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WEI

Fantomo de Neologismoj
De tempo al tempo ekgrumblas iu
pri neologismoj en la verkoj de niaj
elstaraj prozistoj kaj poetoj. Tial ni
prilumu al ni iom la aferon.
Jam delonge nia literatura lingvo
ne dronas en inundo de neologismoj,
kiel dum certa periodo, en kiu ekfloris la t.n. skolo dc Literatura Mondo.
Legante verkojn de plej eminentaj
majstroj de nia literaturo, kiel ekz.
Kalocsay, Baghy, Rossetti, Auld, Szilagyi, Pérez, Boulton, Waringhien,
Thorsen, Schwartz, Haugen, Rosbach,
Francis, Dinwoodie, Carlsson, Rotkviĉ,
Pumpr, Lapenna, Lukaŝ kaj pluraj aliaj, ni rimarkas, ke ili relative tre singarde enkondukas en siaj verkoj novan esprimon, neologismon. Plej ofte
temas pri bezonata nuancvorto aŭ utila sinonimo, kaj malofte povus pravi
riproĉo pro arbitra elekto de nebezonita neologismo. 95 % de t.n. neologismoj, kiujn ni renkontas, devenas el
la stoko de Parnasa Gvidlibro kaj estas do uzataj pli ol kvaronjarcenton.
Ili reaperas en ĉiuj ĉefverkoj de nia
originala kaj traduka poezio kaj parte
en beletro, kaj devus propre ne plu nomiĝi neologismoj, sed poeziaj fakterminoj. Des pli, ke grandan parton de
ili (bedaŭrinde pluraj taŭgaj kaj ofte
uzitaj mankas tie) jam listas la Suplemento de Plena Vortaro.
La plendantoj kontraŭ tiu ĉi solida
kaj enradikiĝanta provizo da novaj
nuancesprimoj kaj sinonimoj rekrutiĝas plejparte el la adoptoj de lingva
simpleco kaj porĉiupreza facileco. Inter ili kaŝiĝas ne tiom da ostecaj koservativuloj, kiom da malpenemaj pigruloj, por kiuj ŝajnas nevalore ellerni la 200 300 radikojn.
Sed en la lasta tempo turnis sin al
Akademio de Esperanto Aŭstria Esperanto-Instituto, petante intervenon
kontraŭ „neologismoj". Supozante, ke
sub tiu nomo ne kaŝiĝas iu lingva rigidulo, sed vere grupo da boninfencaj
samideanoj, kaj ĉar ili samtempe aprobas la laŭdindan intervenon de la Akademio kontraŭ la ridinda fuŝvortaro

de Azorin, indas pli detala ekzameni
la problemon. Samtempe mi volas ankaŭ respondi al s-ano Drs. F. R., kiu
en la aprila n-ro de Svisa Espero pafas eé per pli pezaj kalibroj, malgraŭ,
ke tiuj trafas tute preter la celo.
Estas jam konate kaj ripetitc, ke
lingvo en diversaj fakoj de homa agado devas uzadi por fakaj nocioj riĉan
fakterminaron. Tion espereble neniu
pridubas. Nek tion, ke sciencaj kaj
teknikaj nomoj estu unuecaj, sen halastaj sinonimoj. Nur dank' al nedisc'--plinemo de la lingvouzantoj kaj vor.normiga postlamado de la Akademio
— cetere finance por tiu celo malsuni havas tiajn balastajn
fiĉe dotita,
paralclajojn: rangifero-boaco-norda
cervo, kobajo-kavio, nacisto-nacio, Koreo-Koreio, Izraelo-Izraelio-Izraelo k.s.
Tio estas do elsarkenda.
Sed kiu komprenas, ke Esperanto
havas pli altajn ambiciojn, ol esti nur
seka teknika aŭ ekzakte komunika
lingvo, ke ĝi pretendas taskojn de arto kun ĝia multvaria belo, ke ĝi volas
plenumi ĉiujn estetikajn funkciojn de
ĉiu ajn vivanta nacia lingvo, tiu do
scias, ke ĝi devas esti por tio adekvate
ekipita. Lingvo beletra, lirika prozo,
sed antaŭ ĉio poezio bezonas por la
plej ofte uzataj nocioj de la komunuza
lingvo subtile nuancantajn sinonimojn
kaj preskaŭsinonimojn. Ja la naciaj
lingvoj havas ofte tutan skalon da ili.
Manko de tiu ĉi riĉeco kaj malkapablo
de kelkaj niaj tradukantoj donis al ni
kelkajn tradukverkojn, en kiuj forpaligas multa ĉarmo de la originaloj. En
ili oni liveris al pluraj seriozaj lingvosciencistoj — mi ne aludas Blinkenbergojn — ŝajnpruvon, ke Esperanto
ne kapablas fariĝi peranto de artisma
literaturo. Komparinte, ili asertis —
ekz. prof. Skaliĉka, Machovec en ĈSR
—, ke Esperanta traduko netolereble
platigas la fajnreliefan bildaron de
la originalo. Ni scias, ke majstroj de
nia lingvo kapablis eviti tian platigon.
Por tio ili devis eluzi majstre kaj inventeme ĉiujn enormajn rezervojn —
--

plejparte ankoraŭ ]atente kaŝiĝantajn
en nia lingvo mem, en ĝiaj vortfaraj ebloj kaj lingvcr aj aglutinaj kombinoj
Kalocsay, Rotkviĉ. —
Sed ili ankaŭ riĉigis la lingvon per
multaj bezonaj neologismoj, sekvinte
tiel la vojon de Zamenhof kaj Grabowski. (,i tie mi volus diri al s-ano
Drs. F. R. el la Svisa Espero, ke lia
imputo, ke la nunaj poetoj uzas neologismojn pro sia malkapablcco, kaj
lia aserto, ke la pioniroj de la Esp.
poezio. Grabowski kaj aliaj ilin ne
bezonis, estas parte erara, ĉar ja Grabowski liveris al ni multajn neologismojn kaj lingvajn novajojn, parte rezultas el lia perfekta nekompreno pri
la kriterioj de poezio.
Nia rnrnt empa bona poezio, komencante dc Kalocsay kaj Baghy --•- kun
ĉiu respekto al niaj malnovaj majstroj
el antaŭ 40-50 jaroj — faris saltegon
antaŭen !
Precipe ĉe tradukado de poezio kaj
antaŭ ĉio de muzikaj tekstoj, operaj
arioj, klasikaj kantoj oni povas plene
aprezi la ekziston de mallongaj sinonimoj por kelkaj longaj kunmetajoj kaj
por la vortoj kun prefikso „mal", kion
mi scias el propra sperto de kelkcent
ampleksaj muziktekstaj tradukoj. Formoj kurta, dura, lanta, softa, tarda
ktp. estas bonvenaj sinonimoj ne nur
tiom grava por ?iu
pro sia koncizo
verstradukanto, kiu estas silabe strikte Timigita -, sed ili liveras al nia relative rimmalriĉa aglutina kaj afiksoza lingvo novajn valorajn rimvortojn.
Kun la tempo la sinonimoj certe ricevos sian nuancon kaj fariĝos pli-malpli preskaŭsinonimoj. Mi ne volus aserti, ke la elvokiveco de la novaj
radikvortoj estas pli granda, ol tli
de vortoj kun prefikso mal. Tio povas
ŝajni al tiu, kiu la lingvon nemulte
uzadas. Ce abunda parola kaj skriba
uzado ĉiu aglutine farita vorto tuj elvokas la celitan nocion, sen ia antaŭa
analizado. Same okazas en naciaj lingvoj, ekz. en la ĉelia en cnost-necnost
— virto-malvirto — la prefiksita vorto
tuj asocias senanalize la pretan ima-
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Lingvoj kontraŭ scienco
La sekvanta artikolo speciale bone
raj revuoj. La Fako Informado de
vian nacian lingvon kaj aperigu en
revuoj. — Estas provo kiu meritas
La „Naŭa Raporto de la Konsila Komitato pri Scienca Politiko, 1955 —
1956" (eldono de la Registara Librejo,
Britujo) alarmas pri la malplezura
fakto, ke lingva ekipeco de la edukitaj
klasoj ne plu sufiĉas por sekvi progreson de moderna scienco kaj tekniko. Tiu alarmo estas ŝuldata al la
ekkonscio ke, grandparte pro siaj lingvaj limigoj, la okcidentaj nacioj ne
povas iri sampaŝe kun la rusa scienco
kaj ne kapablas mastri la kreskantan
produktadon de la rusa scienca teknika Literaturo. La raporto konkludas:
„La unua paŝo farata estas akceli la
instruon de la rusa lingvo kiel grava
moderna lingvo en la lernejoj kaj universitatoj". Kaj ĝi sugestas, ke dume
povus iagrade helpi la pliigo de kursoj
de la rusa lingvo por sciencistoj kaj
teknikistoj plenumantaj sian armeservon.
Neniu neos ke la alarmo de la Komitato estas tute prava kaj ke ties
konkludoj estas almenaŭ pravigeblaj.
Laŭ la Raporto inter la britaj sciencistoj, 80 — 90 (/r: scipovas legi la francan lingvon, kies propor cia partopreno en la internacia scienca literaturo
estas multe sub tiu procento; nur 60
e% scipovas legi la germanan lingvon,
dum la procento de tiuj kiuj kapablas
kompreni sciencan literaturon de slavaj kaj ne-eŭropaj landoj estas tute
nekonsiderinda. Paralelaj nombroj por
iliaj amerikaj kolegoj estus ankoraïr
pli malaltaj.
En la nunaj tempoj la kono de almenaŭ kvin lingvoj (angla, germana,
rusa, franca, itala) estas necesa por
sekvi nur la ĉefajn sciencajn kaj teknikajn fluojn; la hispana lingvo ekaperas sur la horizonto pro la rapida
progreso de Suda Ameriko; la japana
lingvo levigas kiel unu el la gravaj
lingvoj de sciencoj ekzaktaj kaj humanismaj el malantaŭ ties provizora
angla fasado; la proksimaj jardekoj
alportos la ĉinan lingvon kaj novsanskriton kaj la fino de la nuna jarcento povas aldoni la ar aban lingvon
al la lingvista studprogramo de konsciencaj sciencistoj kaj teknikistoj. Se
do la konsilo de la Komitato estas sekvota ĝis ties logikaj konkludoj, la lin
gvistaj branĉoj estos aldonitaj al niaj
teknikaj kaj sciencaj lernejoj kaj armeaj kaj maristaj rekrutoj ŝvitados
super pli kaj pli multaj gramatikoj
kaj vortaroj, ĝis fine niaj sciencistoj
kaj teknikistoj kapablos egaligi siajn
similulojn el aliaj landoj. Kompreneble, supozante ke ankoraŭ restos iom
-

