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1927. 199 pa~oJ. Luksa tolbindaJo RM 6'- .

A Ů STR A L I O

STRANGA HEREDAjO

D E H. A. L U Y K E N
Romano
la antikva
Romano originale verkita
1922. 320 pa~oj
Babela historio. 1924
304 pa~oj. Bindita RM 7.Broaurita RM 5.50. Bindita RM 7.-
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Budapest, IX, Bleier Vi1mos Boráros-tér o, IV. 11
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"jarmiloj pasas

semajna ' gaz~

la plej grava libro

sendependa, supernacia, universala, ilustrita, - la sola Esperanto-gaZleto, kiu
de pIi ol dek jaroj ciusemajneaperas seninterrompe kaj regule kiel horlogo, en
formato de taggazeto, kun detalaj informoj pri la tutmonda Esperanto-movado,
kun raportoj pri aktualajoj kaj interesaJoj el ciuj partoj de la terglobo, kun
bonaj literatur aj kunlaborajoj kaj interesaj f.elietonoj, - la Jurnalo, kiun devas
legi ciu serioza esperantisto, -la gazeto,
kiu e~tas nenies sklavo sed kiu servas al
la ~ta Esperanto-movado kaj alla progreso de la homaro. Petu senpagan specimenon de la Administracio de

de la nuna vintra sezono : la unua originale en Esperanto verkita Mondhistor~o,
sub titolo: »Jarmiloj pasas «, en du
duonlede binditaj volumoj, kun artaj
reproduktajoj, kartoskizoj kaj kronologiaj tabeloj - petu specialan prospekton! Ni eldonis kaj eldonos ankau interesajn verkojn d~ J. Baghy, H. J.
Bulthuis, St. Engholm, N. Hohlov, Teo
J'ung, E. M. Remarque ( »En okcidento
nenio nova «), Raymond Schwartz, A.
Tolstoj, kaj multaj aliaj. Ni aperigas
efikajn sigelmarkojn, afisojn kaj aliajn
Novan Katalogon (eldono: novembro 1930) ni dissendas senp.~ge lau
deziro. Skrihu al

la

herolda de esperanto
brusš'elerstrasse 94, koln,

germ~

librofako de herolda
ó-;C;;;elerstrasse 94, koln, germanujo

I
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PER BALONO AL L·A POLUSO
LA GRANDA ANDRÉE-LIBRO EN ESPERANTO
APERIS SAMTEMPE KUN 10 NACILINGVAJ ELDONOJ
Ci'Ů kio rezultis el la trovo de la restaJoj
de la Andrée ekspedicio estas publikigita
nul' laií permeso de la sveda registar'Ů.
Neniam antaiíe aperis tiel gravega libro
en Esperanto samtempe kun 10 nacilingvaj
eldonoj. Ciu esperantisto pov,as kun fiereco
montri tiun libron kaj per gi pruvi, ke
Esperanto staras en vico kun la grandaj
naciaj lingvoj.
La libro ·estas tre populare verkita. Sur
giaj c. 400 pagoj multon inter,esan nilegos pri
la polusaj regionoj. Multaj bildoj. Ciu
esperantisto dev,as posedi tiun unikan libron.

Treege grandan sensacion vekis en la
tuta mondo en Augusto 1930 la sciigo ke
norveg.a e~spedicio trovis SUl' p'Ůlusregiona
insulo la lastan bivakon de la svedo
S. A. Andrée kaj li aj du kamaradoj, kiuj
antau 33 jaroj provis flugi al la norda
poluso.
IIi flugis - sed restis por ciam for.
Oni sciis nenion pri ilia sorto, sed nun
oni trovis iliajn taglibrojn kaj povas sekvi
ilin tagon . post tago dum ilia trimonata
batalo por la vivo en la glaciaj dezertoj
cirkau la norda poluso.
TIAL

MENDU

TUJ.

PREZO:

brosuritasv,edaj kro 9.- -f- afranko~
bindita svedaj kl'. 1 1 . - afranko 0.70
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Al1 a Vergiliél Síp o
J. H. de Hered .a

. Pii helaj dtroj v~ajJor de danger oj gvidu,
ho brilaj ·Diasku roj, di-frato j de Helena,
latinan la poeton, ke s;u b ciel helena
li el lazur' levigi Ciklado jn orajn vidu;
Kunpl i fervora spiro tre milde lin alridu
Japiks' : el ciujve ntoj aeraj plej serena, '
pergia blov' balzama la velo svelu plena,
kaj gisla fremda bordo la sipo flugrapidu.
Tra la Arkipel ago, ludejo dedelfe no,
konduk u la Mantuan Kantist on al haveno '
prospere, al li pruntu, Cígni<j,oj, trat-radi(Jn "
La sip' . rompeb la tenas ja mian kor-duo non,
kitl SUl' maro sankta, audinta Ariono n., .
, al ,ter' de Dioj pOl'tas la graRdan 'Vergilion.
Al la Í'evivi~inta revuq
klel saluton kaj deziron
"
por felic.a navlgado ded':
ic~, la traduki nto:

