenpendan esperantan ŝtaton. 
Do, alidire mi intencas sendependigi la teritorion de Kelmis de la du 
politikaj potencoj unurflanke « Germanio » kaj aliflanke « Belgio ». 
Esperanto, la internac ia lingvo bezonas hejmon. Pro tio, la mia propra 
projekto celas atingi'in per Esperanto kaj por Esperanto. 

Doktoro: Tio estas vasta programo ! 
Sendependigi tiun teriitorion per Esperanto signifas, ke politike, vi 
renkontos malamikojn ambaŭflanke. 
Pripensu ke plurfoje altrangaj prusaj kaj nederlandaj politikistoj 
serĉis definitivan solvon por tiu ĉi teritorio, sed ĉiam ili malsukcesis. 
Ekde 1830, la potenca Prusio daŭrigis traktadojn kun Belgio cele likvidi 
tiun disputobjekton. -nranaj estis ĉiuj klopodoj.Pro tio, la laboro estos 
malfacilega, sed la via ideo, fari esperantan ŝtaton, plaĉas al mi. 

Roy: 	Doktoro, havu dankorn pro via pozitiva sinteno vidalvide al mia 
projekto. 
Kiamaniere mi intencas starigi tiun estontan « Esperantujon » sur 
neŭtrala teritorio de Kelmis? Kiamaniere? 
La unua paŝo, kiun m:i faras sur tiu sendube longa vojo, kondukas min 
al vi cele, per via help ia, konvinki lokan eliton. 
Doktoro Molly, sciantie ke vi estas la plej konata gravulo de la tri 
Moresnet kaj transe d,.e ili, mi vizitas vin kun la espero obteni de vi 
solidan apogon por reValigi mian revon. Kiel la kuracisto de la 
zinkentrepreno « viei .11e Montagne » - « Malnova Monto » - kaj 
samtempe la dua urbaestro de prusa kaj neŭtrala Moresnet, vi havas 
privilegiajn kontaktoj l kun la lokaj respondeculoj kaj ne kontesteble 
grandan influon kiel kuracisto de ĉiuj. 
Ŝajnas al mi ke la miagh.odiaŭa ekpaŝo al vi estas grava kaj absolute 
necesiga por ataki tiun vastan programon. 
Ni estus jam du por k..onviki la lokan eliton pri la seriozeco kaj la 
graveco de la projekto. Esperanta ŝtato bezonas Esperantistojn, do ni 
devus trovi kapablan _ personon por instrui la internacian lingvon. 

Doktorn 	euvel sas vinonde_!nanda ite: 

Doktoro: 	' u vi permesas? 

Mallatt.e Roy respondas: S' 

Roy: 	Jes. 

Kaj da iri os. 

Roy: Ni devas informi la lookan loĝantaron pri la Zamenhofa lingvo. Mi 
supozas ke la homoj de Kelmis neniam aŭdis pri Esperanto. 
Pro tio, ni devas organizi propagandfeston en neŭtrala Moresnet. 



Doktoro: 	Al via sano! 
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La du sin -levas. 
Kaj reciproke. 
La du trinkas kaj ridetas kore. 

Doktoro: 	Jes, mi devas konfesi al vi ke mi ne parolas Esperanton, sed mi 
promesas vin ke mi lernos ĝin baldaŭ. 
Sinjoro Roy, ĉu vi havas ideon kiamaniere organizi propagandon 
favore al Esperanto? 

Roy: 	Ni vidos. 
Se la direktoro de la zinkentrepreno, Sinjoro Timmerhans, povus 
disponigi al mi la salonegon de la laboristoj, ni havus idealan publikan 
lokon por fari ĝin. 

Doktoro: 	Gravas ankaŭ  kontakti la ĉefurbestron, Sinjoro Schmetz, cele 
konigi al li vian intencon. 

Roy: 	Kompreneble, viziti la ĉefan urbestron, tio estos mia dua paŝo. 

°Johanino kLinportas .leterojn sur la skribtablo en ]a iaborêambro. 
La du aktoroj trinkas. 

