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kapaj GElEGantoj 

Denove pasis — ho kiom rapide 	 unu jaro. Ni ne scias en kiu
grado la revuo plaĉis al vi. Sed ni kore dankas tiujn kiuj sciigis al ni
siajn opinion, konstruan kritikon kaj kelkfoje sian laŭdon. Antaŭ ĉio
ni dankas niajn en — kaj eksterlandajn kunlaborantojn ... kaj vin
ĉiujn kiuj legis ... kaj plu legos nian revuon.

je tiu jarfino kaj 	 komenco, la mondo kutimas stereotipe esprimi
al vi la deziron por '` feliĉaj festotagoj ". Ni ŝatus fari distingon ; kaj
esprimi la esperon ke Kristnasko estis por vi festo de interna paco kaj
anima bonvolemo kaj ke Novjaro kaj la nova jaro estu por vi efektive
ĝojplenaj, feliĉigaj kaj prosperaj.

Plie, 1961 plifirmigu en vi la konvinkon ke vi ne vane laboros se
vi laboros por esperanto kaj ĝia interna ideo ; ke tiamaniere vi alportos
ion al la homaro. Ankaŭ ke Esperanto kaj ĝia movado alportos ion
al vi.

Dum Kristnasko ni rememoras la naskiĝon de Kristo kies instruo
sola estas kapabla savi kaj feliĉigi la homojn sed kiun la homaro ĝis
nun ne ankoraŭ komprenis aŭ volis kompreni. Je tiu okazo ni publikigas
du prozajojn. Unu de persono kiu realigis en si la Kristan idealon ;
kaj la alia estas de iu kiu profunde trasentis la tragediecon de la
Kristanismo en la mondo. 

la BonraE2lnto 

(oscau wilde)  

Estis nokto kaj Li estis sola.
Kaj Li vidis en la malproksimo la murojn de ronda urbo kaj Li

iris al tiu urbo.
Kaj kiam Li alproksimiĝis, Li aŭdis en la urbo la dancopaŝon de

gojantaj piedoj kaj la ridon el la buŝo de la gajeco kaj la laŭtan sona-
don de multaj harpoj. Kaj Li frapis sur la urbopordego kaj unu de la
gardistoj malfermis.

Kaj Li vidis domon ; kaj ĝi estis tute el marmoro kaj belaj mar-
morkolonoj staris antaŭ ĝi. Kaj florogirlandajoj pendis al la kolonoj
kaj interne kaj ekstere estis torĉoj el cedroligno. Kaj Li eniris la domon.

Kaj Li trairis la halon de Kalcedono kaj la halon de jaspiso kaj
tiel Li alvenis al la festohalo. Li vidis junulon kuŝantan sur purpuran
liton, kies haroj estis plektitaj en rozoj kaj kies lipoj estis ruĝaj pro
vino. Kaj Li venis malantaŭ li kaj tuŝis liajn ŝultrojn kaj parolis al li

Kial vi vivas tiel ?  
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Kaj la junulo turniĝis kaj rekonis Lin kaj respondis kaj diris :
" Iam mi estis eljetito kaj Vi resanigis min. Kiel alie mi vivus ?

Kaj Li foriris el la domo kaj ree iris en la strato.
Kaj post iom da tempo Li vidis virinon kun pentrita vizaĝo kaj

kun multkoloraj vestajoj kaj ŝiaj piedoj estis ornamitaj per perloj. Kaj
malantaŭ ŝi paŝis junula viro, malrapide, kiel ĉasanto, kaj liaj vestaĵoj
estis buntaj. Kaj la vizaĝo de la virino estis kiel la bela vizaĝo de
diobildo kaj la okuloj de la juna viro brilis pro deziro.

Kaj Li sekvis malrapide kaj tuŝis la manon de la juna viro kaj
parolis al li : " Kial vi tiel rigardas al tiu virino ?

Kaj la juna viro turniĝis kaj rekonis Lin kaj diris : " Iam mi estis
blindulo kaj Vi donis al mi la okullumon. Por kio alia mi uzus ĝin ? "

Kaj Li antaŭenkuris kaj tuŝis la pentritan vestaĵon de la virino
kaj parolis al ŝi : " Ĉu vi ne konas alian vojon ol la vojon de la peko ?

Kaj la virino turniĝis kaj rekonis Lin kaj ŝi ridis kaj diris : " Vi ja
pardonis al mi miajn pekojn ; kaj tiu vojo estas vojo de ĝojo

Kaj Li eliris el la urbo.
Kaj kiam Li estis forlasinta la urbon, Li vidis ĉe la vojrando junan

viron kiu sidis kaj ploris.
Kaj Li iris al li kaj tuŝis liaj longajn harojn kaj parolis al li

Kial vi ploras ? ".
Kaj la juna viro rigardis supren kaj rekonis Lin kaj respondis :

" Mi estis mortinta ; kaj Vi revokis min el la morto. Kion alian mi
farus ol plori ?

veno

" En 1943 mi estis kondamnita je morto de nazia militista tri-
bunalo ".

Tiel parolis dolĉe, preskaŭ kun tono de pardonpeto, hargriziĝanta
viro, kiu donis sian ateston dum savarmea kunveno okazinta en Romo.

" Mi havis edzinon kaj kvar infanojn, tial mia puno estis malpligra-
vigita je longa malliberigo en koncentrejo. Post naŭ monatoj mia pezo
estis malpli ol kvardek kilogramojn, mia korpo estis nur vundoj kaj
ĝiboj, kaj ostorompo je la maldekstra brako estis jus reartikigita plej
empirie sen ia kuracista helpo.

La hieraŭon de Kristnasko mi troviĝis kun aliaj viroj en barakaro,
kiam la kampestro min vokigis. Mi lin trovis sidanta ĉe tablo malavare
garnata. Li devigis min konservi la pozicion de respektema starado
dum la tuta manĝo, kiu daŭris pli ol unu horon, kaj li satigis min per
sarkasmoj pri miaj kristanaj konvinkoj, kiujn mi penis komuniki al
miaj malliberaj kamaradoj.

La diablo tre forte min tentis :
Dapozzo, li inspiris al mi, ĉu vi ankoraŭ kredas je la Psalmo

23a ?

Mi preĝis al Dio kaj kapablis respondi :
Jes, certe !

Servosoldato alportis kafon. La komandanto ekmanĝis sian deser-
ton kun bela apetito.

— Via edzino estas bona kuiristino Dapozzo ! li subite diris.
Mi ne komprenis.
— Jes ja, li klarigis jen de sep monatoj ŝi sendas periode al vi

pakajon de kukoj kaj biskvitoj. Mi ilin manĝis kaj vere ili estis bonegaj.
Tiam la tento fariĝis preskaŭ nerezistebla. Mi sciis ke mia edzino

kaj miaj infanoj posedis nur la necesajojn, kaj mi jus ekkonis ke, el
ŝiaj malgravaj ŝparajoj, ŝi pene kunigis farunon, grasajojn kaj sukeron
por sendi kelkajn dolĉajojn. Tiu viro manĝis la panon de m'aj infanoj !

La diablo diris al mi :
Malamu lin, Dapozzo !

Denove mi eklevis mian animon al Dio, kaj ĉiu sento de malamo
estis forigita de mia koro. Mi estis deziranta ricevi nur malgrandan
pecon da biskvito, ne por ĝin manĝi, sed nur por ĝin rigardi kaj sendi
penson al miaj buboj. Tamen li ĉion manĝegis, kaj kovris min per
insultoj.

— Vi estas kompatinda homo, komandanto, mi diris al li ; pri mi,
mi estas riĉa, ĉar mi kredas je Dio kaj estas savata de la sango de
Jesuo-Kristo.