-

-

taŭgan por sciencaj aŭ generale kultuUEA sugestas, ke vi traduku ĝin en
unu el vialandaj bonaj kaj seriozaj
esti farata.
da spaco por laboratorioj en la politeknikoj kaj ke la studantoj povos
trovi iam da tempo por kemio kaj
fiziko post siaj superfortaj lingvistaj
Studoj!
Ne eblas haltigi la universaligon de
la scienco kaj tekniko, precipe pro la
fakto, ke en la reganta sistemo de konkura ekonomio la gvidaj nacioj devas
bazi sian ekonomian ekspansion sur
eksporto de sia teknika scio — ne nur
por sekurigi mendojn por siaj teknikaj varoj, sed ankaŭ por krei kondiĉojn por siaj eksterlandaj investoj. La
eksporto de teknika scio estas akompanata de lingva ekspansio kiu, en la
unua etapo, estas necesa antaŭkondiĉo por efika asimilo de tiu scio kaj,
en la postaj etapoj, estas aldona sekurigilo por la rega pozicio de la eksportanta lando. Fine, tamen, tiu teknika kaj scienca importo, asimilite,
tendencas eniĝi en novan lingvan formon: la ricevanta nacio asimilas ilin
en sia propra lingvo, unue, por sekurigi la ekonomian efikecon de la
lernita tekniko kaj, due, ĉar la studo
de scienco transformiĝas en krean
partoprenon en la progreso de la moderna kulturo kaj civilizo.
Tiel do la universaligo de scienco
kaj tekniko estas akompanata de ilia
paralela lingva diversiĝo, ĉar ju pli
unversaliĝas ties kono, des pli multaj
lingvoj estas uzataj por esprimi la
atingojn de scienco, kaj la antaŭa
regado de kelkaj grandaj lingvoj estas
abolata. Pro tiuj konfliktaj tendencoj aperas paradoksa situacio : la
nacioj, kiuj nur jus eniris la
sferon de sciencaj esploroj kaj
ankoraŭ dependas de la atingoj
de la gvidaj nacioj, povas pli facile kaj pli efike profiti la avantaĝojn
de la universaligo de scienco kaj tekniko, ol iliaj instruistoj mem. Rezulte
la ritmo de la progreso de la gvidaj
nacioj tendencas malvigliĝi kompare
kun iliaj novaj konkurantoj. Fine do
la tendenco al lingva universaligo pere de la universaligo de iu nacia lingvo detruas sin mem, intensigante la
tendencon al lingvo diversiĝo de la
moderna kulturo kaj civilizo.
Ni memoru, ke en la kondiĉoj de
konkura ekonomio „scienco" samsignifas kun ekonomia efikeco, kaj ekonomia efikeco estas necesa kondiĉo de
politika povo, kiu siavice sekurigas la
ekonomian pozicion de la koncerna
lando.
Estas klare, ke la lingva diversiĝado de la scienco kaj tekniko ludas iun

rolon (eĉ se ne tre konsiderindan) en
tiu situacio kiu povas konduki al katastrofo. Certe, estus stulte kaj eĉ
krimo rifuzi ŝancon al la ne sufiĉe
progresintaj nacioj rilate al aliaj pli
prosperaj najbaroj, kaj neniu kulturkonscia homo serĉos rimedon :kontraŭ
la lingva diversiĝo nur por sekurigi
la superecon de unu nacio super la
alia. Estas, tamen, evidente, ke tiuj
du konfliktantaj tendencoj en la evoluo de la scienco kaj tekniko celas detrui unu la alian kaj ke la lingva diversiĝo bremsas la teknikan kaj sciencan progreson de la homaro. Nek unu
nek la alia tendenco povas esti haltigita, ĉar ili kondiĉas sin reciproke. Kaj
tamen devas esti iu eliro el tiu sorĉita cirklo: vojo al integrigo de la scienco devas esti trovata.
Kiam la latina lingvo estis LA lingvo de la kulturo, la scienco estis
universala kaj homogena samkiel la
kono de la universala lingvo. En la
periodo de la regado de kelkaj lingvoj la scienco ankoraŭ estis universala
kaj homogena, ĉar sciencisto aŭ teknikisto ankoraŭ povis mastri la lingvan amplekson de sia intereso. Nun
ni ĉeestas komenciĝon de nova periodo.
Ni memoru, ke la „latina scienco"
estis universala nur en la limoj de la
„latina mondo" kaj ke paralele kun
tiu mondo kaj paralele kun tiu scienco ekzistas aliaj mondoj kaj aliaj sistemoj de scienco, egalaj aŭ eĉ superaj al la nia, sed izolitaj pro distancoj
kaj lingvaj baroj. La okcidenta scienco, la heredaĵo de la latina kulturo,
ekmastris la mondon kaj fariĝis LAscienco, la 'universaligj'tta monda
scienco. 'Tamen, tuj kiam tio estis atingita, la mondo de scienco denove
disfalas en lingvajn sferojn reciproke nepenetreblajn. Aperas perspektivo de revuo al la Mezepoko, al paralela ckzistado de izolaj kultursferoj.
Sed tio apenaŭ estas atendebla. Kiel
montras la evoluo de la atomtekniko
en okcidento kaj en oriento, ekzistas
miriga paraleleco en la ĉefaj linioj de
scienca penso, eĉ en kondiĉoj de absoluta kaj deviga izolo. La tutmonda
komunajo de la scienco estas senkompare pli universala ol iam estis Ia
latina komunajo. Neeblas reirigi la
horloĝon. Evitebla tamen kaj evitenda estas tiu paralelismo, tiu senutila
malŝparo de homa energio por reinventado de inventitajoj, tiu malakcelado de la homara progreso.
Unu vojo gvidas al tiu celo koste de
la kreantoj kaj disvastigantoj de la
scienco kaj tekniko. Ci postulos individuan kaj kolektivan ekmastron de
la tuta lingva amplesko de la scienca
kaj teknika progreso kaj ties reintegrigo pere de iu organiza aparato. Eĉ
se estus malkonsiderata la giganta
ekonomia kaj kultura kosto de tiu
solvo, ĝi gvidus fine al absurdo, far