Doktoro: 	Sinjoro Roy, kial vi elektis Kennis por starigi Esperantujon? 

Roy: Doktoro, multaj personoj parolas Esperanton tra la mondo , sed al 
Esperantistoj mankas hejmo. 
Esperanto estas neŭtrala lingvo kaj Kelmis estas neŭtrala teritorio. 
La neŭtraleco kunligus ĉi tie teritorion kaj lingvon. 

Doktoro: 	Cu la lingvo « Esperanto » restus mondskale politike neŭtrala post via 
eventuala sukceso? 
Ĉar ne forgesu ke neŭtrala Moresnet ĝis nun estas efektive nur 
simpla vilaĝo kun kvazaŭa neŭtraleco kaj sendependigo donus novan 
politikan statuton al Kelmis, la ĉiam kontestita teritorio. 

Roy: 	Instrui Esperanton al geinfanoj, al lokaj gelaboristoj estas 
permesata. Tutmaniere post miaj surlokaj kontaktoj mi skribos al 
Sinjoro Doktoro Zamenhof por informi lin pri mia projekto. 
Reciproke, mi esperas ke Doktoro Zamenhof sciigos al mi perletere 
sian opinion pri miaj ideoj rilataj al la projekto. 

La Doktoro levas sin. 

Doktoro: Nun, Sinjoro Roy, konkrete por lana vian projekton, kion vi faros? 
Per kiaj argumentoj vi pensas konvinki? 

Roy: 	Post la kontakto kun la loka elito, mi preparos la poresperantan 
propagandfeston cele konigi Esperanton kaj pruvi la taŭgecon 
de la lingvo. La ĉefintruiston de la bazlernej o mi kontaktos por 
ebligi kursojn por geinfanoj . Por instrui Esperanton al plenkreskuloj ni 
devas trovi klub- aŭ- renkontejon. 
Rilate al la lingva instruado, mi pretendas ke Esperanto estas lernebla en 
tridek tagoj. 
Baldaŭ, la gelernantoj konstatos kiel rapide ili akiros novan plezurigan 
lingvon kaj progresos ĝoje de nivelo al nivelo. 
~i tie eĉ  laboristoj de la zinkentrepreno estos alparolitaj pri la 
internacia lingvo. 

Doktoro: En presa kaj neŭtrala Moresnet, la homoj parolas germanan dialekton 
kaj la germanan, alivorte nur la malplimultoj komprenas la francan. 
Do, vi devas prepari vian alparoladon en la germana lingvo. 
Rilate al tiu festaranĝo, mia deknaŭ  jara nepino: Maria Dithmar 
povus kanti en Esperanto. Ŝi havas bonan voĉon. Parenteze, ŝi ne 
komprenas Esperanton. 
Mi petas vin, vizitu ŝin en Akeno, mi donos al vi ŝian adreson. 
Ee harmonio de la entrepreno povus ludi intertempe dum la 
propaganda festo. 
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Roy: 	Bone, mi danke akceptas viajn proponojn. 
Doktoro Molly, mi supozas ke en belga Moresnet, oni komprenas la 
francan. 

Doktoro: 	Jes, sed ne ĉiuj! 

Roy: 	Pro tio, mi preparos prelegon dulingvajn. 

Doktoro: 	Jes, faru tion! 

Ambaŭ  trinkas. 
Doktoro Molly profitas de tiu momento por skribi la adreson de sia nepino. 

Sinjoro Roy ricevas paperon kun la adreso. 

Doktoro : Por vi. 