•

.,\

G. Warínghien

Jen ni venás ree,' »la knabino 'ne~ortis, 'nur dormisw. de
la manko, k!':l r~stis post nia ceso. Ni ne povas 11e
Ni ' ne ' volas tro niulte paroli pri mort.o .kaj l·enaski~o.
presigi kelkajn el ,ci tiuj sálutvortoj, tiom hraj al ni. kaj
Aťeroj pasintaj.
tiom ' kuragigaj. Krom la' bel a supre presita traduko de
, ,Ni a progr~o , se sangigi; ; Ni estas lute senpartiaj,
Sro' Waringhlen, kies dedico tíel fiate esprimas pritimo jn
rilate sk910jn kaj direkto jn, nia sola mezur:ilo estas lavalpor nia ,gazeto ekiranta sor la ne ciam sekura maro de la
oro.' Eyoluigi la literatu ran lingvon , perfektigi 1a literat- Espera
ntapub liko, jen sekvas leterelti rajoj. (Ni vólonte
man stiÍon, instigi verkistojn inalnoyajn, ' allogí kaj eduki presiglls
ciujn, komplete , sed ne ehle p1enigi 1a revuon
novaj!l' ., dj-svolyi ricar. hrancar on de ' .literatú ro originala ' per
nia }1ropra ~ojo , oni devas liveri ion ankau por 1a
~aj tr,!-dukita: jen nia klopodo. Kaj kr:ome ni vplas legantoj.) ,
amuzi kaj eÍnocu.
'
' , '
Nj kore dáJ!kas vin cíujn.
~Solll1;l spe.col). de artikbloj ' ni volus málhavi eo ~lia
dúa periodD, tre frekventitan en 1a periodo l.nnua, :to e. la
Jen ,do la revuo, via revuo, prenu, kaj disvastigu
plendoj n .p ri indiferenteco, la !;íe1ekriojn- por, sulJ.teno. Kaj
tin, por ke gi' es tu pll ampleksa, pIi valora, pIi bela,
ni fů'me esperas ~ ke 'ni'mruhavO's ·ilin. Tute kortuSaj kaj
unu el la plej belaj revuoj de la mondo. Ni estas pretaj
poténce' instigaj estas tiu ~cijo kaj varmo, per kiu la Esper- . ec rje la plej utopiaj eblajoj.
anta',mondp .akcěptis nin .jam~is nnn, entuúas maj salutPor .joru demonstracii, ni kunmetis la unuan numÍeteroj montra s al niuian ~eBran , n~cesecoĎ;, la dolorecon e,r on
el Iluraj originalaj verkoj.
ke mi

.

'

)

-

Mi deziras alvi ciujn

'partopr eni en eta
<

'"

,-

,

'

.. : ~i
MONDO . ..

.

eblajn8uk~ojn kaj ~ojos

garanťio ~is 100

pengoj ...
J. D. ítpplebáum, Liverpool
· gojas ..:pú ll). revekigo .de Ll1.'ERATUfu\

La gazeto guis vastan . famon Ce ni ...
pj-eskiu Cluj esperahtisfoj' .sciis pl'i' ~a ' ékzisto kaj pri tia
'. kvaJito .." NuiI mi kredas ,"e : la .novajo pri ~ . reapero
-tojigos 1a tutan h~ar~ es~rantistar~n...
.
... _~ - · ~ taflas D~' 4ta~asov, Sofia 6f::fdélegilo ~ UEÁ.