Li treege ekkoleris kaj resendis min al la barakaro.
Post la fino de la milito mi eksereadis tiun viron. La plimulto de

la estroj de koncentrejoj estis pafmortigitaj, sed li forkuris ien. Mi
serĉis lin dum dek jaroj kaj fine mi lin retrovis. Mi iris viziti lin akom-
panate de protestanta pastoro. Li ne min rekonis.

Mi estas la numero 175, mi diris. Ĉu vi memoras la hieraŭon de
Kristnasko 1943 ?

Tiam li ektimegis, samkiel lia edzino, kiu estis apud li.
Vi venis por vin venĝi, li diris kun malserena mieno.

- Jes.
Mi mal fermis pakajon ; aperis volumena biskvito. Mi petis al la

edzino de la ekskomandanto bonvoli prepari por ni kafon kaj ni kva-
rope ekmanĝis kaj ektrinkis. Mia eksturmentinto ekploregis kaj petegis
mian pardonon.

- Mi jam vin pardonis pro la amo de Jesuo-Kristo.
Post unu jaro tiu viro kaj tiu virino serĉis la savon kaj nune ili

estas praktikantaj kristanoj.
Profunda silento regis en la kunvenejo de la posteno dum tiuj

trankvilaj kaj kortusegaj vortoj estis eldiritaj. La Spirito de Dio pasis
super ni kaj parolis al ĉiuj. Nu kiam venas tiuj momentoj de vizito la
homo devas trudi al si la silenton por aŭskulti Dion.

Frank EVANS
(el " la Bonne Semence " 	 " la Bona Semo " monata gazeto
de la Reformitaj eklezioj de la konsistorioj de la ĉirkaŭo de
Parizo — Septembro 1960) .

Esperantigis : Andreo BACHELIER.
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Blankadas velo unusola
en la nebula mara blu'.
Ĝi kion lasis, kion volas
en fremdaj ondoj serĉi plu ?

Ondiĝas, kaj la vento spiras
fleksante 1' maston kun fervor'.
Ve ! ne feliĉon vel' aspiras,
nek de feliĉo kuras for.

Ĝin kovras blua rond' ĉiela ;
sub ĝi lazuras 1' ronda spac'.
Sed ŝtormon serĉas ĝi, ribela,
kvazaŭ enstormoj estas pac' !
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RABATO POR ESPERANTISTOJ

INTERESAJOJ
1) Esperanto-infanhoro.

S-ano Rik de Roover organizas tian grupeton. Jam aliĝis 10 gekna-
boj. Li petas ĉiujn inter 6 kaj 14 jaroj, ankaŭ tiujn kiuj ankoraŭ ne
unu vorton da Esperanto konas. Kunvenoj la sabaton de 2.30
ĝis 4 h.

2) La voĉo de Ameriko.
Nova serio de radio-elsendoj la 17an, 24an kaj 31an de marto ;
ĉiufoje je 22a h. (Greenwichsistemo) (do en multaj landoj tio estos
je la 1 la h. vespere). Ondlongo : 31.20 kaj 48.62 m.
Skribu al Dr. W. Solzbacher, Voice of America, Rm. 2528 HEW,
Washington 25, D.C. Usono.

La velo
(Mikaelo LERMONTOV 1814-41 )
El la Rusa tradukita de Konstanteno GUSEV.

-een gezaghebbende eter

over en ten voordele van Qaperahto

De Deense minister van Bin-
nenlandse Zaken SOREN OLE-
SEN sprak op 30 september 1.1.
voor de radio :

Wij, die reeds vele jaren gele-
den Esperanto begonnen te leren,
hebben ons dikwijls de vraag ge-
steld of men er eens in zal slagen
het Esperanto of een andere hulp-
taal verspreid en aangenomen te
krijgen als bindtaal tussen de vol-
keren en de naties.

Wij zijn tot de overtuiging ge-
komen dat dit volstrekt moet ge-
beuren. Maar ik moet te zelfder
tijde bekennen dat ik uit historisch
oogpunt niet heb kunnen konsta-
teren dat een of andere vooruit-
gang gebeurde vóór dat de om-
standigheden deze vooruitgang
absoluut noodzakelijk maakten.

Deze tijd is nu gekomen voor
de oplossing van het taalprobleem
onder de volkeren.

De wereldomvattende relaties
en samenwerking maken juist nu
het bestaan van een wereldtaal
nodig ; een wereldtaal die kan ge-
bruikt worden niet enkel door in-
telektuelen, maar door alle men-
sen, niet alleen in wetenschap en
techniek, maar ook in alle betrek-
kingen van het alledaagse leven.

Men heeft vroeger een Euro-
pese taal gehad. Dat was het La-
tijn. Maar het Latijn was slechts
een taal voor geleerden ; en de
Latijnse spraakkunst maakt de
leek wanhopig. Nu zijn het niet
alleen de wetenschapsmensen die
elkander moeten kunnen verstaan,
over de landsgrenzen heen; want

stilaan is de handel tussen de lan-
den zodanig toegenomen dat iede-
re handelaar overal in de wereld
moet kunnen verstaan worden. En
sinds het einde van de tweede we-
reldoorlog vindt men bijna geen
mensen meer die niet af en toe
eens in het buitenland verblijven.

Latijn is eeuwen lang een wijd
verspreide en gebruikte taal ge-
weest ; en daardoor heeft het een
groot deel van zijn woordenschat
n alle Europese talen achtergela-
ten ; en daarbij, de Romaanse ta-
len — Italiaans, Frans, Spaans,
Portugees en Roemeens zijn
rechtstreekse afstammelingen van
het Latijn. Wat is bijgevolg een-
voudiger dan dat het Esperanto
deze bruikbare en door alle men-
sen gekende woorden weer zou
verzamelen ? Esperanto heeft dat
gedaan ; en heeft nadien de meest
geschikte woorden uit de natio-
nale talen er aan toegevoegd.

Het Esperanto heeft een ge-
makkelijke en welluidende uit-
spraak. De spraakkunst is zo een-
voudig mogelijk en wordt samen-
gevat in korte, klare regels zon-
der uitzonderingen.

Alhoewel op de dag van van-
daag waarschijnlijk nog maar één
miljoen mensen Esperanto kennen,
kan men tegenwoordig niet alleen
plezier aan die taal beleven, doch
er ook praktisch nut uit trekken.
Men hoort dikwijls het argument
dat men niet kan reizen naar
Frankrijk, Duitsland, Italië of een
ander werelddeel en daar ver-
staanbaarheid bereiken met Espe-
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ranto. Dit is in zoverre waar dat
men niet moet verwachten op
straat of in winkels mensen te
ontmoeten die Esperanto kennen.
Maar de Esperanto-groepen heb-
ben overal ter wereld een zeer
goed georganiseerde samenwer-
king o.a. een sisteem van raadge-
vers, afgevaardigden, waarvan de
namen gedrukt staan, volgens lan-
den en steden, in het Esperanto-
jaarboek. Die afgevaardigden
hebben het op zich genomen hulp
te verschaffen aan iedere espe-
rantist die naar hen schrijft of
hun stad komt bezoeken. Dat be-
tekent dat een Deense esperan-
tist die naar Joego-Slavië, Egyp-
te, Brazilië of Japan reist, vooraf
zijn reis kan vastleggen en ook
zijn verblijf, door bemiddeling van
die mensen aldaar, waarmede hij
bovendien ook nog zonder enige
moeite kan spreken. Men wordt
door lokale esperantisten rondge-
leid en dikwijls ook in private
huizen uitgenodigd. Indien de af-
gevaardigde geen tijd heeft, dan
zijn er nog altijd andere esperan-
tisten die welwillend voor de bui-
tenlandse gast zullen zorgen.

Er verschijnen daarbij nog vele
tijdschriften in Esperanto, niet en-
Izel zuiver taalkundige, doch ook
vakbladen zoals voor dokters, ju-
risten en letterkundigen.