UNIVERSALA ESPERANTO - ASOCIO
(En Konsultaj Rilatoj kun U.N.E.S.C.O.
EENDRACHTSWEG 7, ROTTERDAM C., NEDERLANDO

Telefono 128313
Estimatai Samideanoj,
La Komitato de U.E.A. en sia kunsido la 9-an de aŭgusto 1957 en Marseille
akceptis unuanime la sekvantan rezolucion por diskonigo al vi ĉiuj:
„SITUACIO EN USONO
La Komitato de U.E.A. ekzamenis
la situacion en Usono kaj kun plezuro konstatis, ke la tiea neŭtrala
landa asocio, Esperanto-Ligo por
Norda Ameriko (ELNA), konsiderinde fortikiĝis kaj ke la membraro de U.E.A. en Usono tre kreskis,
tiel ke Usono nun okupas la unuan
lokon en la Internacia Konkurso de
U.E.A. Samtempe la Komitato konstatis, ke G.A. Connor kaj grupeto
da personoj ĉirkaŭ la t.n. „Amerika Esperantisto" daŭrigas sian
kampanjon de kalumnioj kontraŭ
U.E.A. kaj ĝiaj funkciuloj.
La Komitato atentigas la tutan
esperantistaron, ke ĝi eksigis G.A.
Connor el U.E.A. pro lia peze kalumnia agado kontraŭ la Asocio kaj
kontraŭ la Esperanto-Movado generale, kiel ankaŭ pro liaj falsaj
denuncoj (vidu la protokolon de la

kunsido en Kopenhago, Jarlibro
1956 Dua Parto, pago 91).
La Komitato do alvokas ĉiujn Esperanto-Organizajojn Ĉ,efdclegitojn,
Perantojn, Delegitojn, Redakciojn
de Esperantaj gazetoj„ la Esperanto-Eldonejojn kaj Libroservojn, kiel
ankaŭ la unuopajn esperantistojn,
interrompi kun tiu persono kaj kun
„Amerika Esperantisto" ĉiujn rilatojn, eĉ pure komercajn. La solaj
reprezentantoj de la neŭtrala Esperanto-Movado en Usono estas la
Esperanto-Ligo por Nord-Ameriko
(ELNA), Esperanto -Domo, 767 Uniled Nations Plaza, New York City
(17), New York, kaj la Ĉefdelegito
por Usono, S-ro D. E. Parrish, 328
West 46th Street, Los Angeles 37,
(Cal.)."
Ni aparte atentigas niajn éefdelegitojn kaj perantojn, ke ili ne povos
peri abonojn al „Amerika Esperantisto", kiel tio estas sugestita en varbaj cirkuleroj akompanantaj tiun gazeton.
M. H. Vermaas,
Direktorino C.O.

mem, ĝermigante lingvan diversiĝon
en la scienco kaj tekniko.
Aliflanke, la lingva naciismo povas
krei tendencojn al lingva internaciismo.
Certe, estus maiprave tute fidi al
tiu proceso. vi bezonas potencan korektilon en la internacia ideo kiel motora forto al universaligo de kulturo
kaj civilizo. Lingva imperiismo kaj
naciismo kaj naciismo en sfero de
scienco kaj tekniko kreas antaŭkondiĉojn por lingva universalismo, por lingva reintegrigo de scienca kaj teknika
progreso pere de la Lingvo Internacia.
El germana Esperantoi 1957.
Revno. Aug.
dafirigo de. p. 1
gendajon. Nur ĉe unuafoje renkontita kunmetajo oni analize fiksas ,ĝian
semantikan signifon. Tial la „mal"vortoj neniam estos elpuŝitaj de kiom
ajn taŭgaj neclogismoj, sed ili daŭre
vivos apud ili. Forvelko de plena eluzo de prefikso „mal" signifus nedezirindan malriĉigon de nia lingvo. Ja
kiom da riĉiga forto, kiun oni povas
envii al Esperanto, kaŝiĝas ĝuste en
la mirakla prefikso mal. Kiom da nuancitaj sinonimoj ĝi al ni povas liveri:
malĝojo, malgajo, malguo, malplezuro, maldelico; malhavi, malposedi,
malbezoni; malkudrl, maltriki, rnalfliki ktp. La verkistoj de mo r gaŭo ne hezitos riĉigi sian esprimaron per freŝaj
sinonimoj liverontaj malkutime efikantajn rirnvortojn, kiel ekz. malsofta,
maltarda, malfrida, malŝrumpi k.s.
Same la komunuza lingvo de la ĉiutaga praktiko sekvante la ĝeneralan plirapidigon de la vivo en epoko de atomenergio, ekonomieco kaj tempoŝparo, ĉu en radio aŭ alia praktika lingvouzado manetendos al stoko de koncizaj dusilabaj vortoj de nia poezia
fakterminaro. Tia evoluo estos natura kaj neevitebla. Tiel ni vidis jam
en radio-programoj lcurtonda anstataŭ
mallongonda. Ju pli oni uzos Esperanton en la ĉiutaga vivo des pli ekonomia kaj klara ĝi fariĝos. Kiel ni uzas
„aŭto" apud „aŭtomobilo" aŭ preferas
diri „li aŭtis tien" ol „li veturis per
aŭtomobilo tien", tiel morgaŭ la kvinsilaba aviadilo verŝajne ricevos dutrisilaban sinonimfraton -- aviono
jam naskigis —. Ni ne dirados fortikigita kastelo, sed burgo, delikata
ĝuego, sed delico, ne sinjoriria mansaketo, sed t aŝo ktp. La lasta apartenas
jam pli al sfero de tr-ansiro de fakterminoj en komunuzan lingvon.
Ankaŭ la verbo prunteprenos multe
el la dinamikeco de verbo en slavaj
lingvoj. Cisvivos pli vastan verbigon
radikoj adjektivaj kaj precipe substan-

la universaligo de la sfero de la progreso metadus sur la sciencon kaj teknikon ŝarĝon ne nur ĉiam pli kreskantan, sed ankaŭ neproduktan kaj
neekonomian el la vidpunkto de la
propraj taksoj kaj atingoj de la scienco kaj tekniko.
La alia solvo estus agnoski la universalecon de la scienco kaj ties lingvan diversigon kiel fakton ner enverseblan kaj doni al la progresanta universaligo propran lingvan medion, nedependan de la paralela proceso de
lingva diversiĝo, sed samtempe allasantan ĝin. Tiu medio povas esti nenio
alia ol la Lingvo Internacia.
Estus vane atendi tiun konkludon
de la oficialaj konsilaj komitatoj de
gvidaj nacioj. La sfero de la angla
lingvo en scienco kaj tekniko ampleksan ne nur la du plej progresajn naciojn de la mondo, sed ankan iliajn koloniajn aŭ eks-koloniajn dependaŝojn,
kaj la persista peno-konservi la regan
pozicion de la angla lingvo klare vidigas en ties ekspansiaj tendencoj. La
rusa lingvo konkeris por si sferon novan kaj vastan, agante kiel portanto
de teknika progreso al kelkaj t. n. popoldemokratiaj landoj penetris ekster
tiu sfero en zonon de eks-koloniaj aziaj landoj. La ekstreme centrigita
kaj komplike organizita aparato de
la rusa scienco grandparte sekurigas
-

al ĝi profitadon el la atingoj de aliaj
nacioj. Eĉ se la soveta politiko ŝanĝiĝos de lingva imperiismo al lingva
kunekzisto, la konkuraj valoraj de la
rusa scienco kaj tekniko donados al la
rusa lingvo ekspansiisman stimulon
certe nefavoran al lingva internaciismo.
Efikan gvidon al lingva integrigo
per la Lingvo Internacia donas:
A. la nacioj kiuj, celante aligi al la
progreso de la civilizo, dolore spertas la lingvajn malfacilajojn, secl
pro akuta sento de nacia konscio ne
emas subigi al ies lingva supereco;
B. la nacioj kree partoprenantaj en
tiu progreso, sed spertantaj la samajn malfacilajojn, kiel la nacioj
de la unua grupo;
C. la nacioj, kies scienco kaj tekniko
jam atingis etapon de aktuala aŭ
potenciala internacia ekspansio, sed
estas malhelpataj de lingvaj baroj.
Oni ne trompu sin mem pri la
motivoj akcelantaj la krekson de Esperantlingve scienca literaturo en tiaj
landoj, kiel ekz. Japanujo, Jugoslavio,
Nederlando, Skandinavio ktp. Almenair iagrade ĝi estas ŝuldata ne nur
al internaciisma j tendencoj, sed ankaŭ
al naciismaj motivoj. Ni vidis, ke la
lingva imperiismo tendencas detrui sin