verc tempo pot1:ari t10n : ,aíltau la" milito ' ~] ,
havis Rcvuon kaj L. I. ne kalkulante kelkajn ,-\liajn. ,
-,
R~ Hromada" r,i34aTctoro , de
,
La Progreso,. Praha lwj memb-to de' léK.
.. . Kun gojo lni viclis signori de noyapcro',de Ll ~re
satata LitcFahu'<l Mondo ... ,Ó icerte vivos, líoros. veFlkos, .
Mi 'g arantias , 100,::""" pengojn , '.. , .
.
Som 1anšson-, relrtoro Lid ing,j
Ekzistas esperantistoj / allduj mankás la ,varJJlQ -de ,'
La faHQ, ke LITERATUHA MaNDa antaii kvin
jaroj devis morti p):o nesnfi~a nómbrQ da ' ábQnantoj, ne nia ll verda kulturo (\ , la entuziasmo, kiungi e':lSp:ibH . cn
eslas laiido por la' literatura popolo en Esperantujo. (;u ciun senteman korón, lii estas esperantistoj, kiujn oni
nia diligcnta kolegaro, kiom ajn ,d iligente gi laboru snr
aevas. ankoxRu finésperáhti:gi , car , ilia nuna esperanti3tcco
estas duooa, nekompleta.
'
la propaganda kampo, tamen ne estas jam sufice matura
por kompreni la v;lloron cle tia altnivela kaj beluspekta
lIi generale vidaB en , Esperanto ian teknikan in- ,
rcvou? Cóu' kQmpre,ni gian valoron semsignifas : .subteni
venton, kiu prez~ntas alJa mgndo , núrájri 'fíraktikajn ,
gian ekzislon - ee se tio postuÍl1S 1a mrulongigon de
vruOl'-Ojn, Tute ne penante penetri cn tion, kion 'ni jaT)1
kOl1gresI'ojagQ je unIl tago...
,
kreis SUl' kampo .. dl) bela ' literaturo, ili - ne , s;:erl <lj -Bazi~anta snr cerla ;[-inanca fundamento; konc/ukata
ascrllls , kcnia lmgvo ne rajtus ' pretenili je" idiomo li teratmu au poezia, ,Cal' ne tio es tas giallojo ai'ícelo.
de plej eminentaj kapoj el la 'vicoj de niaj litcratnristoj;
adminislrata de entnziasmaj ncprQfitemaj praktikuloj .:
Kontrasle a1 tiuj, ekzistas .esperanti3toj. ki~ljO tal- _
pl'ezentanta klasikajojn, sed prefere akt~alajojn el la i.Jcl~ ento Jjteratnra' inspiri s - ka"j jep ili dnm 1ll11Jtaj jaro]
' arloj i ilustrata de unuarangaj artistoj : Literatura ~nndo fleksad nian lingvon en 'ta falldejo ae l' Bela Pnolo.
\'olas rcvekigi tia, kia gi ekdQrmis - la plej bela EsperMilf?je iIi ' jam pl'uvis 1a 1iLel'Aturanbj poezían taúganta revuo. ~j dcziru, ke .Ia publiko akceJltu ~in afable ;
ecůn de Esperanto kaj jIiaj ,labo.roj fařigas ' pIi knj pii
jmponaj, pii kaj pIi gojige surprizaj.
car ni ciam 'havos la literaturon, .kinn ni meritas.
. akaze de reapero de »Lite:ratura MOD<)O « lUl do
Paul Bennemann, Leipzig.
'tutkore
deziras, ke gi farigu 1a spiritakomuna :f'oknsó;
· .. Mi ~stas preta aboni tian revnon kaj garantii
cl kiu disrádiu lomo de la verda 'I?arnaso, lumo, konvinkkapitalon da "150..- pengQj por vla entrepreno .. .
onta la . dllonajn esperantistojn, kaj aspergonta per helecJ~
Narciso Bofill Palma de Mallorca
la spiritondc tiuj á1iaj, ki1.ij <tiun helecon soifas.
TutkorRII bonvenon al 1a re~t<lrjgita,' UTEHKi"Ul:L\
,
Izrael Lejzerowicz, 1;. J(,
MaNDa. Kc gi sublenu la altegan 'ni\'elon de be1cco kaj '
. Anta(lmi kusa~ imp.;ma yolllIJ:]o : la biQilitaUTER- .
delika.teco kiun gi atingis en siaj Qnuaj jar?L pslas ln
ATURA MONDa dc októbro '1922agis aprilo ' T!)26a :
"
fervQra deziro de
Kia abundo de 1egajo zorge e1ektita, .interesa, bch '.b j
Louise Briggs, Leeds
honsti!;'! Laespel'antista koro pleniga,s je ' fierQ .,. .
t;,
· .. via prQjekto estas gravega por nia Movado 'kaj
Bona ideo ne povas morti! Gojc ni vidas revivigoú.
vere subteninda ... Mi sendasmiaJ? cekon de anglaj fIlntQj
' Kion ni espera's de 1a no va LlTERATUl~A Ma 1])'0 ;)