Wekelijks hebben een twaalftal
uitzendingen in de radio plaats :
Zweden, Nederland, Italië, Joego-
Slavië, Brazilië en andere ; tijdens
de laatste jaren ook enkele in de
Deense radio. Voor de Neder-
landse televisie werd verleden jaar
een bevoegd persoon in een quiz
getest over Esperanto ; en dat had
voor gevolg dat een van de grote
kranten van Den Haag een Espe-
ranto-leergang deed verschijnen.

Eindelijk moet ik ook de lokale

groepsaktiviteiten bespreken. Wij
lezen regelmatig in de gazetten
dat de clubs in de verschillende
streken het bezoek ontvangen van
con vreemde esperantist, die een
lezing houdt of een kunstavond
geeft. Tijdens het voorbije jaar
werd een rondreis naar de groe-
pen georganizeerd voor een Ja-
panse journaliste, een Pools
schoolhoofd, een Duitse acteur,
een Franse en een Engelse lera-
res, een docent aan de universiteit
van Amsterdam ; en nu in het na-
jaar zal iemand uit Nieuw-Zee-
land komen.

Een praktische en gemakkelijk
verstaanbare hulptaal is tegen-
woordig een noodzakelijkheid ;
dat moet het altijd conservatieve
mensdom toch wel erkennen. De
hedendaagse jeugd moet, om zich
door het leven te slaan, zoveel
vakken leren dat zij heel eenvou-
dig de tijd niet heeft om daarbij
nog vele talen te leren. Daarom
geloof ik dat het Esperanto wel-
dra voor een overwinning zal
staan. Men zal er waarschijnlijk
niet toe komen dat geheel de
oudere generatie Esperanto zal
leren. Toch bestaat daartoe de
praktische mogelijkheid, tenmin-
ste hier in het land waar de
avondcursussen zo gemakkelijk
bereikbaar zijn en waar in de
meeste van onze steden iedere
winter Esperanto-leergangen wor-
den gehouden.

In de eerste, de optimistische
periode dacht men dat het de taak
van de Esperanto-groepen was om
Esperanto door te voeren als
tweede taal voor allen, op basis
van geen-verplichting. Nu bekijkt
men de zaak realistischer ; en men
is er zich ven bewust dat de clubs
tot taak hebben de taal te gebrui-
ken en à fond te leren, om aan de

autoriteiten te kunnen tonen —
vooral aan de schoolautoriteiten
dan dat Esperanto een bruik-
bare taal en daarbij een rap en
gemakkelijk te leren taal is.

Nu begint overal in het land het
seizoen van de avondschool.
Daarom wil ik vooral aan de
jeugd, maar ook aan de volwasse-
nen zeggen : leert Esperanto van-
daag ; gij zult het morgen nodig
hebben.

Door bemiddeling van de we-
reldorganisatie heeft men het zo
ver gebracht dat de Universele
Esperanto-Associatie sinds 1954
in konsultatieve betrekkingen
staat met de UNESCO, wat we-
reldtaal aangelegenheden betreft.
Een zulkdanige wereldtaal is nu
een noodzakelijkheid geworden.

Er hebben vele internationale
kongressen plaats ; maar bescha-
mend en droevig is het feit dat de
deelnemers met stopkleppen aan
de oren zitten om de sprekers niet
te horen en om te luisteren naar
vertalingen in enkele wijd ver-

spreide talen, dewelke de meeste
onder hen slechts gedeeltelijk ver-
staan. Tijdens één van die kon-
gressen hier in Kopenhagen ge-
houden, besloot men om bij het
Frans en het Engels ook nog het
Russisch te laten spreken ; van-
daar dat men natuurlijk ook in het
Russisch moest vertalen. Dat heeft
65.000 Kronen gekost ! Wat
straks dan met het Duits ? met het
Arabisch ? en met het Chinees ?

Zet bijgevolg de enige natuur-
lijke stap ! Gooi weg die oorklep-
pen en die oogschermen ! Help
het mogelijk maken dat Esperan-
to, langs de UNESCO om, als
verplicht vak in de volksscholen
van de verschillende landen inge-
voerd wordt ; en liefst zoveel mo-
gelijk terzelfder tijd. Als dat ge-
beurt zal men in de duur van één
enkele generatie een zodanige
taalrevolutie verwezenlijken dat
de volgende generatie overal op
de wereld zonder bemiddeling
mekaar zal kunnen verstaan.
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Pozitiva debato: Religio kaj materialismo.

Sub tiu titolo okazis debatvespero vendredon la 23-9-'60 en la
studosalono de la reĝa normallernejo de Brugge, sub la aŭspicioj de la
" Popoluniversitato ". Du famaj intelektuloj parolis : Dr. Bob Claes-
sens, advokato ĉe la apelacia kortumo en Bruselo, profesoro ankaŭ de
la universitatoj de Berlino kaj Moskvo ; kaj Rev. Patro Jezuito Marcel
Brauns, poeto kaj profesoro ĉe la universitata fakultato de Namuro,
Dr. pri teologio. Ambaŭ estas bone konataj en diversaj Bruaj medioj.
Oni ofte asertas ke religio malpli kaj malpli trovas interesiĝon. Eble
jes la religio kiel ĝi estas praktikata. Sed la plenplena salonego, en
kiu tre multaj junuloj, pruvas ke la problemo religio — materialismo
staras fakte (ĉe multaj eble subkonscie) en la fokuso de la interesiĝo.

Unue parolis la patro jezuito. Verve, emfaze, kun esprimplena
mieno. Li ja estas batalkoko ! Li akcentis la grandan progreson sur
ĉiuj terenoj kiun la homaro ŝuldas al la Kristana religio. Ĝi forigis la
supersticion, la tabuojn, incitis la sciencan scivolemon, dum periodo
civilize tre nigra donis sola instruadon kaj ... disvastigis la proksimul-
amen. Sen la Kristanismo nia civilizo estus ankoraŭ en la periodo de
la sorĉ-arto. " Donu al Hindujo alian religion, kaj Hindujo estas
ekoncmie savita Fine la oratoro akcentis la necesecon de socia
justeco. " Cetere ĉiu vera konvertiĝo estas proksimul-amo kun socia
justecemo ".

La dua en la vico, Dr. Claessens unue jetis fiktivan floron al Patro
Br. kaj esprimis kontentecon ĉar ili ambaŭ havas tiom da komunaj
ideoj. Sed li pritraktos nun la problemon kiel Marksisto. La ne en
socio vivanta homo estas io ne pensebla kaj ne ekzistebla. La homo,
se sola, pereus. Sed kio estas la homo ? Kio ekzistis unua ? Materio aŭ
pensado ? Materio ! Tiu materio en daŭro de jarmiloj evoluis ĝis ĝi
produktis ĉelojn kiuj iĝis konsciaj pri si mem. Do la homo ekhavis la
la plej altan respekton por tio. Se la homo ne ekzistus, ĉia konscio estus
for. El tiu konscio elvenis la ebleco por suferi. Do la homo estas kono
kaj suferado plus kunsuferado. Tiu evoluo progresas laŭ certaj leĝoj.
La homo ganĝas la mondon, devas ŝanĝi ĝin. Precipe la rilatojn inter
la homoj. Tio estas la idealo de la Marksisto, fari tion el amo. Kaj tiu
tendenco donis al la mondo tre tre grandajn homojn. Por tiu idealo la
religio faris tre tre multe. Sed ne la Kristanismo sola. Rigardu al
diversaj skoloj ekz. de Ateno, al Ĉinujo ktp. La Kristana religio estis
la plej alta. Tamen je iu momento (ni diru je la fino de la 15a jar-
cento) ĝi iĝis bremso por la progreso de la scienco. Ni ne parolu pri
la mortbruligo de Giordano Bruno kaj aliaj — tio estis eraroj. Sed la
malakcepto de la aŭtoritatecprincipo iĝis puninda. Kaj tamen ĉiuj
teknikaj progresoj fariĝis kontraŭ tiu principo. Kaj, nuntempe, parto
de la scienco kaj de la progreso estas haltigata de la religio pro la
" dogmo " (?) de la posedrajto. Rilate al la tria punkto, la proksimu-
lamo estas certe la plej alta ordono (ankaŭ se el vidpunkto de la
egoismo) ; sed doni almozojn, disdoni en Kristana spirito ĉiujn siajn

havajojn estas nur provizoraj solvoj. La vera solvo estas tia distribuo
de la terriĉajoj ke neniam plu necesos almozoj. Dr. Claessens akcentas
ankaŭ ke la belega encikliko " Rerum Novarum " aperis 40 jarojn post
la Manifesto de Marks. Fine li pritraktas la rilatojn estro laboristo
kaj diras ke pro la organizo de la aferoj, ankaŭ la plej kristana estro ne
kapablan fari ion alian ol ekspluati la laboriston. Cetere la laboristoj
nuntempe ne staras fronte al estro sed jes al " anonima societo ".