(daŭrigo sur p. 6)
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Alg. Secretariaat, schriftelijke cursussen en uitleendienst :
Mej. Th. v. d. Reijen, Rijksstraatweg 90, Haarlem N.
Penn.m.: B. J. J. Albers. Olympiaweg 69111, Amsterdam-Z. Postr. 34563, tel. 734601
Adm. Ned. Esp.: P.M. Mabesoone, Pythagorasstr. 122, Amsterdam-O.
Boekendienst : S. Mabesoone, Pythagorasstr. 122,Amsterdam-O. Postrek. 76915,
Bibliotheek: E. A Koot, Joh. de Meesterstraat 12, Utrecht.
Propaganda-dienst : H. Bakker, Van Tuyllplein 33/1, Amsterdam-Zuid, te1.795320.
Alg. Ned. Esp. Examen-comm.: Mej H. M. Mulder,Zilvermeeuwstr. 29 Badhoevedorp
Lefdel. U.E.A.: J. Telling, Schietbaanlaan 106, Rotterdam. Postrek. 242619.
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El Niaj Sekcioj
AMSTERDAM. „Unua Amsterclanna
Societo Esperantista."
En nia unua postferia kunveno, la
3an de septembro, nia ano s-ro d-ro
F. v. d. Oudeweetering, nuntempe mezlerneja instruisto en Delft, rakontis
al ni pri Marseille kongreso. Li tiel
bonege raportis pri gravaj prograrreroj kaj spritaj okazintaĵoj, koncize sed
tre klare, ke oni preskaŭ forgesis paŭzi por trinki la teon. Kiam poste nia
kalifornia gasto, s-ro D. M. Brink el
San Diego, respondis al niaj demandoj
kaj salutis la kunvenon, li sincere diris, ke li denove travivis la kongreson.
Bedaŭrinde estas ke s-ro v. d. Oudeweetering ne pli ofte povos liberigi sin
por prelegi en nia rondo.
Baldaŭ komenciĝos elementa kurso,
gvidota de s-ro Pragano. Ni petas la
amsterdamajn legintojn, instigi gekonatojn partopreni en ĉi tiu kurso. Ankaŭ progresintoj havos la okazon pliperfektigi la lingvosclon. Por ambaŭ
kursoj oni povas anonci sin ĉe: U.A.
S.E., Sekr.: Uithoornstraat 51"', Amsterdam-Z., aŭ telefone ĉe s-ino Canne
Meijer-Hoogland: 743233.
En la „Studrondo" povos partopreni
ĉiu esperantisto, kiu havas lingvosperton, proksimume egalan al la scioj por
la meza diplomo. Kiu deziras partopreni, anoncu sin al s-ro G. J. Degenkamp, Solebaystraat 18"', AmsterdamW.
SEKCIO ZAANDAM.
Sekretariejo: P. L. Takstraat 64.
En nia lastokazinta membrokunveno en la konstruajo de Christelijke Belangen ni povis saluti nian jugoslavian
samideaninon Mirjana Ubavic. Spontane la ĉeestinta membraro aĉetis la
kvardek obligaciojn po kvin guldenoj
por ke ni povu aperigi denove esperantan kurson en la ĉiutaga gazeto
por la Zaanregiono „De Typhoon".
jaŭdvesperon la 31an de oktobro ni okazigos nian monatan membrokunvenon je la oka horo en la salono
„Prinses Irene" Klaas Katerstraat. Ni
petu jam notu ĉi-tiun daton por ke
multaj ĉeestu.
La estraro.

Al la sekretarioj
de la sekcio j !
Kiarn vi anoncas ĉe mi novan membron, kiu antaŭe jam estis generala
membro, ne forgesu mencii tion.
Ankaŭ sciigu al mi, kiam via nova
membro antaŭe estis ano de alia sekcio. Tio helpas al mi ŝpari tempon kaj
evitas miskomprenojn!

ĉipere ni atentigas, ke la adreso de

nia Fefes&aranino F.ino M. H. Ver
maas estas Nieuwe Binnenweg 70,
Rotterdam C. por aferoj rilatantaj al
ŝia ĉefestrara funkcio.

-

Agrikulturajo
Kiam terkulturisto volas prilabori
krudan grundon li komencas forigi la
obstaklojn turtikoj, fiherbo k.t.p.),
poste li plugas, erpas, sterkas la grundon.
Post tiuj laboroj li povas semi kaj
esperi ke la rikolto estos riéa.
Li do unue devas zorgi ke la grundo
estas fekunda.
Same, aŭ almenaŭ preskaŭ same,
estas en nia propagancio por Esperanto.

La Sekretariino
Th. v. d. Reijden.

Plena Gramatiko de Esp.
Ni ricevis la informon de la eldonistoj de la supre nomita libro, ke pro
diversaj malfacilajoj la tria cldono
ankoraŭ ne povos aperi. Se tial la
antaŭmendintoj ne pli longe volas atendi, ili povas peti repagon de la jam
pagita mono ĉe la instanco al kiu ili
antaŭe pagis.

Dek danaj infanoj
havas planojn pri vojago al Nederlando kiel fino de ĉivintra Esp.-kurso. Kiu klubo aŭ lernejo evt. volus
loĝigi nin dum 14 tagoj de julio
1958 ? Invitontojn ni rekompence invitus por simila restado en Danlando. Esperantoklubben, Risingskolen,
ODENSE, Danlando.
MEM

Angla Antologio
La eldona fako de U.E.A. intencas
eldoni ankoraŭ antaŭ la decembraĵ
festotagoj Anglan Antologion sub redaktado de William Auld kaj Reto
Rossetti. El lingva kaj traduka vidpunktoj gi estos senriproĉa.
Prezo, en tolo bindita: 10,-n-gld. Je
antaŭmendo kaj antaŭpago gis 15/11
'57 9,-n-gld.
Mendu tuj ĉe la Libro-Servo de via
organizo.

.

Ankaŭ ni devas komenci forigi la
obstaklojn. Tiuj obstakloj estas la incrteco kaj indiferenteco de la publiko.
Tiuj du „fiherbajoj" ni povas nur
forigi kiam ni konstante prilaboras
nian grundon.
Ni ne atingos sufiĉe da rezultato
kiam ni de tempo al tempo prilaboras
la kampon. Ne, ni devas daŭre sarki.
La terkulturisto bezonas por fekundigi sian grundon diversajn ilojn kaj
i ngrediecoj n.
Ankaŭ ni bezonas ilin. Niaj ingrediencoj estas la mono, niaj iloj estas
la publikigado.
La unua ni esperas akiri pere de
niaj membroj, la dua estas la konstanta publikigado de faktoj. Kiam ni
daŭre publikigas faktojn, tiam ni pli
kaj pli sukcesos forigi la inertecon kaj
indiferentecon.
La hodiaŭa publiko volas konkretalojn. Kompreneble ni ne devas ignori la idealistan flankon de Esperanto,
sed, estas bedaŭrinda afero, sed vera,
la publiko unue rigardas la .realecon.
Tial ni devas iri renkonte al la publiko, montrante ke Esperanto vere
solvas la lingvajn obstaklojn. Kiam
ni montras ke Esperanto vere ŝparas
monon, tiam oni pli facile pripensos la
aferon kaj inklinos mem kunlabori.
Tial, karaj legantoj, donu al ni la
rimedojn por montri ke Esperanto ne
estas utopio, ke ni staras per ambaŭ
piedoj sur la tero, ke Esperanto estas
vivanta lingvo kaj la ununura ilo por
forigi miskomprenojn, ke Esperanto
fortigas la senton de internacieco.
Konkludo: subtenu la „Fondajon Mabesoone".
Ju pli forta gi farigas, des pli efike
ni povas prilabori la krudan grundon.
Des pli sukcesplene ni povas pretigi
nian kampon por semi.
„Konstante frapante" ni atingos rezultaton! !