4/ll/0, sed ít'l'i tute 'ne deziras procentájon all rent-umoll. , (}enerak :-gi estl·dnda. j.esía tradic,io. ~peciak; gi k<,W-.
La mono estas ' nut' por iomete helpi al vi,a entrepreno ...
igu al ni Ia originalajn vCl'kojn de iJjaj pIbj bOl1nj
G. D. Buchanan, Glasgow
Esperanto-poetoj, donu specimenojn de la plej. interesaj
YCl;koj cl ciuj partoj de 1a ' mondó, rapo.rtu pTj'la nov,1j ,
· . : Po~t via avizo mi kQre , deziras, '. ke per fórta
apel'ajoj de 1a esperanta libromexkato Jetale, serioze,
litcl'alur:lonďó deno~e vivi~u kaj bÓle prosperu Ja' faroa
sincere jugante) kaj pri ·;~valoraj' malni;Jvaj Esperanto»Litcratura .M,Qndo « I
P. Ch~istaller 1. K. Stuttgarť v'exicoj ; gi ·iÍlstruu. nin primoderJ:]áj celádojen}a l13ciaj
]iteraturQj . kaj prf la spirita ' kreadQ ~e ma1grimdaj ,ll!
Via leterotre gojigis min. : . car mi fidás, ke 1a malmnltc kQnataj :popoloj. Se IITpme gi. ankau 'enha~iJs
entrepreno estos bona kaj en la mQvadQ necesa, mi -tlltkore
iom pri :ar to . .kaj artistoj •..·kaj ec 'estos beme ilustiita,gi
bondeziras al vi ...,Séd ni ja PQvas esti certaj antaue jam, jaro donos pIi oJ ni rajtas postuli. Kaj ' kion gi ueprc
ke la afero bone max-sos. Tenu do en viaj manQj mian
evitu? Cion ennlgan, versojn mezhalita:jn, pekojn kOQ.tcertigon pTi cfika kunhelpo . . .
,
ral! :la s,a nkta gtirhatikoJ<:áj neregu1econ en la> aperado.
Andreo Cs::h, Haga
KQnante ln nQmojn de la redaktontoj, ciu ' bona
fomJ.into de la Cseh-I nstitllto.
esperanti~tó havQS konfidon kaj .- -' abonos J "
,
,Dr. Walter (.ippmann, akaJ1er,niano: Leipz.ig.
Finigas plej granda skancÍa10' de r dudek<!. j1ITcento :.
la verda IQkQmQtíl'o finericevas la. delonge bezonatan
HQdi-aD: ,mi ;elegjs en malnova numero' de LITERnovan vaporon - - J
,
ATURA MONDO .la, PQemon 'llPatrínecQ « de K. Ka1p~
Mi gratul as la kura~ajn hejtistojn dira'nte: se vi ci
csay. ·Ciu aJn lirigÝo povas ' envii pr'i " tia 'lit~[a.1ul:a trezQto~
tiun fojon sukcesos per LITEltkTURA MaNna krei
La 'lingvo , sm kieli 'lango , ~i estis <kantata, , estas ' veTe vi,,dauI'an lite~:aturan 'centrQn, l~ lllovado faros saltegrJn
auta lingv(J0i kiu diras,~c ne, 'tju nep~e : me~sogas I J"a,
a/*ylen I Car la. . literatura llferó··' ciam ludis ka'j lndo~
,
revuQ, kilLigis nill ' ~ui tiUJn perlgjn ; devas vivi."·
plej ' gravanr-Qlon en,la Esperant:t movado.. Sen ' literaturo
, ' Mi koie ' grathlas )Ol' la. r-ev~vi~Q.~? ·~ Ůl1:- P?2se~}1~?
,propra,.- 'nenia PQPO~O, sen spiríto prQpra - nenja
oron kaj a,rgentQn"Iill per gl , ~,patro,uus«, nllIi" f:),~tt'.ll "
ljngvo'l Ylvahta I . ~ . \ , ' .
restas ál mj nur dezi.rl al 101 nova 'lITERATUMJ~IO~.QO
Jean Forge.
. bonan sukc.esQn, bonan prQspe'J:on' dum lQngd a[~~ ·. rjca
'" Kun. granda ~ojo mi' salutas vian kura~an de~ " vivo:
" Paul ,Nylen, altidcmianoStočkholih ,":1
,c idon, rec eldoni Literaturan · Mendon ... !kceptu ... 11'6 , '
' •.. Mi . simpa~~s viau' entr~renofl..Jtaj vQlo~!~jin'
;sjncer~ bQI?deziron por la sll.kcesQ ,de , "ia entrepreno~
)~elJ1os en DIjQno. : .
"
,'"
.1f~'lll'l;n.i ~~ ' , ig~d,j, ' al~aií ~iet nian J)ntrl!PreQon " ~,
..
'D. E. -l!/arrish," B,uffálo
ŠaÍuton, trn k'oran sinceránsa1.uton af ia re~a'ski~lnť,~
LITERATURA MaNDa. Espcro, justcco kaj aIno rcgu
ep gi : Espero pri t;o. ,
abunde cHloru literaturáj
bclaj6j , - justeco por ke hQmu sentado tro.vu konvenan
ioterprelon, - amQ, por ke nia afero farigu am ,lla de
la luta hom-aro ! . ..
A. Behrendt, akademiano
prez. de Germana Esp. A.s.