Denove Patro Brauns havis ]a parolvicon. La problemo ne estas :
kio ekzistis unua, materio aŭ pensado ; sed ĉu materio aŭ la kreanta
personeco ? Ĉu malantaŭ la realaĵoj ne ekzistas pli profunda, kaŭza
realo ?

Se oni diras ke Marks venis 40 jarojn antaŭ " Rerum Novarum ",
oni devas ankaŭ diri ke samtempe kun Marks, proklamis la socian
justecon von Ketteler en siaj famaj predikoj. En Gento stariĝis unuaj
la Katolikaj laboristaj asocioj. Kaj fakte la unuaj estis la profetoj kiuj
ĉe la Hebrea popolo fortege akcentis la nepran devon de socia
justeco. Marksistoj diras ke ili agas el amo al la homaro kaj ke ili
havas plej grandan respekton por la homo ; sed kie estas pli da dikta-
toreco : Cu en la marksistaj organizoj aŭ en la eklezio ? Plie, ni devos
ankoraŭ vidi kion efektivigos la marksismo sen la religio (la oratoro
sendube volas diri : kiel daŭra, ne nur portempa efektivigo ? noto de la
red.) La oratoro esprimas timon tiurilate pro tio ke la marksismo ne
povas alie ol tre akcenti la eksterajon kaj la materiecon de la homa
socio. Rilate nun al la netuŝebleco de la posedrajto, jam St. Tomas de
Akvino jam montris ke privata posedrajto estas sole akceptebla en la
kadro de la ĝenerala bonfarto.

La lasta vico estis por Prof. Dr. Claessens. Niaj (marksistaj)
konceptoj havas pli da rezultatoj. Veraj Kristanoj kaj veraj Marksis-
toj estas ambaŭ plej noblaj figuroj ĉar ili ambaŭ rekonas ion pli altan
ol sin mem : la unuaj Dion, Lin servante en la homoj ; la duaj pro
profunda amo al la proksimuloj. Sed kiuj de ambaŭ havos plej bonajn
kaj plej rapidajn rezultojn kaj efektivigojn ? Oni nomis la profetojn.
Bone. Sed al kio tio servis ?

Se venis pliboniĝo en la stato de la mizeruloj, ĝi estis sekvo de
iliaj luktadoj kontraŭ la ekspluatantoj. Ni, Marksistoj restas dankemaj
al la religio. Ni estas la laborantoj de la 11 a horo. Ambaŭ ni volas la
saman. Do, ni kunlaboru. Ĉu devas malaperi la eklezio aŭ la mark-
sismo ? Nek unu, nek la alia.

La tempo estis for. Ne plu restis ebleco por plua debato nek per
demandoj. La debato troviĝis sur tre alta nivelo. La du oratoroj donis
interesajn ideojn. Oni multe lernis. Post Oscar Wilde, Dr. Claessens
estas la plej ĉarma persono kiun mi ekkonis. Ni diru : kiel O. Wilde
sur la tereno de la literaturo, tiel Dr. Claessens sur Ia tereno de la
scienco estas plej ĉarma figuro. Li klarigas vere klare, enviviĝas, kaj
montras ekstreman komprenemon en aliaj homoj kaj ideoj. Se reveni
al la debato mem, Cu la vero ne estus ke Kristanismo unua deklaris la
principojn kiuj malpermesas socian maljustecon dum ke Marksismo
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unua ellaboris sistemon kiu malebligas tian socian maljustecon ? En la
batalo por socia justeco, la eklezio montris tragikan duecon. Tie-ĉi
Iaboregis figuroj kiel pastroj Daens kaj Fonteyne. Multaj eĉ altran-
gulaj ekleziuloj aprobis ilin. Sed fine trafis ilin la eklezia puno. En la
fajro de la debato la oratoroj diris kelkajn aferojn kiuj eble estas
pliĝustigeblaj kaj kompletigeblaj. Ekz. kiam Patro Brauns, parolante
pri libereco, ekkriis : ni almenaŭ ne mortigas. Tio estas eble vera por
la nuno, sed ne estas vera por la estinto. Notinda estas ke Dr. Claes-
sens ne demandis : iĝu marksistoj ; sed kunlaboru. Efektive tiel long-
tempe kiel marksismo proklamos kiel dogmon (jes ĝi estas dogmo !) ke
nur ekzistas materio, iu kiu kredas ke ekzistas ankaŭ spirito, ne povas
iĝi marksisto. Kaj ; Cu marksistoj ne ankaŭ kredas en misteroj kiam ili
asertas ke homaj Celoj venis al tia evoluo ke ili kapablis ekpensi,
ekkonscii ? Efektive kiamaniere tiu procedo estas montrebla aŭ klari-
gebla, aŭ iam estos ? Ankoraŭ io alia : tiel longtempe kiel estraroj
konsistos el homoj mi ne vidas la naturleĝan necesecon, ne-ali-eblecon
de ekspluatado. Mi konsentas ke ĉiam la plimulto ekspluatos pro tio
ke malbonuloj estos ĉiam pli multnombraj ol bonuloj. Kaj el tio oni
certe rajtas konkludi al neceseco de sistemo kiu malebligas ekspluata-
don ... se tio estos iam ebla. Ĉu ne la homoj ĉiam trovos " elirejon
el leĝoj kaj sistemoj ? Tial vere, kunlaboro ! Kaj proklamo de Kristanaj
pricipoj, kaj starigo de sistemo. Sed ambaŭ partioj devas sincere
respekti unu la alian kaj lasi liberecon de kredo.
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La kasistino petas :
Tuj pagu vian kotizon 1961

Membroj : 100 F.

Subtenantoj : 150 F.

Enlogantoj : 25 F. (kun „ De Esperantist ")
Junuloj : (malpli ol 25 jaroj) 50 F.
Abonoj : 75 F. 	 P.Ĉ.K.: 2321.50 T.F.B. Gent

La grupaj kasistoj bonvolu tuj komenci per la enspezigo.

La membro-kartoj estos baldaŭ forsendataj.
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En la sekvonta numero aperos recenzoj pri
Tibor Sekelj « Nepalo malfermas la pordon » eldono Stafeto.
Castro Alves : « Elektitaj Poemoj ».
Drago Kralj « Kvar prelegoj pri la Esperanta Literaturo ».
Plie ni ricevis tri beletrajn kajerojn de la eldonejo Stafeto, por recenzi :
Prof. Dr. E. Privat : « Junaĝa Verkaro ».
Eb Urbaniva : « Nur Tri Kolorojn ».
Reto Rossetti : « Vitralo ».

TIBOR SEKELJ. — « Tempesto super Akonkagvo » Trad. el hispana lingvo Hugo
Garrotte. 	 227 p. — Prezo 	
Eld. Serbia Esp. Ligo, Beograd.