Lupo.

Letero el la Sekretariejo
FAMILIAJ MEMBROJ

Inter la 40 enlogantaj gemembroj
kiuj aligis en 1957 okazis lotumado la
1.9.57 en estrarkunveno. Nia kasistino elprenis sinsekve la jenajn nomojn:
1. S.ano Couwenherg J.
2. S.ino Marmenout
3. S.ino Volders
4. S.ino Lauwers
La sorto vere favoris la Blankenberganojn, ĉar la unuaj du estas
membroj de nia marborda sekcio. S.
ro J. Couwenberg nun povas elekti el
la sekvanta librolisteto; poste ni avertos S.inon Marmenout pri la elektita
titolo, kaj ŝi povos elekti inter la restanta] verkoj, k.t.p.; Jen la kvar titoloj:
Miru, Ridu, Pensu, de P. Benneman
Judoj sen mono, de M. Gold
Gebonden Stijl, de F. Faulhaber
La Karnavalo kaj la somnambulino, de Immerman.
Ni esperu ke por 1958 la nombro de
la enloĝantaj membroj plialtigos denove. Ni rememoru ke ili pagas nur
25 F.; ili ne ricevas „Flandra Esperantisto", sed ahonantiĝas je „De Esperantist", la interesa nederlandlingva
propagandgazeto, kiu aperas kvar fojojn jare.
FL.L.E. kaj la SEKCIOJ

Trarigar dante la statistikon de 1957
pri la membroj, ni konstatas ke, komparo al 1956, la nombro kreskis. Tamen, kelkaj sekcioj malkreskis. Kaj
tio ne unuafoje montrigis dum 1957.
Jam depost kelkaj jaroj la varbado
de novaj gemembroj stagnis, dum ke
la forresto de kelkaj malfortigis la
grupon: ni citu Antwerpen, Blankenberge kaj Brussel.
Feliĉe ke aliflanke tri sekcioj pligrandigis dum 1957, nome Brugge,
Gent kaj Leuven. Tiu lasta estas speciale menciinda, pro la sukcesa varbado dum la nuna jaro.
Ni trovigas sur la sojlo de nova
varbsezono. Reiru al la samideanoj
kiuj forlasis nin dum la lastaj jaroj,
kaj ne permesu ke membroj de la
sekcio ne samtempe estas membroj de
nia Ligo.
-

LA „FRATOJ DE LA KARITATO"
Ni jam de longe konas la nelacigeblan aktivecon de nia ligano Frato
Arni De Corte. Li trovis konku•rencanton en la persono de Frato Gamaliel
el Beernem. Okaze de sportmanifestacio tie, tiu lasta organizis imponan
ekspozicion kiun vizitis ne malpli ol
6.000 personoj. Car li samtempe Irropagandis por la koresponda kurso de
nia ligo, estas antaŭvidebla ke nia ligano S-ro V. D. Velde kiu jam havas
tiom da laboro, estos baldaŭ dronanta
en gi. Frato Gamaliel estas lernanto
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de Frato De Corte. La sama Frato
devis pretigi la kartojn por la famaj
Breughelfestoj en Wingene. Sur la
40.000 kartoj la Frato metis la Esperanto-stampon! Sed Arni havis ankoraŭ aliajn lernantojn en sia kongregacio. Tiuj nun aktive laboras por nia
afero en jenaj lokoj: Turnhout, St.
Job in 't Goor, Zelzate, Roeselare kaj
Woluwe st. Lambert. Niaj gesamideanoj tie kontaktu kun ili, kaj kune laboru. Korajn gratulojn kaj dankon
al Frato Arni kaj liaj disĉiploj!
GEEDZIGO
Nia tre fervora ano Willy Wcllekens el Kessel-Lo edzigis la 10an de
aŭg. kun F-ino Maria Vankriekingen
el la sama loko. Al ambaŭ niajn tutkorajn gratulojn kaj bondezirojn por
feliĉa vivo kaj laboro por Esperanto
kaj nia ligo!
NASKICO
S-ino Laura Pauwels-Debrouwere
donis la vivon al bela, sana knabo la
12an de sept. Niaj gratuloj estas des
tinataj ankaŭ al nia liga prezidanto
kies filino la sinjorino estas, kaj kiu
do iĝis avo!
KAJ GEEDZIGO
(;uste en la sama dato, sed en la
monato oktobro edzigos la filo Karlo
de nia liga prezidanto, kun F-ino Monique Maes, ankaŭ de Kortrijk. Sen
sekvo de gojigaj okazantaĵoj en tiu
familio. La junaj geedzoj, kaj ili ĉiuj
havu feliĉan vivon kaj ke Dio benu
ilin.

-

Grupa Vivado
„PACO KAJ JUSTECO" BRUGGE
Op donderdag 25 aug. hadden wij
een Indonezische samideano te gast.
S. Mamesah uit Macassar. Hij gaf een
inleiding over ekonomie en instellingen van zijn land. Onze dank nok aan
ouders en gezusters Roose die hem
gastvrijheid verleenden en aan sekretaris R. Iserentant die hem de stad
toonde. Een foto verscheen op de eerste blz. van het meest gelezen Brugs
blad. De volgende donderdag hadden
wij een bestuursvergadering waarop
het winterwerk werd vastgelegd. Op

PAUL VERLAINE
Antan 60 jaroj mortis PAUL VERLAINE, la t.n. „malfeliĉa Lelian" 'unit
el Ia grandaj nomoj de la franca poezio
Verlaine travivis agititan junecon.
Okaze de akra disputo, li pafis al sia
amiko Arhtur Rbmbaud, arda fama
franca poeto, pro kio li kondamnidis
je malliberejo.
La c'i suban poemeton li verkis en la

Bruseia malliberejo de „Petits Carmes".

El karcero
Cielo, super la tegment',
Kviete blaas ;
Folio, sub la eta vent',
Apenaŭ. bruas.

Eksonas, en £-eta blu',
Sonorilaro.
Eksonas, el folia bru•',
Birda kantaro.
La vivo, transe, fluas plu,
Simple trankvila.
En paco, transe, zumas plu,
L'urbo proksima,
Dum vi priploras en karcer',
La liberecon;
Dum vi priploras, en karcer',
Vian junecon.
(Libere esperantig•i.tët'de
H. CASTEL).
20 sept. begon een nieuwe leergang
voor volwassenen en half-okt. beginnen wij een kinderkursus. Verder
staat een reeks voordrachten op het