Estis Jam

ke

<

. : . Mi~oj;s, lw .
belega revuo kun kutirnein,- '
. . kun. vel'l!-., ~.o)o' ml iegis p.ti reapero de
teresa .enhavo baldaú reap<.u:os sur la ' esperantistá kampo, ' LITERATURA MON:QO, car ni bezonas gin tlom, kiom
,nia lingv,o bezonas literaturon .•.
sub 1a , gvido de. Kalocsay . . .
"
Q. Ramboux, Par 's red .. de Espúo [(atoWťa
Espel'eble ni restos unu al la alia jam fidelaj 1
J.Supichová, Praha
--. ..' . pardonu la skribajťl erarojn ; mi ne .piu legis
ESPEHAN1:0N depost l~ malapúado de la bela L. M....
. .. En la mondon revenis nova sentb. Nova sciigo,
S-.ino Luise Riedle, A.ltsletten
Aú.skultu ciuj ) Ciuj I Tiujkies velkiganta, spirito sopirís;

iiu

Mi ne tuj kredis, estas do vere: LITERATURA.
MONDO reaperas... La esperantaj verkistoj nun povas
dCllove ekverki kun 13 espero, ke iliaj manuskriploj ne
~ole servos ' por polvigi en la tirkesto ...
SaJl}kiel popolo , Esperanto nur grandigos per sia
liteJ'aturo. . . ',
' Jan van Schoor, Antwerpen

tiuj, kiesanimo ankorau ne vekl~is, tiuj, huj jam perdis
ciun esperon.
Auskultu!
,LITERATURA MONDO ree vivaS ... 1ios~ná i. I ;
E. Wiesenfeld L. K. Warszawa;

. .. Ho, kiel arde ni malnovaj ,anoj de Zamenhof
gojas pro tiu či refondigo, láeI altajn esperojn ni ligas
alla kuraga agado de la eldon,istoj lCerte LITERATURA
MONDQ estos 1a legitima heredanto " de , la »llevuo 'I de
la antaiía gazeto kun la sama' nomo. Verkistoj de la
tuta mondo atingos . la orelon de la mondo , ili realigos
lafieran songón de Goethe, ke la plej alta .kion homa
cerbo en _kiu ajn angUlo de la, tero ekpensas, brigu
sp~rita" P<,>sedlljode ciuj homoj. , La LITERATURA
MONDO ' kunhelpos evoluigi Mondliteraturon.
0, Simon L. [(o
"IGam, la L6-an , cle marto 1922. mi konatigis al
Esperanto pro parolado de s-in o BJaise, literesis min
nul' la internacia kaj homarisma flankoj de nia aferp ...
19 jara, mi multc legis, sed nul' en angla lingvo. Lem,ante Esperanton, mi eklegis sen granda , intereso la kla, sikajn verkojn, gis iun tagon mi hazarde legis en la
SudlondoriaE~pe~anto Klubo »La Taglibro de Vilagpe~:Ie!o '~ . tradukita" el dana lingvo de H. J, Bulthuis. De
tiam mi es tis entuzias.m a pri la literatura Hanko de nia
afero; hodjaií mi. ec kredas gin la plej gr~,va Hanko, se
oňivere celas inter%o"mprenigoninter Qiversaj popoloj.
Ppr , " e~'oluigi tiun
flankon de nia movado,
LI1':E.R4Tl}M. MONDO eslas urge be~onata kaj bonvenind~ kaj la gazeto ciam ricevos mian slibtenon kaj
kúnUbóron.
'
K. R. C. Sturmer, cefredaktoro de
l literiwtional Languag'!, London.

Eligi el lá grizeco de l' monelo , prccipe' postmilita,
iqn, kio lidas -porti nomon »artliteratllro « por transporti
gin en mondon alian, pIi radian, - literaturan, eslas
tasko , altvalora., sed - nefacila. Plej ofte ni renkontigas
kun netaugajoj, kies valoro same Jingva, kiel literatur(\
ofte ne giskreS:kas ee la lokon , 'kie iIi aperas. Kaj kon·
traue.
Mi havas amlkon, kill' ofte lega s al mi siajn' altvalr
orajojn ell Esperanto, petante pei opinio. , Demandata ,
kial li cion portas en la poso kaj ne publikigas, li fal'.ig
grimacon', kvazaií volante Qiá: - kie?
Kaj kianl mi montris al tiu ci stl'angulo la prospekton de L. M. li post atenta tralego ekridetis.
- Se laií la prospekto estos - 1a aspekto ...
Do en 1a nomo de tiu ~i eble troa ambiciulo - mi
direktas al la redakcio peton :
Estu 'konsekvenca ! . , .
,Peliks Zamenhof, L. K, Warsuiw'l.

Fami1iopatro "
- "K.Kalocsay '

Maljuna traulo '

=-

-

La am' ebrw igis ed-zodevoj;
Edzin' -:- feino Ce 100 enamigo DiJligis, 'grumblas hirte 'en' negligo,
De sia kapofalis Irro:n ' de roooj.
'
J

:Junagaj songoj estis trompimagoj. .
Kaj restis: zorg' pri vestokaFpri .: pano.; .
Ú1cečo, ,.tremo dum infaniTif1lsano, l'renigo sub la §jlr§' de~ grizaj ta.9oj.

, Ho: idJp1af; qfte" lin,;,dezi,, ; j:ibela:
Elsvingi, el ta jugo ~.ia:n )wkoTf' " . '
Bkflugi
al la. vivo, ilande , belf!..,.:-;;- _,
....
. '

Krome, pro manko de 10ko,' kiel ajn dolore esLas,
ni devas rezigni pri la cito de karaj kaj spritaj ](aj
animantaj leteroj de: L. J)reher L. R~ Krakow, J. n,
Krcstanow L. K. Pirdop; Delťi Dali'nuu, V. Bqllde,
Falun' ; Fedrique Pernandez, Mexiko; Saldanha Carreirfl,
Lisboa; H. Bonnl'vie, Oslo; ll. E. Roberts Aécl'ingLon,
Gyar! Nagy ISlván, Miskolc; Ludoviko Nemessanyi Budapest ktp. ktp.