Roy: 	Dankon pro la adreso. 
Doktoro, vi demandis min pri la kialo de mia elekto. Mi ŝatus 
reveni al tiu grava punkto. La geografia situo de la teritorio estas 
ideala.Ĝi kuŝas apud tri landoj kaj estas por venontaj Esperantistoj kaj 
komercovojaĝistoj fervoje atingebla. La stacidomo de belga Moresnet 
estas la plej proksima. 
Por komercovojaĝistoj, ĝenerale, kaj speciale por Esperantistaj 
komercovoj aĝistoj, mi havas grandan preferon. Ili survoje tra Eŭropo 

povas facile konigi la taŭgecon de Esperanto . Por ili, mi planas 
renkontejon kaj komercoĉambron kun sidejo en Kelmis. Esperanto 
uzos ili cele finaranĝi komercajn aferojn. 
La proksimeco de la banurbo Akeno estas tre valora, ĉar Akeno allogas 

multajn homojn per siaj varntbanejoj. 
viziti transe de la ŝtatlimo estontan unikan esperantan ŝtaton estus 
turisme tre interesa ekskurscelo kaj vidindaĵo. 
Certas ke jam multaj komercovojaĝistoj uzas tiun ĉefan straton 

inter Akeno kaj Lieĝo. Ne forgesu ke neŭtrala Moresnet kun sia 
fama zinkentrepreno kuŝas inter du gravaj industriaj regionoj : la 
lieĝa kaj la rura (Rŭfgebiet). 

Doktoro: Pardonu min, Sinjoro Roy, se mi interompas vin. Sed, sekvontan 
jaron, Akena tramvojo venos al Kelmis (Altenberg). Estos 
bonŝanco por ni ĉiuj kaj speciale pour la gelaboristoj. 

Roy: 	Mi estas kontenta por Ia lokaj loĝantoj. Tiu nova realo fortigos mian 
argumentaron pri la atingebleco de Altenberg. 

Doktoro: 	Sinjoro Roy, sincere via kuraĝo, via entuziasmo plaĉas al mi. Mi 
admiras vin. Sed la vojo estos longa. 

Roy: 	Kara Doktoro, por tiu nobla afero, servi la internacian lingvon de nia 
majstro Doktoro Zamenhof, mi ne timevitas la penadon. 

Doktoro: 	Administracie kaj lerneje, kiun lingvon vi elektos por la landeto de via 
revo? 

Roy: 	Sen heziti « Esperanto ». Ĉar laŭ  la karakterizo de tiu ŝtateto 
« Esperanto » devas esti la lingvo de ĉiuj. 
Dank' al la neŭtrala lingvo, neŭtrala kongresejo de la popoloj povas 
fariĝi apud tiu granda homara trairejo. 

Doktoro: 	Ĉu « Esperantujo » estos la nomo de via nova ŝtato? 

Roy: 	Esperantujo estus bona nomo por signifi hejmon por Esperantistoj de la 
tuta mondo, sed mi preferas « Amikejo » por la neŭtrala teritorio de 
Moresnet. 

Doktoro: Kaj, kion signifas « Amikejo »? 



estas utopio. Sed kun 
la prepara fazo de 

dankon pro via 
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Roy: 	La loko de la amikoj. Jes, amikoj el ĉiuj horizontoj, el ĉiuj landoj. Pro 

tio, la varbkampanjo devas esti larĝega. 
Al gazetaro mi sendos artikolon sciigantan mian celon. Plie mi redaktos 
broŝuron franclingve: « Moresnet neutre - Projet réalisable en six mois 
d' un Etat Espérantiste Indépendant - Neŭtrala Moresnet - Realigo de 
Sendependa Esperanta ŝtato en ses monatoj ». 

Kaj senprokraste la publikigo de ĝi sekvos. 

Doktoro: 	Sinjoro Roy, trinku al la sukceso de via grandioza projekto! 

Ili levas sia. 
Ili trinkas. 

Roy: 	Doktoro, eble ke vi sekrete pensas ke mia projekto 
Sinjoro Ernest Solvay, mi dirus ke « Utopio » estas 
ĉiu granda realigo. 
Al vi, Sinjoro Doktoro Molly, mi ŝuldas grandegan 
valora subteno. 
Koran dankon! 

i 

La du sin levas. 
:Doktoro kaj Profesoro levas la glason dirante: 

1.1 i 

 

« Vivu Amikej o » 

trinkas 
Muziko: 	« La Vojo » de L. L. Zamenhof Sinjoro Klaus HOGEN, niuzika.nto. 
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