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JOSEPH 
Esperanto en grava filmo 

Laborado kaj babilado 
kun Norma Shearer 

(Verkita por ciuJ Esperanto-ga zetoj kiuj deziras uzi la enhavon.) 

Kiam Regisoro Clar ~D:ce Bro_wn okaze danco .. Mi ?e j~m P?Vis rakonti Pri 
de la unua intervjuo d1ris al m1 ke en la voja~OJ. Ec mia sc10 de la angla, ~~ 
filmo « Idiota Amuzo » ~ orma Shear~r estis ne tute pe:~ekta .. Sed mi tuj rn~-º 
ludos la inan cefrolon, m1 mult e antau- Esperan ton ~l s1, kaJ trovis ke Ai en~ 
gojis ke mi havos la ple~uron post naü int eresata pn la alta valoro de nia. i;: 
jaroj revidi la famegall: filmstelon. . . por plib elígi la mondon kaj plibonig¡ b 

Tra. mía kapo flug1s rememoroJ pri homaron. 
gra nda bankedo aran gíta en 1929 de la Po st la dek-mínuta dancado si Prezen. 
Hollywood' a Asocio de Fremdaj Jurnal, min al sía edzo kaj al aliaj famuloj ~ 
istoj en la luksa kaj fama Hot elego Roo - pos.te mult~ helpis 3:l mi persone «at&kj, 
sevelt. Ceestis tiam proksimume 50 jur, em1nentul0Jn de la f1lmurbo en inte~ 
nali stoj kaj 200 filmgastoj. pri kiuj aperís raportoj en la Esperanta 

Estis tie kie mi unuafoje povis premi la gazetaro dum la lastaj dek j&roj. 
manojn de Carl Laemmle, Prezidanto de * 
Univer sal Filmfarejo; de Irvin Thalberg, 
grava estro ce M. G.M. kaj de lia edzino 
Norma Shearer kiu jaro tiam pli kaj pli 
esti s famiginta pro mirinda laboro kiel 
filmaktorino. 

Mi est is eble la plej malgrava membro 
de la jurnali sta asocio. Tiam preskaü ne
niu en Hollywood ion sciis pri Esper
anto . N eniu iam estis audinta. ion pri 
« E;eroldo de Esperanto » nek pri aliaj 
gazetoj (cefe svisaj), por kiuj mi skríois 
artikolojn. Alíaj membroj estí s reprezent 
antoj de la plej grandaj jurnaloj de la 
mondo. 

Tamen , post la festmango, mi havis la 
kolosan kuragon peti la faman filmstelon 
Norma S~earer ~e si da~cu _kun mi. Aliaj 
multe ph gravaJ jurnahstoJ ne kura~is 
alprok simigi al sia tablo. 

Sia._ nomo estas elparolata ekzakte ki el 
la mia (serer). Do mi ne petis formalan 
prezentadon al si kiel kutime necesas en 
U sono. ~{i simple diri s al la famegulino . 
« ~ar m1 havas la saman nomon kiel vi 
m1 estus tre felica g" ui dancon ku . ' C' ' · • Il Vl ». 

i_uJ mu·eg1s kun malfermitaj busoj pro 
m1a _kura~o. kaj ec pli pro tio ke si kon
sentls danc1. 

Sed pri kio babili 1 Estis longa duobla 

Sed pasi s naü jaroj , dum kiuj Norma 
Shearer ciam pli famigis. Mi atlmiris Aiajn 
mirindajn filmojn kie ajn mi estis en kvar 
mondpartoj. Kaj nun, balda u, mi revidos 
sin ! Dum sia edzo mortis en 1936, kaj 
Norma. Shearer estis nun admirata patr• 
ino de du tre carmaj infanoj. De la edio 
si heredi s kelkajn dolar-milionojn. Si far
igis la plej rica film stelo en la mondo, kaj 
krom tio la «regino de la inaj filmsteloj>. 