K. KoÍocsay -

Vesperoj gaje pasas en lwzino :
Lá 91o.soj tintas, li la fU'fI'!-on blov(lS.
Promene, li{&1pelon ftanken§ova~
Kaj dande ,turnas ' sin post be!,ulino.
, Senzorge. {joje li tra l' viv' promenas ;
. Edzina plenď kaj aro da infanoj,
Kun b1!/.Laj ludoj, ploroj kdj,malsťmoj,
,Per, Mjma:j zorgo j linneníamgen.gs.

" Sed ,ofte, se 'Cl ,arniktamilio ',.
,
Li venas, jen, eksangas, kvilzau vundo,
En lia brusto akra nostalgio
.

'

., Je ·1' Mjm'1 kmn sur 8ía vivogrundo
Li ' ne konstruis,. Kaj kun !1patio

, Friiiílino Pike estis dudekjaTa vendistino '6TI libj:óbutiko en la Londona kvmtalo Putney. Si ne estis
bela kaj konsciis ci tiun fakton pIi multe, ol si kOlllCSOS. Tamen, sia aspekto ne , estis malplaca, ,: kialI\~i
údis siaj bluaj okuloj tom 'incj.te aUogis ; §i estis
Donkora, kaj §i havis plurajn aIQikojn inter la junuloj
de' lá pTegeja klubů. Tiuj kutimis diri inter si, ke oni
povas paroli al DOl'otea, kaj ta-měn 'fotgesi; ke si
estas , fraulino; per tio ili intencis kompliment'Ůn kaj
Dorotea, audinte, la. rimaJ:"kon, cette estus taksřnta gin ,
komplimento.
AJlkaií tionsi , taksis komplimen :o, ke la junu~,oj
n~niam pl'oponis pagi pOl' si, sed ciam la'li.3 s,in pagi
pOL' si dum ekskursoj au vizitoj alkino. JL ol) si 1111
Satis, tio ,estis ília' kutimo demandi en teatro au kiao,
cu placus al si skatoleto d<;l eokoladoj? Malofte Ai
sciis, cu vere la junulo seng-cne disponas pri la mono,
au Cll li demandas nul' pro . amikcco, kvankamkelkaj
cokoladoj ja tute k'Ůmpletigas la )jildon, kaj oni upenali povas kontente fumadi dum la kunulino kvazau
nenion faras. Pro la timo, ke sia' jesa respondo eble
embarasus la junulon, fraiílino Pike kutime asertis,
ke cokoladoju si ne tre satas, dankon. (Efektivé si tre
satis ilin.) Tia rifuzado estis akirinta por si la famon ,
. ke jen, . nul' en tiu eta punkto si strangas.
, Hodiau, tamen, Fraulino Pike sentis sin iomete
ribdema. Si sidis ' on ln tegardeno de ln . Episkopa
Parko; .apud tíu parto de ľ Tamizo, kie okazas ln
llemkonkuro inter la univetsitatoj de Oxf'Ůrd kaj Cambridge. Estis sunbrila tago, la hůmoj portis dimanCajn vestojn, la apude ludantaj infanoj sajnis escepte
amiildaj, kaj sia kllnqlo estis iom 'Satinda hubo, fre§.kolora,puraspekta, plače naiva..
"','
Si l'igal'd'is .ľill tute rekte.Li estis f-urnanta sian
postmangan cigal'edon, rigardantc for al la rivero. Si
obser vis Ja lanugou SUl' lin vango, sen tis etan dezir-oJi.
lllanfl'Oti gin , ioni scivoladis pri liaj ponsoj , pti lia
persolleoo eutute.
Oni rimarkis -lin . unuafoje : Če la ' diservoantaií,
kelkaj monatoj, post~ li aligis al la ' junula, kluho, kaj
ce unu e1 la danooj ln parohestredzino kondukis lin al
Fraulino Pike, dirante: ,»Jeri, 'Sinjoro Blake volas
danci kun , vi «. Li staris, Sajne iom embarasite' pro"la
artifiko" tiam rugigant-e petis danooÍl, postepard'Ůnon
pro sia mallerta . paseta!1,p. "D,uIll Ja vespero .lide-q-ove
petis' daooon deS~,l ·~d de neniú ~alia. FTaiílino': Pike
rimarkis, ke ~i foriri~ sen diri· »:!oxlDan nokton « al ' iu.
Li venis al pluaj danooj , sedkutimis mu rigardi,
krom unu-du dancoj kun FraUlino Pike.Si ' pr-ovisiom paroligi sin;· ~kscllil, ke li núr lástat,empe:venis al
Londouo, ke li, logas 'k;un siapatrino) -es'tas solID1ano ,;
li konf-esis sm jom náiva, en tre earPla n1aniero; 'Petis,
cn§i konsentusp.x:onieni '. kun -li".auviziti kinoD iam.
Si tiam konsentis kaj .ankau, plurfoje postekaj ciam
trov~s, ke ,li estas~atinda, ' tani~ , li pos.e~s la ,.saman
genan kutimoll, demlÍDdant~ ' cuplaeusal · si ':skatoleto
da ·~okolad9j.
.'
" "o,. '."'
~.
'
Fine nun · si .volis meti sian kolereton 'en vorta
formo. Kial ne ?"A.llkau li ' ja' ~tte demanws sin . malkase, kiel oni kondutu kontraufraulin,oj '- kaj montris
sinsciavida pri mOl'e.lpj inter junulój pri' huj li devis
konf~si sian senoáeiltecon.
.~
.
" . '.
,»'Mi lastlllempc pensadis,. Karlo. : '
-