programma. Dinsdag 10 sept. waren

wij door de andere E.groep uitgenodigd om de voordracht van de heer
Jaumotte over zijn reis door Spanje
aan te horen. Spijtig dat zo weinig
leden op dit vriendelijk aanbod zijn ingegaan want de spreekbeurt was in
deze kategorie een van de interessantste die wij ooit gehoord hebben; en de
illustratie was uitermate goed gekozen. Verder hebben wij nog steeds
sportbeoefening.
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HUNDOBATISTOJ
En 1954 la jurnaloj informis, ke en
Vieno estas instalita, kiel dependajo
de hundovendejo, „hundobufedo", kie
la karaj bojuloj malsataj kaj soifaj
pro longedaŭra butikumado kun la
mastrinoj, senkoste estas regalataj.
Ankoraŭ plibonajn zorgojn ĝuas la
loĝantoj de la hundurbeto Lalŝo en
norda Hindujo, fondita de la angla vegetarano John Wickendham Lalshett,
kaj nomita laŭ li. Li fondis ĝin post
la morto de l'edzino, venenita de viando, mallonge antaŭ la morto de plej
amata hundo. Miloj da tiuj bestoj ĉiuspecaj, ĉiurasaj tie logas en miniat.u.
raj domoj laŭ rektaj stratoj, placoj,
lagoj kaj parkoj. Ili havas du zorgantojn kaj urbestron, la zoologon Bill
Sommerset, kies malfacila tasko kaj
devo estas konverti la tutan logantaron al la vegetarismo...
Estas mirige kiom la hundo, krom
la ĉashundo, kiu Tiam ĝuis la protekton de la aŭtoritatuloj, nuntempe estas ĉie alte taksata je la homo, esceptante Rusujon, kie laŭdire oni ne rimarkas hundajn (kaj katojn) sur la
stratoj, ĉar oni simple ilin malhavas,
kaj precipe la sudamerikajn landojn,
kie la hundoj vagas en la ĉefurboj,
ne malofte kaŭzantaj rabion. Antaŭ
nelonge ni legis, ke en Kosta Riko okazis vera epidemio, kaj ke sesdeko
da personoj estis dangere rnorditaj
el kiuj du mortis. Tio nin kondukas
al plena mezepoko.
Diogeno preferis la hundon super la
homo kaj tial mem estis nomata „hunda homo", sed la ĝcrmanoj taksis
Ia hundon e` tro malalta por esti oferbuĉata al la dioj. Tra la historio la
kvarpieduloj de la strato estas konsiderataj vera plago, inkluzive la porkoj, kiuj same facile trovis sian manĝajon en la abundaj defalajoj, for-mantaj tiam la efektivan „pavimon" de la
vojoj. Oni precipe timis la hundojn
en la urboj pro la danĝero por la publika sano, en tempo kiam ankaŭ la
pesto regule furiozis, gis la dua duono
de la 17a jarcento. Kaj la hundoj ne
nur mordis la pasantojn sed ankaŭ
difektis ilian havajon. Ĉi ĉio, oni timis, evitigus la urbojn al la fremdaj
komercistoj.
Kaj jen surscenigas la tn. „hundo(mort)batisto", enoficigita por draste
malaperigi la bojbestojn kaj mordulojn! Fakte estis patentita hundekzekutisto, kaj foje oni serĉis la maloftajn kandidatojn inter la vera kanajlo.
En la flandra urbo Gento oni trovas
en la urbokontoj de 1334---35: „pagita
al Janne Alaert kaj Jan Mase, hundobatistoj, por iliaj bastonadaj servoj
clum sep semajnoj..." En 1512 oni tie
dungis ...specialiston kaj ordonis, ke
neniu je puno malhelpu lin en la
plenumo de lia tasko. En 1523 oni

dungis duan kaj se ili mankis, estis la
ckzekutisto kun helpantoj, kiuj devis
transpreni la gravan laboron.
En la nederlanda urbo Dordrehto,
ĉirk. 1450 la hundobatisto estis fia ŝtelisto al kiu oni antaŭe tranĉis parton
de la orelo. Tiam regis, nek por homo
nek por besto, multe da humaneco kaj
Miliaelo van Loven — tiel li nomigis
— sendube vengis al siaj viktimoj la
malaperon de sia kapornamajo... Cetere, Tu la aŭtoritatuloj mem, kvindek
jarojn antaŭe, ne estis ordonantaj la
hondoposedantojn, ke ili fortranĉu antaŭpiedon al siaj (ne ĉas-)hundoj?!
Kaj en 1466 en sama Dordrelito oni jetis ĉiujn hundojn en ŝipon por esti
ekzilataj, esceptante la rapidhundojn
kaj la „ĉambrohundetojn", kondiĉe ke
ili ne venu sur la strato.
Estis en la 16a jarcento ke oni, finfine lerninte de la pesto, komencis pli
atenti la publikan higienon. Ni legas
lw en 1553 la konsilantaro de la germana urbo Frankfurto, instrukciis a l
la urbadministranto, ke li subtenu la
„hundobatiston" en la mortigo ne nur
de hundoj sed ankaŭ de porkoj, kiuj
multnombre vivis sur la publikaj vojoj,
tie vekante naŭzan odoron. Ke tiuj ĉi
lastaj ankaŭ malsekurigis la cirkuladon, jam spertis en 1131 Ludoviko la
Dikulo, kiam lia dekkvinjara filo perdis la vivon en Parizo, fare de porko
kiu faligis lian ĉevalon.
Hundobatisto ja tiam estis internacia profesio kaj la nomo transiris al
pedelo, ŝarĝita per la forpelo de hundoj el la preĝejoj, kie ili longtempe
estis tolerataj, kiel ankaŭ atestas tiutempaj pentrajoj. En 1611 oni trovas
en Genta kont-enskribo: „pagita por
farado de tri vipoj por peli la hundojn
el la preĝejo..." En 1775 oficis tie en
Sankta Bavo-pregejo eĉ tri hundobatistoj, fakte elpelistoj, unu por ĉiu pordego de la konstruajo.
Se en 1840 la antverpena urbestraro
ankoraŭ mortbatigis la hundojn, kiuj
dumsomere libere kuris nebuŝumitaj,
en nuna jarcento la urboj nur konis
la „hundokaptiston", la malaperiganton de la „stratraso". Sed intertempe
la deca hundo jam delonge trovis varman lokon en la koro de la mastroj,
precipe post 1800, al kio tra la jarcentoj noble kontribuis poetoj kaj verkistoj, kiel Baudelaire, Dante, Dickens,
de la Fontaine, Kipling, Thomas Mann,
Axel Munthe, Shakespeare kaj multaj
aliaj.
Do la nomo „hundobatisto" modifigis, kiel ni vidis, en tiu de „hundokaptisto", du nomoj kiuj en la diversaj
lingvoj havas ekvivalenton, kaj parto
de la lingvotrezoro memorigas ankoraŭ pri la malfeliĉa sorto de la hundo,
per insultvortoj kaj esprimoj.
„Por hundon dronigi oni nomas ĝin

rabia" diras nia proverbo, same kiel
la franca, sed alingve ĝi ankaŭ tekstas: „kiu hundon bati volas, facile ja
bastonon trovas", kaj tio en la praktika vivo ĉiutaga, volonte trovas kaj
ĉiam trovos metaforan uzon.
TYNEVERUM.

-

.

(daŭrigo de p. 3)

tivaj laŭ ekzaktaj reguloj de vortfarado surbaze de la ingenia radikkaraktera sistemo de Saussure-KalocsayWaringhien.
Dum ĉio okazos organike, mala.rhitre, gi estos sana evoluo de lingvo kaj
ne estos tasko de la Akademio de Esperanto ĝin bremsi, sed reguligi kaj
unuecigi. Alia afero estis la vortaro
de Azorin. ĉ i tie temis pri kontraŭfundamenta fuŝado de lingvo, misderivado, arbitra ŝanĝado kaj reduktado
de la oficiala radikaro, ridindiga derivado kaj mistifika etimologi-indiko.
Koncize, la granda kapitalo ĉe ni tiom
bezona por eldono de vere ampleksa
3 - 4 voluma Plena Vortaro, tiom sopirata de Tiuj esperantistoj, vortaro, kiu
listus multajn fakvortojn tre bezonajn
en la ĉiutaga vivo, estis eljetita por
verko malserioza, povanta eĉ suhfosi
la unuecon kaj reputacion de Esperanto. Tial estis ne nur tasko, sed devo
de la Akademio interveni senhezite
kaj rapide per justa jupo kaj averto.
Tio dank' al la klarvido de plimulto
da akademianoj gustatempe okazis. La
ago de Francisko Azorin meritis severan kondamnon jam tial, ĉar li estis
insiste avertita pri la fuŝeco de la
verko jam en jaro 1949. En tiu jaro
ankaŭ mi, ricevinte al pri juĝo partojn
de lia manuskripto de la preparata
vortaro, petis lin rezigni pri eldono de
tiu fuŝverko kaj malkonsilis al li eldoni tiel grandan verkon sen kunlahoro
kun la sekciestro por la komuna vortaro en la Akademio de Esperanto.
Ce fino du konsiloj. Vi plendantoj
kontraŭ neologismoj pretaj kontenti
pri minimuma vortprovizo, se por viaj
celoj sufiĉas al vi Esperanto primitiva,
uzu la simplajn vortojn, ne legu la
poezion kaj heletron kun neologismoj.
La mirinda Esepranto, se vi korekte
regas la gramatikon la afiksaro, permesos al vi bonan esprimiĝon eĉ per
modesta vortprovizo.
Kaj vi aŭtoroj kun pretendoj artismaj, ekuzu la lingvon en ĝia plena riĉeco por respeguligi en centmiloj da
facetoj la mirindan variecon de la homa penso kaj artkreado. Sed ne forgesu uzi la kaŝitan trezoron en la lingvo
jam disponebla. Ne fabriku neologismojn laŭkaprice kaj ne konvinkiginte
pro malpenemo, ĉu la mankanta nuancvorto, sinonimo, fakvorto jam ne
ekzistas en iu vortaro, en iu verko.
(dafirigo sur p. 7)