Nia konata propagandisto Tibor Sekelj rakontas en tiu ĉi verko kviete kun
iom da bonhumoro kaj retenita emocio pri ekspedicio — kun multaj sciindaĵoj —
al la plej alta monto de la amerika kontinento en argentinaj andoj. Tiu ekspedi-
cio, kiun li mem partoprenis, cetere ebligis al li ekflirtigi la 13an de februaro 1944
esperantan flageton sur la 7035-m-alta pinto de Akonkagvo.

Li dediĉis la verkon, kies hispana originalo atingis ĝis 1953 kvin eldonojn,
« al la herooj falintaj pro la pasio de la konkero de altaĵoj », pasio kiu donas
ankaŭ al lia libro tragedian finon.

Oni streĉe sekvas la ofte superhomajn klopodojn de la montgrimpantoj
venkontaj aŭ venkotaj, kaj paralele ekkonscias pri la sekreto de energio, ekvi-
libro, prudento kaj agemo, kiun la aŭtoro krome dediĉas al nia propra « mont-
grimpa movado » kun ofte « sizifa » rezulto.

La traduko de Hugo Garrotte legiĝas flue kaj la eldono estas kontentiga,
kvankam la paperkvalito bedaŭrinde ne valorigas la 27 ilustrajn fotografaĵojn.

TYN.

« EINA ANTOLOGIO ».

La Cinaj esperantistoj volis ankaŭ festi la centjaran datrevenon de la naskiĝo
de nia majstro kaj hazarde tiu dato koincidis kun la dekjara fondiĝo de ilia
popolrespubliko. Tial ili eldonis tiun-ĉi antologion kiu estas tre bele kaj sufiĉe
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forte enbindita, havas ne malpli ol 412 paĝojn kaj kostas nur 100 belgajn fran-
kojn. Kial niaj gelegantoj tuj aĉetu ĝin ? Car ĝia propaganda valoro estas gran-
dega 1 Kiam vi devos argumenti por esperanto, ekzistas nenia dubo ke la montro
de tia libro impresos la kontraŭulon : el la malproksima Cinujo (tre multaj ne
scias aŭ ne volas kredi ke tie povas ekzisti intereso por nia lingov) ; riĉe ilustrita;
bibioteka ornamaĵo ! Sed... Tuj venas ankaŭ la seniluziiĝo por tiu kiu serĉas
literaturon artan. La periodo pritraktita estas nur de 1949-1959 ! Kaj ankoraŭ !
ĝi prezentas ekskluzive tendencan literaturon. Maŭ Dun, la prezidanto de la Ligo
de Cinaj verkistoj, en la antaŭparolo diras ke ili intencas daŭrigi duan, trian kaj
sekvontajn volumojn de tiu antologio ; sed ni esperu ke tiuj volumoj pritraktos
pli truajn peridojn ! Tiu antaŭparolo estas cetere tre interesa ! Ĝi donas superri-
gardon pri la nuna ĉina literatura produktado kaj montras ĝian kreskon, kiel
cetere ĉio kreskas en tiu landego. Li prave akoentas la amas-movadan karakteron
de tiu literaturo kaj la fakton ke ĝi estas produkto ĉefe de laboristoj kaj ar-
meanoj. Sed precize en tio kuŝas la kaŭzo de ĝia malplia arta valoro. Ankaŭ ĉe
ni ni havas literaturajn artistojn kiuj venas el laborista medio. Sed ili faris tion
kiam interna vokiĝo altiris ilin. Tiu-ĉi volumo estas literatura(?) manifesto. Kun
interesiĝo mi legis kelkajn poemojn kaj kelkajn rakontojn ; sed kun kreskanta
enuo mi legis... ankoraŭ kelkajn. Post iom da tempo oni al si diras ; estas ĉiam
la sama. La pruvon ke malmultaj inter la verkintoj estas veraj artistoj oni
trovas en tiu-ĉi karaktero ke ili « diras » multe, sed malmulte « vivigas » la rakon-
ton. La sekvo estas ke oni devas peni por meti sin mem en la situacio por kom-
preni la dramecon de ĝi ; kaj ke oni ne estas frapita de ĝi. Do, unutoneco estas
unu de la ĉefaj karakteroj de la libro. Plie, oni multe trafas ankaŭ tonon de ma-
lamo al personoj kiuj antaŭe estis gvidantoj en la ĉina socio. Tio lasas amaran
impreson. Ke oni kondamnu sistemojn, situaciojn; tio estas bonega! Sed ĉu iam
io pozitiva venis el malamo ? estas homeca ke post suferadoj, humiligoj ktp.
venas malamo kaj venĝemo. Sed eble tio estas la kaŭzo de la fakto ke la unuaj
tempoj post reformadoj estas ĉiam karakterizataj de kruelaĵoj kaj maljustaĵoj
en alia direkto ; kaj de multe da malordo. Ni bone komprenas ke la kunme-
tintoj volis unue eldoni volumon kiu spegulas la grandajn soci-ekonomiajn
ŝanĝiĝojn de la lando. Sed kial ne iom pli frue komenci ol la postduamondmilita
periodo ? Kial ekzemple ne komenci per Sun Yat Sen, kiu estas tamen nomata la
« Patro de la Revolucio » ? La volumo estus multe pli interesa. Ja, liaj doktrinoj
estas la bazo de la postvenintaj tendencoj ? Kaj, se ni estas bone informitaj,
ĉiuj nunaj gvidantoj de Cinujo asertas ke ili efektivigas la testamenton de la
glora doktoro, kiu havas sian maŭzoleon. Ni esperu ke en ne tro malproksima
tempo niaj ĉinaj samideanoj donos tian verkon al la mondo kun ankaŭ la tre
profunda saĝeco de iliaj antikvaj etikaj pensuloj.

Ni aldonu ankoraŭ ke estas sep paĝoj da biografiaj notoj kaj dektri paĝoj
da klarigoj pri geografio, historio, administrado ktp.

F. E.

KONFITEJO „LA CIKONIO"
G. DENDOOVEN-DERIJCKE

LANGESTRAAT, 52, BRUGGE - TEL. 342.78

SPECIALAJO DE BAPTO- SUKERO
LUKSAJ KAJ ORDINARAJ SKATOLOJ
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ESPERANTO KAJ CIA INSTRUADO EN LERNEJOJ. Eldonis: Slovenia Espe-
ranto-Ligo, Ljubljana. 1959. 200 p., 20 x 14. Prezoj: 2 us. dolaroj.

Antaŭ la fakto, ke Esperanto sukcesis iom-post-iom penetri en plurajn lerne-
jojn de la lando, eĉ se nur kiel nedeviga fako, Jugoslavia Esperanto-Federacio
aranĝis en 1957 Someran Pedagcgian Semajnon en Krajnska gora (Jugoslavio)
por determini la gvidilojn kiuj konduku la instruadon al la celita rezulto. Por ke
estontece la Esperanto-instruantoj trovu sufiĉan bazon kaj firman apogon por
sia laboro, tiu sama J.E.F. eldonis la prelegojn en kiuj dum tiu Pedagogia Se-
majno la direktivoj por la Esperanto-instruado en ĝia plej larĝa senco estis pris-
tudataj. Jen kiel ekestis la ĉi tie priparolata libro en kiu la prelego de Akade-
miano Prof. R. Rakuŝa pri la DIDAKTIKO DE ESPERANTO kaj konciza analizo
de pli konataj lernolibroj okupas la ĉefan lokon.

Difinante la oportunecon de Esperanto en la kadro de la instruado de
negepatraj lingvoj, Prof. R. pruvas, ke Esperanto povas, kiel baza lingvo, efike
prepari kaj akceli tiun instruadon. Li prave asertas, ke Esperanto povas ĝin
avantaĝe kompletigi ĉe mezgradaj lernantoj kiuj multajn jarojn dediĉis al la
lernado de iu fremda lingvo, dank'al la pli rapida kaj pli ĝisfunda akirebleco de
pasiva kaj aktiva scipovo de Esperanto. Fine li substrekas, ke Esperanto povas
anstataŭi tiun instruadon, funkciante kiel sola fremda lingvo ĉe tiuj kiuj ne
daŭrigas la studadon de fremdaj lingvoj.