» Cu vere ? ·iJes ? «'
,
" Bone, ke li tiel simple respondas, ne. per' la mokspfitaj fl'azoj, per kiuj aliaj junuloj respondustian
rima-rkon.
,
' . ,. . ,
i>J{cla jUR,riIQj ostas ,oftelom stQltaj, ;,ec kiam
bonintencaj . F;n multaj aferoj, sed speciale ,en miu,
ini rimarkis. «
.
Si haltis' momenton, elpellsante vortojn, frazojn;
Gine kutimis faTitiajn paroladojn. sed ci ,tinn fojon
si sentis clokventcmon.
.
.' »K'Olnp1:'eneble" nuntemp~; kiam junul{) kQudukasamikinonal kino aú teatro, li plej ,ofte lásas, ke si
pagu por si. Tute.~ juste nun, kiam <lnkau la ftaií.linoj
laboras, kaj kelkfoje hÍlvas tiomau ec pii da mono 01
la junuloj.Komrrenehle lrovigasmultaj fráií:linoj, kiuj
ciarn la~s" ke j\lllu1oj pagu ,]>or ili, sed ori:linare, se
la fráiilill0 ne cstas. escepte bela,au, nu, c~uó.kaze, jen
fakto, ke gimerale lá ~Taulinoj ne .atelldas, ke 1a jUl1uloj
pagu, escepte se,li tre volas, kaj si- scias, ke li disponaá
pri 18, mono, tio estas ... «
Si dcvi~ ha!ti, por retro~i sian . vojoll;Li,~jnís
atéátcma; ;Ín'I:eresata de sia pal'oloi' si sClltis Sill kurag~ ,
igita.
»Sed mm en la kino ofte la junulo stulte demandas, cu placus al si skatoleto da eokoladoj. Nu, jen
stulte, cal' plej ofte $i ne volas ~mbarasi' lin, kaj u~
scias; cu vere, li . povasdisponi)i sumou. Nu, kelkfoj,e
si ne ,volas cók04don k~jdii'as, ne ... tio . estasf si lJ.e
-treege volas, carkomprenehle ,oni povas ciam ... nu,
ciuokaze si kelkfoje tr~ volas Jw.:j tame~ diras ne,
kvankam eble li ja havas mODon, kaj, nu, kiom pIi
sagc estus, se li havas monon, k-e,li acetu seu qemando,
Car qni. ciam ... au ',kontraue, ke lillilentu~ 'I:i~ ~stus
pIi bone, se li au acetus, au ne ,demanduS, ' tio ~estas:" ..\«,
Si denovc haltis -por kolekti _la pensojn, rigardis '
lín.. Li nenlou diris, sed ' kapjesis kelkfoje, sal'ne kiel
p.ost similaj admonctoj untaUc.Ffaií.lino l~ikc sentis.
ke sia elokventeco estis sulióa bjefika, kaj~idccidi~
ne plidiri PTi .la 'terno.
F_ " . . ,
I: '
»Cu . neamindaj infanetoj' ?« si diris! ' ~i8ardante
al kelkaj bubetojIudantaj SUl' la lau.no. Jes ja., li konsente ridetis. Ftaulino Pike denov-e taksis linSatillda
junú.lo:
~
-.
Du semaj:u'Ůjn poste , Fr.aulino Pike ~niris la kinej<!~ kun ", Kar.l.().:~J..i .estis farinta la proponon,čarla
fil~o , estis . »"S"pltedzino « de BustC]' Kea,toll,
ilia
' prderata rolulo .. Si sentis, ke feliea ' v.espero knSas antau
si ;8i gojis, ke,""kyankam Si ne estas hela" kaj jWluloj De' pos~uras sin, ' tamen si povas haví kunulon .
tiél -placan, ' ltie~ "Karlo. ' Si ádmiris , lin, · rigardante
lin,;dum li ,-aeetÍ$,la ,blletojn. IJ ·hav8s rektan .figuron, ,.
p~rtas belajn: ,\::es.t op, kaj l.a lanu~o ' estas .earme kaj
absurde multe Sor l:a vango], efeknve kareslÍlda!
, 'Post haraktoJontrau -la ' mallumQ, bru-akto, el
kiQ : oni povis ctiri ' ru.nUZOn, orii · trQvÍs s.idlQkojn, kaj
konifortigis .&ru,) .0:8- filmo estís, negrava, nUr ; post ]a
inten-íllo monti'jgoá fa. granaa, JíUmorajo..suJ>ite ium- '
igis pqr la inte~hlo, kelkaj homoj · eliris, kelkaj e1\-'
venis, malprokshD'e · Fraiilino . Pib _ vidis la bom.bonveI!diSťinon, kaj rememoris, kio ank.orau esfus necesa
-pgrla plena ~o dela vesper9.Efektive, -si ~nti.s, ke
~8J~nqn Ai . povl.{$ ' plej oone -aprezi keIkájn" eoko-' lad'Ojn. ~elkajn ,éI ~tiuj, kun;"" lb." kremcentr.o.j; ečla
,,>'"'"