Kaj tia f amulino ludos en la unua 
grandfilmo, en kiu Esperanto estas uzata 
en kelkaj dialogopartoj ! Jus mi estas ad
mirinta §in en la filmoj «Marie Antoinet· 
te » kaj « Romeo kaj Juliet ». Mi a,nkail 
neniam pov is f orgesi sian arton en la 
filmoj « Lib era Animo », « Stranga Inter· 
ludo », «La Barretts de Wimpole Strato> 
kaj aliaj. . 
. N eniu alía ina stelo kuragis . !udi ~: 

t1_om diversaspe caj roloj. Si ricev1s !°ºde 
a1n honor ojn de la Film,Aka.dem10 ~ 
Hollywood. Sia kredo estas : « Vi d~v 
ri ski mal sukceson por akiri sukcesoJn > 
(Eble §i pensis ke mi sekvas la 8 

principon kiam mi petis ke §i dancu 
') ' m1 . 
Post malfacilaj jaroj, duro kiuj Ai 
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nuna re· · NORMA SHEARER 
g1no d 1 e a inaj film ste loj de Hollywood en la malfacila rolo de 

pretenda anino de la cara familio. 
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talis por akiri. sukcesoj~, AA1:fa~~:~ i:aj 
at ingis la zemton en 813 • • • • 
sukcesis resti tie jam de kelkaJ J&IOJ. 

* ·a· . • dum kiuj mi v1 1s 
Sekvis ses semaJnOJ, . ki 1 §' tr e 

sin ciutage. Mi povis obser~I , e 1 k . 
serioze sin preparas por füu _sceno, aJ 
kiel dum la filmigo de sceno §1 kaptas !ª 
admiregon de ciuj kiuj ku~Iabo_ras en sia 
Jaborgrupo (20-50 per_sonoJ. k:utrme). . 

Mia tasko estis in strm Esper3:ntaJ~ 
dialogopartoj n al diver saj geaktoroJ, kaJ 
atente aiískulti, cu ciu vorto est_as . ko
rekte kaj bele parola ta dum la . f1l~111go. 
Oni ankai'i uzis kelkajn cent af1s0Jn en 
la <liversaj partoj de la stacido~o, _en}ª 
vagonaro kaj en la hotelo , kaJ m1 res-
pon<lecis ke cio estis korekta. . 

Norma Shearer devis ludi la malfac1lan 
rolon de pretenda anino de la car ,fam i
lio. En pli fruaj partoj de la filmo si 
estas simpla , malrica usona akrobatin~. 
Olark Gable ludas en la samai teatro1. 
Kelkajn jarojn pli malfrue ili denove 
renkonti gas kun e kun aliaj angle parol, 
antai vojagantoj, en montara tur ist
hot elo. 

Pro militeksplodo neniu povas transiri 
Ja landlimon. Norma Shearer nun estas 
altnobelino, kaj kun ru sa akce nto rakont
as al aliaj turistoj pro sia « onklo, la 
caro de Ruslando » ktp. Olark Gable tuj 
suspektas ke si estas la iama malrica 
akrobatino, sed si estas tro lerta kai tro 
mondsperta mensogantino. Li ne sukc es
as pruvi al si ke si estas eksterdu be la 
iama rughara akrobati no. Si rakontas al 
s-ro Gable - inter du dancoj - kiel sía 
edzo vojagas tra Eiírooo oor vendí mu
nicion al ciuj registaroj. Tra la fenestroi 
?ni vidas ~mason da bombaeroplanoj kiuj 
1ras detrm la cefur bon de najbara lan, 
do .. . Por ne imnliki iun ain landon kai 
tamen doni la impreson ke oni trovigas 
en eiír~pa lando , la oficiroj kai aliaj en
l~ndulo1 pa~olas Esperanton. Red la cef
ªl geaktoro1 ciuj parolas angle k . t" 1 
ankaü_ la _enlanduloj kiam ili pa~ol:~ he 
la tur1stoJ. n 

La rolo de Norma Sh 1f ·1 s· earer estas treeo-e 
mal _ac1da. l nlei facile luda s sin<'erai n 
ro 01n e necai · · • S d . . 
tenda s est' :111'10dº1 • ¡ e ci-foJe Ai nre -

1 nevmo e la caro k . ,.. 
tre sukcesas kun t f rt - a, s1 I re o a ru sa k t 

nt er la scenoj estas ciam kelka tcen o. 
a emoo 

por h1;1-b_ili, esce~te _ se _la f0 
enkap1g1 malfacilaJ n lmi01· n elo1 d 

f t · Ci ~ estas fotogra a a 3-5,20-foje f u !t..-
reg isoro _certas ke almenan 18 ~~ 
sceno. est1s ludata 100-procent dufo¡e " 
Poste oni bezonas 20-60 ....,.. e PetfeL ~ . . U11nut . ~ 
arang1 la ma §maron por sekv 0111 h. 