Sed, kvankam konsiderinde pli facila, Esperanto estas lingvo, estas fremda
lingvo, kaj necesas do ke oni instruu ĝin laŭ la samaj, aŭ similaj, normoj kiel iun
ajn fremdan lingvon, tutegale ĉu Esperanto estu baza, nedeviga aŭ deviga fako.
Ne mirige do, se la instruisto pri modernaj fremdaj lingvoj retrovas malnovajn
konatojn kiam la preleganto pritraktas la celojn de la Esneranto-instruado, kom-
paras la eblajn metodojn, komentas la instruadon de la t ri ĉefkampoj : prononco,
vorttrezoro, gramatiko, kaj atentigas pri diversaj specoj de aplikaj ekzercoj.

Ne haltante ĉe la nura lingvo-instruado, la preleganto insistas por ke pere
de la lingvo, la lernanto konatiĝu kun alilandaj kulturoj.

La amplekso de la pritraktata materio (tuta kurso pri didaktiko en dit
prelegoj,) klarigas kial, bedaŭrinde, ne ĉiam eblis pli detale esplori kiel la
ĝeneralaj principoj speciale aplikiĝos ĉe la instruado de Esperanto. Pri la t.n.
gramatika, laŭtraduka metodo ne multe estis parolo. Ni konsentas, ke laŭ mo-
derna metodologio ĝi estas konsiderata iom antikviĝinta, kaj praktike devis cedi
la lokon, precipe en elementaj kursoj, al la rekta, aŭ al la t.n. miksita metodo.
Oni tamen ne povas nei, ke por progresinto ege utilas, aŭ pli ĝuste : necesas,
frontigi la nacian lingvon kontraŭ Esperanto, konstati ke plursenca vorto de unu
lingvo ne ĉiam respondas al ununura vorto de la alia, kaj inverse, kompari la
idiotismajn esprimojn kaj proprajn frazkonstruojn de unu kun la ekvivalentoj
de la alia, se oni volas ke Esperanto estu vere internatie komprenebla kaj ne fa-
riĝu nacia lingvaĵo sub Esperantovesto.

La ĉapitro pri la prononco subkomprenigas, ke al angloj kelkaj Esperanto-
konsonantoj okazigas malfacilaĵojn. Probable angla kolego prave rimarkigos, ke
(krom la ebla escepto de « h ») la cititaj ĉ, j, c, prezentas nur bagatelan legmal-
facilon, Se efektive kelkaj Esperantoliteroj (nome: la supersignitaj) ne ekzistas
en la angla ortografio, aŭ kiel « c, j, g,... » havas kelkfoje malsaman sonvaloron,
la lernanto sen multe da peno baldaŭ asocios konatan sonon kun nova simbolo.
Tute alie statas kiam la esperanto-sonoj ne ekzistas en la nacia lingvo: tiuj veraj
prononcmalfaciloj postulas pli-malpli longdaŭran ekzercadon por malkovri la
precizan prononcmanieron, kutimigi la parolorganon al la ĝusta funkciado, kiel
efektive okazos por anglo « sej li voŭles peroŭli Esperenton » laŭ internaciaj
normoj. Dum sub la influo de sia gepatra, probable ĉiu lernanto komence
spertos akcentmalfacilojn (germano ĉe somero, italo ĉe popolo, franco ĉe papilio,
k.t.p.), kiujn la instruanto ne pretervidu. Estas dezirinde, ke li estu informita pri
tiuj diversspecaj malfaciloj.
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Via presejo estu
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DELAPLACESTRAAT 9
SINT-KRUIS (BRUGGE)

pro la rapida kaj bonkvalita laboro

HECTOR HOFMAN
SINT-JACOBSTRAAT 46, BRUGGE Tel. 326.21SINT-JACOBSTRAAT 46, BRUGGE Tel. 326.21

2iuspecaj lumigilojĉiuspecaj lumigiloj

Rilate le vorttrezoron, la preleganto, kiu siatempe verkis lernolibron poi
slovenoj, asertas, ke laŭ lia sperto sufiĉas por elementa Esper anto la scio de
600 radikoj (kun la plej gravaj derivaĵoj) elektitaj laŭ la « ofteco-listo ».

Estas fakto, ke koncerne la instruadon de modernaj fremdaj lingvoj, la
subjektiva maniero laŭ kiu multaj verkintoj de lernolibroj elektis sian vort-
provizon, estis akre kritikita. Kaj ne malprave. Estas ja pura perdo devigi ler-
nantojn al enkapigo de vortoj kiuj nur tre malofte renkontiĝos, pro tio baldaŭ
forgesiĝos. Tiun kritikon la defendantoj de la esplorado pri vortofteco adresas
i.a. ankaŭ al la favorantoj de la t.n. intuicia metodo, kiu provante rektmetode
instrui kiel eble plej praktikan vortprovizon, ĝin ĉerpas el la ĉiutaga vivo, el la
tuja ĉirkaŭaĵo, kun aŭ sen la helpo de Hiilzel-bildoj aŭ similaj, pritraktas i.a. la
familion, la hejmon, la urbon, la sezonojn, k.t.p., kaj kelkfoje lasas sin kuntreni
al amasigo de provizore superfluaj detaloj aŭ teknikaĵoj (partoj de biciklo, ekz.).

Sin trudas do la demandoj, ĉu la ofteco-listo konsistigas pli fidindan bazon,
kaj kiu estu la amplekso de la vortprovizo vere profitdona.

La preleganto precipe sin turnas al la vortnombrado de D-ro L. Blaas kiu
esploris ducenton da paĝoj el cento da verkoj. Do, tekstoj plej diversaj laŭ stilo
kaj enhavo. El la 50.555 plej objektive kolektitaj vortoj D-ro Blaas distilis prok-
simume 730 « oftajn » vortradikojn ; la aliajn li nomis « neoftaj ». Sed mirigos,
ke en simila ofteco-listo (tiu de R. Michea,), inter la 500 plej oftaj vortoj kon-
sistigantaj 80 % de simpla teksto troviĝas pluraj kies ekvivalento mankas en la
pli ampleksa Esperanto-listo, ekz. aspekti, dika, plaĉi, glaso, ligno, vetero, k.a.

Cu do baza vortlisto en unu lingvo ne respondas al la same baza en alia
lingvo ? Kial mi ofte bezonus « vendi, besto, tranĉi, pinto » en la germana, kaj
malofte en Esperanto ? Kaj male : kial « propagando, fundamento, konferenco,
artikolo, vegetara, » estus oftaj en Esperanto, maloftaj en la germana ? Evidenti-
ĝas, ke la prilaborita materialo, kiel ajn ampleksa, kiel ajn zorge elektita, estas
ankoraŭ tro malmulte vasta kaj objektiva. Kiel cetere D-ro Blaas honeste kon-
fesas.
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en la ofteco-listo kiel ajn valora ĝi estas. Necesas do, ke por instrui tuj uzeblan
Esperanton oni pli-malpli subjektive « korektu » la liston, ĝin plivastigu por ke la
lernanto ne tro longtempe staru kun katenita lango en fermita buŝo antaŭ la
plej komunaj, ĉiam revenantaj cirkonstancoj de la ordinara vivo, por ke li ne
dronu en embaraso.

Dua flanko de la problemo: kiom da vortoj oni instruu por atingi sufiĉe
efikan vortprovizon bazan. Jen tikla demando, al kiu la vortnombrantoj kom-
preneble provos respondi per alloge malaltaj ciferoj.