Bibliografio
HOMOJ KAJ RIVEROJ, (verkita
de Johan Hammond Rosbach, eldonita de la eldonejo KOKO, Kopenhago,
Danujo. Prezo 6,60 n.gid. Mend-ebla
êe nia Libro-Servo).
Ĉi tiu libro, 140 pago, estas la tria
volumo en la KOKO serio, Randh/lvej
4, Kopenhago F. sub la redakto de
Poul Thorsen. La arta kovrilo estas
farita de Per Lundgreen. Kvankam
la enhavo, konsistanta el diversaj rakontoj, ne apartenas al altkvalita literaturajo, tamen oni legas ĝin kun intereso, ĉar la lingvo estas facilflua
kaj precipe taŭgas por daŭrigaj kursoj. Gramatikaj kaj preseraroj estas
tre malmultaj, nur la erara tio de
tiom, kiom kelkfoje aperas. Cetert
rekomendinda verko.
-
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CURSO PRATICO DE ESPERANTO. (D-ro Ferenc Szildg i. Adeptita
por portugalalingvanoj de Ismael Gomes Braga. Tria eldono. 1956. 18,5 x
13. Eldonis Kultura Kooperativo de
Esperantistoj, Av. 13 de Maio, n. 47,
sobreloja H-208, Rio de Janeiro, Brazilo.)
La tria eldono (ĉi-foje en 20.000 ekzempleroj) pruvas ke la brazilaj esperantistoj estas plene konvinkitaj —
kaj prave — ke la lernolibro de D-ro
Szilágyi post pli ol 20 jaroj ankoraŭ
neniom perdis el sia valoro.
Ankaŭ en nia lingvoteritorio ĝi iam
estis tre konata kaj ŝate uzata. Kaj
oni povus miri kial la reeldono de la
nederlanda alfaro restis nur duonellaborita plano, kiam antaŭ deko da jaroj
la unua eldono elĉerpiĝis. Kredeble
ne malutilus memorigi pri la karakterizaj trajtoj de verko, ĉe ni hazarde
jam iom forgesita.
Kiel la plimulto el la Esperanto-lernolibroj gi .pritr aktas la esencajn regulojn de la frazkonstruo kaj vortderivado, kiuj fakte konsistigas la tutan
sekreton de Esperanto. Cis tie, nenio
eksterordinara. Sed gla speciala merito kuŝas en ĉi tio: ke per ĝia metodo
ĝi instigas la instruanton art.fajraje
dispafi multajn demandojn pri la ahundaj ilustraĵoj cie la libro. De la
unua momento tiu kaskado de simplaj
demandoj alkondukas la komencanton
al senhezita uzado de la nova lingvo.
Gi evitigas al li la lamigan enpensan
tradukadon, kiel ankaŭ la ĝenon, la
timon ridindigi sin antaŭ miksita publiko pro sia kripligita lingvaĉo. Kaj
ju pli klera aŭ elstara la kursano, des
pli senkuragigaj estas tiuj sentoj, tute
-

naturaj ĉe plenkreskuloj. Gi per daŭra aplikado kutimigas al la „tabelvortoj", tiel simplaj pro sia metoda konstruo kaj tamen, komence almenaŭ,
tiel erarigaj pro sia son- kaj formsimileco. Kaj de la unuaj paŝoj gi f avoras kreskantan lingvosenton. Kondiĉe ke la instruanto ne sklave sekvu
la vicordon de la demandoj proponitan en la libro, sed ilin intermiksu,
kompletigu per aliaj similaj. Ĉar tiel
li sukcesas kateni la kursanojn al sia
parolo kaj malhelpas ke ili perdigos
en la teksto, antaŭgarde preparante
la sekvontan respondon.
Kio nin kondukas al la ŝajne sinkontraŭdira konkludo, ke preferinde la
teksto de bonega lernolibro ne estu
uzata. Sed ĉio klarigas kiam oni pri
pensas, ke la lernado ne ĉesas post la
leciono, kaj ke por ĝin revivigi la lernanto trovas bonvenan apogilon en la
demandforma teksto. Plie, tiuspeca
teksto, kune kun la koncizaj sed sufiĉaj nacilingvaj notoj, kiel eble plej avantaĝe anstataŭas la vivan parolon
por izoluloj kiuj proprarimede volas
lerni la lingvon.
La instrumaterialo bone konvenas
al plenkreskuloj diversmediaj kaj malsamaĝaj: la milda humoro, mokemo
sen akreco, en la travivajoj de la ĉiekonata Adamson povas ĉiun altiri. Kaj
pli grave: la lernejeca tono kaj etoso
tute forestas. Ĉar ni ne forgesu ke neniu ŝatas repuŝigi el la staton de lernejano, eĉ se multaj laŭde prikantas
la bonan malnovan tempon de la lernejaj jaroj.
Revenante al la portugala eldono,
ni tamen ŝatus fari kelkajn rimarkigojn ... pri bagatelajoj.
Kelkaj aludoj, tute gisdataj kiam la
libro de Szilagyi unuafoje aperis, nun
jam iom eksmodigis. Miki-Muso (p.
6), Norma Shearer p. 15), Mussolini
(p. 28) kaj aliaj jam cedis la lokon al
nuntempe pli popularaj steloj sur diversaj kampoj kaj perdigas al la libro
ĝian freŝecon. Al la demando: „KIU
venas?" oni ne trovos facilan respondon. La taŭga „neniu" unuafoje trovigas en la dua kolono de la sama p.
12. Preferinde: „Kio...?" — La noto
pri -END (p. 18) estas novajo, neniel
rilatas al la teksto kaj, pro la donitaj
ekzemploj, antaŭtempe enŝoviĝas.
Laŭ la bildo p. 19 la lampo pendas DE
la plafono. P. 22: „La ĉokolado, la
piro, la banano estas doh A." Legu:
dolĉaj. Por „KIO estas via nomo?"
(p. 28, 41) komparu en plena Vortaro:
„Kiel ..." Adamson pli ĝuste flikas aŭ
riparas ol TOPAS (p. 31) la ŝtrumpojn. Kial kriigi la kokon laŭ la angla maniero „KOKADUDLDU" (
41), kiam P. V. kaj Plena Gramatiko
registras kiel onomatopenon: kokeriko? P. 54 montras „esperantaj..
Prefere oni skribu majusklon kiel p.
80, por diferencigi la adjektivon kun
-
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speciala signifo dh la particiro. r..:
traŭe „Esperantistoj" (p. 69, 70, 81)
ne bezonas majusklon. La noto „EMO = havi inklinon. ŝaton por io" (p.
49) pli klare formuliĝas jene: „Esti
...ema = havi daŭran inklinon,...".
En „Cu vi manĝas unufoje DUM la
tago?" (p. 58) kaj similaj frazoj p.
65, 66, 80 oni uzu prefere „en". Dum
signifas daŭron, pli ol nur tempon.
En „La doktoro venas, sidas sur la
IitoN" (p. 60), la senco kaj la N postulas „sidigas sin", formon cetere jam
konatan. La ĝusta prononco de „mi
ne scias" (p. 61) estu: „mi nestsias".
Aldonu al la tradukekzerco p. 61 la
vorton „hisi", kiun la lernanto ne trovis antaŭe. „KIO estas la plej bela
sezono?" estu: „kiu", kiel fakte plu -loke p. 38.
Sub la bildo 4, p. 68, trovigu: „dikiĝIS". Ellasu la akrobatajojn „EKTIMINDA, EKMU'1IGI" (p. 75), kiuj nenecese trost reĉas la komprenpovon. Elektu multe pli simplajn ekzemplojn
por instrui PO (p. 76). Klarigi la
menciitajn katastrofe efikus. P. 80:
„La anseroj iras UNUOPE", sed laŭ
la bildo, ili iras triope.
Mankas kelkaj vortoj en la listo p.
90, i.a. : boto, gv+,idi, kaj, laŭte, lito, manĝi, renkonti, sendi,...
La ]ihreto certe meritas iom pli plaĉan prezentadon, ĉar malgranda litertipo, kelkloke neneta preso kaj ŝpareme allasita interspaco, maliarĝaj
margenoj igas la libron kaj la lingvon
kiun gi proponas, aspekti kiel malriĉa
parenco. Sed tio ne rnakulas ĝian internan valoron. Ni deziras ke la brazilaj samideanoj enkolektu per ĝi riĉan rikolton.
F. Couwenberg.