Inter tiaj scenoj mi ofte haº~ta ~ 
babili ankaü k:un Norma Shea"18 eh~ 
anto nun kompreneble estis {er. ~ 
rioza afero. Si ofte volis aüd~rn ~G \ 
dumai spertoj _kun. Esperan~ Pl't .._ 
prok s1maj landoJ. M1 ankatt konsi!c ~ 
si ha vas bonan komprenon Pri Ia-ia -
de neií.trala lingvo. •~ 

. J en sekva s kelkaj inter§angoj de . 
~= ~ 

No rma Shearer : « Mi gojas ke . 
luda s en la unua grava film.o : 1 

Esperanto estas parte parolata'._ > 
0 ki 

S-ro Scherer ·: « Mi ja bedai1r~ b 
mem ne devas paroli almenan ke~ 
vortojn en Esperanto. Sed tamen . 
esperantistoj de la mondo estas al ,¡ 
dankemaj pro tio ke vi helpas pro. 
gandi nian lingvon. » · 

Norma Sh earer : « Kiel do mi helre 
al la esperantisto j 1 , 

S-ro Scherer: « Nu, centmilion~ 
homoj venos al la kinejoj por vidi vinb 
por admiri vian arton en tiu ai fila: 
Samtempe ili vole-nevole aiidos &ir 
anton. Centmiloj da skeptikuloj konTi& 
igos ke Esperanto ne estas nur h, 
skribe bla, sed vera lingvo fluege pllt 
ebla . » 

Norma Shearer : « Mi bone k 
ke Esperanto estas ne nur lingvo . 
oarolebla. se d ke gi estas ankal N . 
tre muzika, klara kaj natura. 
suspekt us ke tiu ci bela Iingvo estos 
fuili&» . 

S,ro Scherer : « Kion vi pensa., pi! 
efiko de tia facila neütrala lingY?•. se 
rolata de la homaj amasoj en 8111J 

. ~ 
OJ. » •-

Norma Shearer : « Se la P?P0111! )IS 
povus mem inter si paroh kaJ n . 
amasan rektan kulturan ko~~ · 
dube . est us tre malfacile ~et Jll doi, 
sento1n kontraü najbaraJ Iand · 
parolas pri la praktika va.1~ro ftee ne 
s~uda~o ... sed ec d~plomato1 °1 de 
aiias 1nter si paroh sen la be pO 
dukantoj. » 
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Scbercr : « .r i ha v~s mirindan tip
$,r~ on pri la malfamleco de nat uraj 

aJl .P~uliogvoj. En Münc hen ekzemp le, 4 
ne.c1ª~troj bezoni~ la help~>n ~e ~n~erpret, 
~ta,t~ Esti s la mterp r et 1sto J ~UJ povi s 
1st0J· . paroli, ne la statestroJ. » 
ÍJlter rn

51 
ª · Shearer : « Mi povas ima gi 

:Nor "' k . d . ' . . rnalfacile estas r1am u naJ baroj en 
~orn . 1· k udaj hejmoJ ne pov~s paro _1 . ?mun _an 
~p 00 . Ili ne pova s m te ram1kig1. Tra -
::nto ~ t~r ili est :1s tre_ la~a h~lpil? . 
Se Jaome il_1 ha v~s . d_1versaJ~ v1vkutrm?Jn 
kaj diversaJn relig10Jn, r ec1proka pasiva 
mal§ato facile pova s f_ari ~i ~ª½i~va mal 
aJDO, Tr_aduko de grava1 diraJ?J mt er di
plornatoJ estas nur. lama, m1zera kon 
t,.kto ínter du landoJ. Tro oft e la traduk 
antoj malkorekt e tra duka s, kelkfoj e ec 
intence. Tiel, pasiva mal§ato inter <lu 
popoloj tro facile povas farigi akti va 
malamo. » 

S,ro Scherer: « Mi gojas ke vi hava s 
tiel bonan komprenon pri la lingvaj mal
facilajoj kaj pri la valoro de Esp er anto. » 