H. Bongers (« 3.000-word English. » 1946) konkludas, ke la mal plej oftaj vortoj
konsistigas 87 % de ordinara angla teksto, la 3.000 plej oftaj respondas al 97 %.
« Admirinde... », ekkrias la entuziasma leganto, « ellerni la anglan fariĝos kva-
zaŭ infana ludo, kaj la mezgrada lernejo larĝe sufiĉos por ĝin scipovi. » Sed
S-ro Bongers tuj honeste avertas, ke al tiuj 3.000 plej oftaj oni alkalkulu la deri-
vaĵojn kaj kunmetaĵojn, ke sekve la 3.000 en tiuj kondiĉoj fariĝas 6.616. Kaj ĉiu
prudenta homo komprenas, ke la fortostreĉo duobliĝu, ke la plimulto el tiuj 6.616
estu zorge enkapigita, ĉar derivaĵoj kaj kunmetaĵoj en nacia lingvo ĝenerale ne
estas tuj kompreneblaj, kaj ecrte ne kvazaŭ spontane elsaltos el la buŝo, eĉ se
oni posedas la kernvorton. Plie, konsideri difinitan vorton (ekz. anglan « bill »)
kun ĝiaj malsamaj signifoj (nome: «ŝuldokalkulo, leĝopropono, kambio, afiŝo.»)
kiel nur unu vortunuon en tiu kalkulo, estas tutsimple erarige. Ciu memstara
signifo fakte rolas kiel vortunuo, kaj la sumo 6.616 denove maltrankvilige plial-
tiĝos. En la ege optimisma supozo, ke la lernanto sukcesos asimili tiujn milojn
kaj milojn da vortoj en la daŭro de la mezgrada lernejo, li stumblos sep fojojn
sur ĉiu paĝo, 1400 fojojn en romaneto de 200 paĝoj, se ni povas kredi la prome-
sitajn pocentojn. Ni ne preterlasu noti la proporcion inter unuflanke la racie
kalkulita vortnombro, reĝustigita laŭ la realo, kaj aliflanke la pridubebla rezulto.

La germana ofteco-listo de Michea sin montras malpli postulema kontraŭ la
studanto, sed ankaŭ pli modesta rilate la celitan rezulton. Laŭ ĝi, baza vort-
provizo de 1400 vortoj, instruataj en dujara elementa kurso, permesas komprenon
de 85 ĝis 90 %. Ni jam ne plu iluziiĝos pro la ŝajne altaj pocentoj. Pripensante,
ke sur unu paĝo de 250 vortojtroviĝas do meznombre 25 ĝis 35 nekonataj vortoj,
ĝenerale la plej alcelaj, adekvataj, trafaj portantoj de la esprimata ideo, kaj pro
tio ne diveneblaj laŭ neŭtrala, senkolora kunteksto, ni konstatas, ke la elementa
scipovo certe ne estas transpaŝita.

* a ;ca*a*a*~*a*a*a*a*a*a*a*a*~F~a

Krome, la vortnombrantoj skribas presitajn tekstojn. La rekta metodo sia-
flanke priatentas la parolatan lingvon, por kiu oni ne disponigis ofteco-kalkulon.
Oni povas tamen konjekti, ke multo el tio kion ni ĉiutage devas diri por ke la
kuro de la vivo normale pluiru, ne parolante laŭ nia profesia specialaĵo sed kiel
nura homo, diferencas de ordinara libroteksto, kaj eĉ ne konvenas por eniri
simplan romaneton. Pri ĉiutagaĵoj la leganto ja ne interesiĝas. Jen kial ne mal-
multaj el la vortoj nomantaj objektojn aŭ estaĵojn, agojn aŭ kvalitojn ĉiutage per,
ceptatajn, kies uzado sin altrudas en tutordinara konversacio, ne trovis lokon

kaj elektraj aparatojkaj elektraj aparatoj

10 o o rabato por esperantistoj.

1

Malgraŭ pozitivaj kvalitoj, la nereviziita ofteco-listo do ne pruviĝas la revita
malmultekosta rimedo al lingvo-scipovo : la multflankeco de la homa mensen-
havo kaj la kapricoj de la lingvo ne facile lasas sin bridi. Aŭ la instruado kon-
tentiĝu per pli moderaj celoj. Cu ankaŭ la Esperanto-instruado ?
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kafoj öE Gaoof

La Plej 13ongustaj Kafoj estas la

OOSTENDE Christinastraat 28bis
BRUGGE Steenstraat 92
KNOKKE Lippenslaan 126

Ĉiam frese brulitaj.

tel. 72140
tel. 34114
tel. 61986

Kredeble ne estos kontraŭdiro, se por promocii Esperanton al la rango de
vere dua lingvo por ĉiuj ni fiksas kiel atingotajon : ke Esperantisto scipovu
Esperanton tiel amplekse kiel sian propran lingvon. En la gepatra, meze klera
homo bezonas vortaron nur por subtilaĵoj aŭ nekomunuzaj teknikaĵoj ; ne
ĝenas se lia aktiva kono malsuperas la pasivan : li elturniĝos per sinonimo aŭ
parafrazo se la ĝusta vorto mankas.

Same estu por Esperanto. Sed, ĉu fareble ? Kaj, en okazo de jesa respondo,
per kiom da kursjaroj ?

Oni asertas, ke pro la inĝenia sistemo de ĝia vortfarado, la lernanto multe
pli rapide alproprigas al si la bezonatan vortmaterialon. Necesus nur posedi la
radikojn kaj apliki la regulojn de derivado kaj kunmetado.

La Plena Vortaro entenas 7866 radikojn fundamentajn, oficialajn, neoficialajn,
kelkfoje plursencajn. Sufiĉe objektiva nombrado de laŭ nia starpunkto necesaj
radikoj (sen ia malutilo multaj fakvortoj kaj pluraj duoblaĵoj ja estas ellase-
blaj,) kompletigus la ofteco-liston de Blaas. Bedaŭrinde la koncernaj ciferoj
provizore mankas.

Aliflanke Esperantisto fakte mem kunmetas siajn vortojn, de la aliaj ĝusta-
valore komprenatajn. Dum en la naciaj lingvoj la derivaĵoj preskaŭ kondutas kiel
radikvortoj, oftege ne estas kompreneblaj per si mem kaj malofte improvizeblaj.
Kompense Esperanto postulas sufiĉe rapidan kaj precizan analizon de la envor-
tigota signifo por transpaŝi de la radiko al la derivaĵo. Kaj inverse. Kapablo
nepre kulturenda dum la instruado, des pli ĉar almenaŭ por la aktiva vort-
konstruo, tiu cerba gimnastiko ĝenerale ne estas aplikata, ĉar ne profitdona,
en la nacia lingvo, en kiu superregas la leĝo de la laŭtradicia uzado. Jen kial oni
speciale praktiku ekz. la MAL-, la IN-vortojn, k.s., (malami, malvarma, fratino,... ),
kies analizo estas ja simpla, sed por kiuj la lernanto uzas po du diversaj radikoj
en la nacia ; oni atentigu pri mankhavaj analizoj (kiel : buŝego, densejo, k.t.p.)
kaj ĉiuj UM-vortoj. Por eviti surprizojn estus konsilinde kolekti la kunmetaĵojn
ne travideblajn (subaĉeti, alivesti, unuanima, bonfari, terpomo,...) kaj gardi sin
kontraŭ naciaj idiotismoj. Objektiva pritrakto de la vortproviza demando postu-
las, ke ankoraŭ nombrenda kvanto de dubeklaraj derivaĵoj aldoniĝu al la jam
plilongigota listo de radikoj.

Malgraŭ ĉiuj konsideroj ni devas konsenti, ke en la kadro de unujara ele-
menta kurso, iom korektita baza vortprovizo laŭ la ofteco-listo de Blaas plene
kontentigos. Precipe ĉar la asimilpovo de la studanto havas siajn limojn.

Prof. R. rekomendas pligrandigi la vortprovizon de la daŭriga kurso ĝis 1200
radikoj (p. 78), aŭ eĉ ĝis 1600 (p. 93). Pro manko de precizigoj ni pli bone
rezignu esprimi ian opinion.