(daŭrigo de p. G)
Per konsulta reciproka kunlahoro de
verkistoj — kaj tia konsulta centro
povus farigi la fondata asocio de Esp.
verkistoj kaj tradukantoj — povus evitigi tia longa eksperimentado, kiel
ekz. pri sinonimo por maldekstra, kie
oni jam proponas sinistra, sinstra, lefta, linksa, goŝa. La asocio de verkistoj kunlabore kun la Akademio per
rekomendo de unu formo povus sane
anticipi en la evoluo de lingvo kaj savi
nian literaturon kaj estontajn vortarojn de superflua eksperimenta balasto. Kaj la verkantoj kaj redaktantoj
ne forgesu aldoni liston de la uzitaj
neologismoj Te la fino de la verkajo,
se ili volas, ke la legantoj ekkonu kaj
memoru la vortojn. Ju malpli da ili
vi sukcesos enkonduki, ne malriĉiginte
vian esprimivon, des pli digestebla kaj
ŝatata estos via kreajo.

Jiri Kortnek, Brno.
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Korespond-Adresoj

KOMUNIKOJ DE LA LIBRO-SERVOJ
Palaco de Danero (Wagnalls)
(Romano pri la vivo de S-ino Pompadour)
Pro IStar (Lcyken)
Ce la Sanktaj Akvoj (de Heer)
La Granda Aventuro (Szilagyi)
Sur sanga tero (Baghy)
Strato de i' fiŝanta kato (Fdldes)
Fundamenta Krestomatio
Jugoslavio kaj /iaj popoloj
Biblioyrafio de Tito
Tartarin de Taraskono (Daudet)
Sinjoro Tadeo (llflckiewicz)
Vagado sub Palmoj (Ribillard)

bind.

8.50

56.--

72.- 90.80.70.-

bind.

4.50
6.75
5.50
4.50
5.50
10.50

bró..

bind.
„

tole

„

bros.

7.60
10.50
G.60
6.-

140. 88.110.150.99..

2.50

Por la studo:
Honderd vragen over grammatica en onderwijs
La konsilanto (Degenkamp)
kartonita
Leidraad Esperanto Litaratuur (Degenkamp)
Post la kurso (de Bruin en Faulhaber)
Gebonden Stijl (Faulhaber)
Eigennamen in Esperanto (Degen kamp)
Tra la Labirinto de la gramatiko (Faulhaber)
Esperanto Leerboekjes voor de lagere school (Appel)
Deel I en I1, per deel
Insignoj.

0.75
3.60
0.75
3.0.75
0.75
9.75

11. 53.45.
11.11.-

1.50

2 4.-

Verna stelo sur blanka fono 13 min.
Verda stelo kun t Lanka randeto 15 mm.
Flaginsigno (Esp.-Ned. flagoj)
(Esp.-Flandra leono)

0.75
0.75
1.10

13.13.-

40

.-

15.-

MENDU C E :
Libro-servo LEEN, Pytkagorasstraat 122, Amsterdam-O, Pĉk. 76915.

Flan dra Esperanto 14stituto, Blankenbergse Steenweg 72, Brugge.
Belga Esperanto Instituto, Oostenstraat 26, Antwerpen, Pĉk. 168958.
La afranko estas pagata de la aĉetanto, Za prezoj en bfr. enhavas la afrankon enla nden.

16 junaj brazilaj geesperantistoj deziras korespondi per leteroj kaj inter
ŝanĝi bildkartojn kun esperantistój el
la tuta mondo. Oni skribu al S.ro Albertino Al ves de Almeide, E.P.C. Do
Ar, Barnacena - M. Gerais, Brazilo,
al kiu vi bonvolu ankaŭ sendi poŝtmarkojn, - kartojn. leterojn, revuojn, broŝurojn ktp. por ke niaj brazilaj gesamideanoj povu organizi ekspozicion. La nomitajn esperantajojn
volonte ricevos ankaŭ S.ro Edison
Mueller (aĝo 19 jaroj) Caixa Postal
385 Blumenau, Brazilio.

-

F.ino Marta, Széchenyi u. 22, Széskesfehérvar, Hungarujo-Magyarország volas volonte korespondi kun nederlandaj junuloj.
F.ino Masako Yasni, Katimachi 5
banti, Wakayamasi Japanujo kaj 11
aliaj junaj gesamideanoj en la sama
urbo volas volonte korespondi kun gejunuloj pri diversaj temoj. Oni skribu
al la nomita adreso.
Wi.lhelm Schultze Eltville Rheingau
Postbox 59 Germanujo - hele afranki
taj leteroj kaj poŝtkartoj.
-

Petko P. Arnaudov Nikifor Popkonstantinov - 38 Pazarĝik Bulgarije instruisto de matamatiko. Li deziras
korespondi kaj interŝanĝi revuojn.

.

.

La Ĝardenisto kaj la Morto
de p-ro d-ro Pieter Nicolaas Van Eyck (1887-1954)
et la verŝajaro „Voorbereiding" (1926)
Hodiaŭ frue mia yardenisto mian domon
Enkuris, pala pro terur': „Sinjor', sinjor', momenton !
En la rozejo tie traneis mi post branĉo branebn;
Rigardis tiam malantaz en: vidis mi la Morton!
Ekti-mis kaj rapide mi eniris Za vojeton:
Ankoraŭ Custe vidis lian minacantan manon.
Foriri lasu min, si.n jor', kaj donu tuj ĉevalon:
Mi certe antaŭ la noktig' atingos Hispahanon".

Mia voĉo pri la neolagismoj
Kun zorgo mi observas la enkondukon de novaj nenecesaj vortoj. Pro
tio nia lingvo estas ĉiam pli malfacile
lernebla, granda malavantaĝo por
mondlingvo. Ŝajnas al mi, ke ĉiu, kiu
skribas artikolojn, povas eltrovi novajn vortojn kaj la Akademio ne kont raŭs taras.
Tial mi" laŭdas la averton de la Austra Esp. Instituto (vidu S. E. aprila
numero). Mi kolektis lastatempe jenajn nenecesajn vortojn el Svisa Espero, Esperanto kaj Heroldo:
evento --- okazajo;
ekspliki - klarigi;
kampanjo
propagando;
fabriko;
Uzino
Animalo - hesto;
paciento
malsanulo;
apartamento
loĝejo;
komplike -- malsimple;
floto
ŝiparo;
rigora - severa;
magra
maldika;
prestiĝo - estimo;
kamiono - ŝargaŭtomobilo;
fama;
renoma
drato - ferfadeno;
kloŝo - sonorilo;
asembleo - kunveno, kunsido.
-

-

Hodi•aic posttagmeze - li jam estis for de longe La Morton, jen, ni mem renkontis en la cedroparko!
„Pro kio", mi demandis - ĉar atendis li silente „De vi matene estis minacata Za servanto 7"
„Mi ne minacis vian Uardeniston", ridetante
La. Mort' respondis. „Mia gest' nur venis pro surprizo
Ankoraŭ trovi laboranta tie ei matene
La homon. kiun nokte prenos mi en Hispahano".
Tradukis Luc De Marré

-

-

-

--

D-ro Huber, Uetendorf/Thun.