Norma Shearer : « Mi kr edas ke la uzo 
de unu neütra.la mondlin gvo mu lte belpos 
por fari ke la mondo farigos pli bona 
planedo sur kiu la bomaro povo s vivi pli 
pace kaj pli feli~e . » 

* 
Ra.pide forflugis la konv er saciaj kvaron

horetoj kaj duonboroj in te r la scenoj. 
Kaj tro rapid e forflugis la tr i monatoj 
de la. filmigo. Mi denov e vidos la faman 
~st el?n, kaj mi satus prepari por si 
dikan hbron kun centoj da eltrancajoj el 
g&ze~oj de ciuj mondpartoj kun tradukoj 
dJ A1aj vortoj pri Esperanto. Saman libr
egon, _ mi dezira s prepari por M.G.M. kai 
unu hbregon por mi. Pro tio mi p eta s pri 
indo de eltondajoj ankaií pri Norma 
'b~arer. Sed ne forgesu indiki la nomo n 
~ dato_n de la konc ernaj jurna loj - kaj 
bó aü vian landon: kaj per kolorkrajono 
le~;~l~ 1n:arki kie estas la artikolo . 

Mi ]f mi. ec ne povas trovi gin . 
&llto spomgas al « H er oldo de Esper
ih > kvanteto n da fotobi ldoj de Norma 
lf'I! earer kun esoera ntlin gva aütogramo . 
"'" estas ha bl • . . · )ero k . ve ª J pr es1ta1 sur kreta pa• 

0 ªJ ~ª~l!as por fa.rado de klisoj por 
du en ahaJ jurnaloj kaj revuoj. Sendu 
ana:t ,_nonkdkuponoj a l H eroldo (por po st

OJ, overt o kaj servo). 

Esperantistoj kiel famuloj 
sur la kampo de Muziko 
. Ni~ . samideano, la konata hun gara 

piam stmo kaj komp oni stino s-ino Klar a 
Géozy Fazekas , komponi s N ordhungaran 
Mar son, kiun si dedi cis al lia mo sto, la 
hun gara gub ernatoro Nikolao Horth y de 

agyban ya. Nun la kabinet-oficejo de la 
gubernatoro <lankis la komponi stinon per 
va rmtona lete ro. La vizitintoj de la Uni
versala Kon gre so en Romo certe memoro s 
pri ta granda sukce so, kiun nia hungara 
samid eano riko ltis tie okaz e de la kon
gresa koncerfo. Al s-ino Géczy Faz eka : 
nian koran gratulon ! 

En Aschaffenburg (Germanujo) morti s 
Jorg Mager, malnova esperanti sto, kaj la 
germana ga zetaro dedi cis al li honorajn 
neki·ologojn kiel a l « la inv entinto de la 
elektro-aku st ika muziko ». Mager inventi s 
plurajn in st rumentojn por la produktado 
de tonoj per elektro-akustika vojo. J am 
antaií unu jardeko oni multe atenti s pri 
la novspecaj inst rumentoj de Jorg Mager, 
per kiuj li sukcesis akiri preskaü ne
limitan multspecaron da sonnuancoj sole 
per util igo de tiuj faktoroj kiuj akustike 
rez ultas per la radio-lampo . Siajn pliper
fektigita jn instrum entojn, kiel la «Sphae
rophon » ( sferofono) kaj la « Partituro
phon » (partiturofono), li konstruis kun 
la fincelo , kvazaü cerpi la tutan instru
mentaran sonnuancaron pura kaj ne• 
depe nda rekte el la ond -etero. Ankaü 
'< H eroldo de Esperanto » en pli fruaj 
iaroj plurfoje publikigis artiko lojn pr i la 
laboroj de Jorg Mager. 

Ni pova s aldoni la nomon de blinda 
samid eano. lmre Ungar , mondfama pian- ~ 
isto , kiu donas koncertojn en la plej 
famaj artcentroj kaj bankazinoj de la 
mondo. En 1937 kaj 1938, ekzemple, li 
prezentis sian arton kun granda sukce s-:-
ank aü en la Kazino de Scheveningen ., 
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Ga zeta jn eltondajon (prefere tutajn 
pa gojn) bonvo lu sendi en 2-3 ekzempleroj 
rekte al· s-ro J oseph R. Sch erer, 212 S. 
Grand A ve., Los Angeles, Oalif . 