Kvankam la gramatiko estas nekompareble pli facila ol en la gepatra lingvo,
tamen konstante leviĝas obstakloj antaŭ la unuaj paŝoj, obstakloj kiujn kaŭzas
la konstruoj propraj al la gepatra. La instruanto estu funde informita (jam per
la didaktika kurso) pri samaĵoj kaj diferencoj kaj agu konsekvence.

En sia tria prelego Prof. R. iom rapide ekzamenas plej diversmetodajn
lernolibrojn kaj koncize taksas ilian valoron. La ja scias kiun gravan rolon ludas
la lernolibro kiam ĝi gvidas la instruanton ne nur koncerne la studojekton sed
ankaŭ koncerne la sekvotan metodon. Tamen, la instruanto estu sufiĉe preparita
por kompetente kaj ĝisdetale prijuĝi la didaktikajn kvalitojn de difinita lerno-
libro, kaj, se necese, adapti, kompletigi, korekti.

Tiurilate ni ŝatus esprimi la firman konvinkon, ke se la tekstoj pri la Didak-
tiko de Esperanto estus iom pli klare ordigitaj, pli detaligitaj, provizitaj per pli
da klarigaj ekzemploj, unuvorte : tiamaniere reverkitaj, ke ili estos pli alireblaj
por neprofesiaj lingvo-instruantoj, ili multe kontribuus por subteni bonvolajn
kursgvidantojn kiujn gvidas nura entuziasmo, kaj por starigi la Esperant o-
instruadon sur konvena nivelo.

Kompreneble, la neceso resumi kompletan kurson reduktante ĝin ĝis enhavo
de tri prelegoj ekskluzivas riproĉon pri koncizeco, des pli ĉar fojon post fojo la
preleganto agrable surprizas per legindaj konstatoj, rimarkigoj, konsiloj, kelk-
foje ne rekte rilatantaj al la instruado en la strikta senco de la vorto, sed al
ĉiuj bonvenaj, al ĉiuj profitigaj. Se jen kaj jen iu frazo restas neklara, sendube
kulpas tiu densigo. Eble ankaŭ utilos mencii ĉi tie kelkajn vortojn malpli zorge
elektitajn : anstataŭigi (p. 15), la teksto laŭtis (p. 27), bedaŭrindulino (p. 28),
majstri la lingvon (p. 38), malakurateco (p. 42), interlineara (p. 60).

« La Seminario pri Mnemoniko » montras interesan ĵongladon por fortigi la
memorkapablon. Sed en la praktiko oni rezervu tiajn akrobataĵojn nur por okazoj
en kiuj ili, malgraŭ la postulataj tempo kaj streĉo, pruviĝas vere ekonomiaj.

Prof. D. Zalar pledas por la enkonduko de « Modernaj teknikaj Helpiloj en
la Instruado de fremdaj Lingvoj », menciante diapozitivojn, magnetofonon, fil-
mojn, televidon, ks. Estas konsentite, ke kvankam ili ne prezentas nur avantaĝojn,
la modernaj helpiloj efike povas ilustri sciencajn fakojn, belartojn, eĉ la litera-
turon. Sed oni malpli konvinkiĝos pri same grava utileco ĉe lingvo-instruado kiu
baziĝas sur la aktiveco de la lernanto. Aŭskultante, li pasive sin submetas ;
espereble li komprenos, sed kompreno ne suficas : li nepre devas reagi. Reko-
mendinde tamen estas okaza prononcmodelo. Sed prilingvaj lecionoj neniam
fariĝu enscenigo celanta pravigi trafan-maltrafan uzadon de tiuj modernaĵoj,
kiuj dece restu sur sia loko : tiu de okazaj helpantoj.

Kun plezuro oni legos la aliajn prelegojn : « Edukaj celadoj en instruado de
Esperanto en lernejoj » (P. Zlatnar) ; « Rasoj kaj rasaj antaŭjuĝoj » (D-ro Stbp-
Bowitz) ; « La instruado de historio en diversaj landoj » (Doe. S. Pragano) ;
« Literaturo kiel eduka rimedo » (Ivo Rotkviĉ), kies titoloj parolas por si mem.
Dum en « La signifo de popularscienca literaturo kiel kompletiga legaĵo en la
instruprogramo de la lernejoj » (D-ro P. Neergaard) kaj « Eksterlernejaj aktivaĵoj
de gelernantoj lernantaj Esperanton» (P. Vukmanovic) abundas utilaj sugestoj,
kiel krei eblojn por daŭre plifirmigi kaj plivastigi la lingvokapablon ekster la
kurso, eblojn por mem sperti kaj al aliaj montri la praktikan utilon de
Esperanto.

Fermante la libron, la leganto volonte rekonos la altajn kvalitojn de riĉen-
havaj prelegoj. Li taksos sin feliĉa, pro tio ke en plene komforta trankvilo Ii
povas maĉi, remaĉi, elsuĉi la tekstojn dense spicitajn per vere valoraj sciin-
daĵoj. Kaj emos iom kompati la aŭskultintojn, baraktantajn malgraŭ la feria
etoso en la pezaj ondoj de senĉese alruliĝanta clokventeco.

23-10-1960. 	 Dr. F. Couwenberg.
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kaj bona prizorgado
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1) Dit is het laatste nummer voor 1960, het eerste van 1961

is reeds in voorbereiding

2) We vragen om de onmiddellijke toezending van de ver-
slagen in verband met het groepsleven en de kursussen

3) Het verslag van de jaarvergadering 1960 verschijnt in het
volgend nummer.
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Bank van Roeselare & Westvlaanderen
Sidejo : ROESELARE

Noordstraat, 38 Belgujo

38 Agentejoj kaj oficejoj en la tuta provinco de Okcidentflandrujo.
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- N.V. DE LATTER i
Statiestraat, 29 EEKLO
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KORESPONDANONCOJ.

Dr. Zinovij Korn Krivoj-Rog-11
Kaliningradskaja 6, Kv. 27 Ukrainio USSR.
29 jaroj ; il. poŝtk. moneroj, insignoj, libroj, gazetoj, filatelisto.

Leif Heilberg 447 Cole stree, San Francisko 17 California
28 j. kun nudistoj kaj naturistoj.

H. Joh. Horstman « De Wilgenhorst » OLST Nederl.
precipe pri landoj, historio.

Miglietta Cosimo Via Vittorio Emm. 35 Trepuzzi, Lecce, Italujo
pri ĉiuj temoj.
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manufaktuRajo p>zmo DE BROUWERE
Magdalenastraat, 29, Kortrijk (Belgujo) - Tel. (056) 216.54

VIRINAJ BLUZOJ KAJ JUPOJ
MAGDELEINE

aeponita kvaljtmauko

la peRfekta konfekclo

faj3ajkjta et plej Bonaj svisaJ teksaĵoj

Haveblaj en la bonaj konfekcibutikoj

PRECIPAJ CENTROJ :

Antwerpen 	 Aalmoezenierstr. 2 -

Abdijstr. 57
Anselmostr. 17
Nationalestr. 87

Arlon 	 : Marché-aux-Légumes 16
Brugge 	 : Breidelstr. 8
Brussel 	 : Galerie d'Ixelles 9

Anspachlaan 194
Eupen 	 : Kirchstr. 14
Gent 	 : Brabantdam 25
Herstal 	 : Rue Large Voie 4
Leuven 	 : Bondgenotenlaan 29
Luxembourg : Place de la Gare 67
Mechelen : Grootbrug 8
Roeselare 	 : Ooststr. 124
Tournai 	 : Rue Royale 75
Turnhout 	 : Herentalsstr. 6
Verviers 	 : Pont St. Laurent 2

— Pre ita en Belgujo de H. De Baene-Sercu, Delaplacestraat 3, Sint-Kruis Brugge —
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