~

:;'>."

/ g~stan :.:falnikmarkon . Sl kOllM. Si sciis, ke estru;.,
lleni~c ml;llhelpo; car ' Kč\rlo". gajnis' la oficejan lotadon
" en , tiu .semajno, kaj havis grandan gojon pri sia
neku.tima riceoo.
Si vidis 'lom posť iom alproksimigi la ' vendiSt, inon, kaj de tempo al tempo venai skatoletojIi. Si .
. kom encis ripcti "ll si Ja . fabrikmark()D, ulltaugust< umi lú ' enhavon de la skatolet
o.
Karlo cm:bumis pri a1ia ,afero! cu li rajtas jam
uzi sian· famili:aran antaiínomon. Sendube jes, same

kiel .Cii.i aUa jnnulo ce 1ú klubo, tamon llccesas iOlU
da kur-ag;o, 'eble. Li subite ' m.a:ltimis, klinis sin antaiíen ,
diÍ'is:
«bim, Enjo, cu placus al viskato leto cla čokoladoj? »

* * *

*

Dum la tuta celero de la vespero .Ji devis scivoladi
kajcer bumi pri la akreco de sia unusilaba Jleo, kaj
sia pos!.'\. silentado.
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versaj kuirejoj kunkuradis servistinQj, kompatis, insultis kaj konsoladis sian doloron per tuketo, trempita
en malvarma akvo, au per kelkaj kuleroj da supo,
restinta post tagmango. Kelkloje si perdiA'is, marsante.
ku.n la patrino tra stratoj ; sielsalt adis preskaií el soo
autoIl).obilaj radoj kaj . cevalaj hufoj, ai tamen \'ivis,
spite cÍon. Si vivis kaj havis bonan apetiton. La servistmo,' ~ia nutrantino, mjris kaj koleris, ke la mal granda
knabipeto mang-is pIi multe, ol ai mem, kaj ofte eč
iÍ'is apkorau frapi al najbara j pordoj, . petante, ke oni
sin ·enlasuk aj parmosu fari ordon ~n la potoj.
~i sciis pacien ceatend i antaií fermita pordo. Si
ma1.suprengrimpadis spiregante, kaj , haltinte antalí la
. pordo, vokis. Sia Vioeo estis tiel plena de fido, ke Si
ne petis ; Si scus, ke Bi devas esti enlasita, kaj vok!is
pi'éskaií ordolle : )}Manjo, malfer mu! « Si povis voki
paoience per la sama 'tono, ia:foje ec duonhoron , se la
servistino ne estis en la kuirejo ,aií, havante malbonan
humoron, ne volis sm enlasi. Sed fine sia pacienoo
elcerpi~adis. »Maanjo,. malfermuu ... « kriis si
per
'la tono, en kiu alla ' antaťía fido miksLs sin plendo.
Se oni nc' obeis tro longe, si e,c sci},s ,kolel'e kaj forte
fr,api lil. pordon per la pugneto.
:
Kiel,
ciuinfano, ankau si bewnis havi ludi!ojn. La pl~j
,y::" .
~

.

~

luksa estis vaksa pupo, per kiu iu pIi feliÓa ~nabine~o
jam delonge ne y.ólis , ludi. Tiu 6 pupo ne havis la
suprajonde lá kapo, mankis al ~i brakoj kaj la okUloj
estis elpikitaj - sed tion Halinjo ne atentis .. Ofte~i
endormi~is vespere sur la kofrSlto de Manjo .aUen
angulo de la patrina lito, tenante sian Zonjon en ' ra
brakoj. Siaj aliaj ludiloj estis kelkaj , 'ilustritaj postkartoj-, karton a skatoleto kaj malgranda tabureto,
kiun oni' povis r,enversi káj fari.gin a1)toinobilo, same
.'
bona, kiel třu gvidata de 1a patro.
Kiam si finis la kvaran jaron de ľ a~o,
sia vivo
okazis san~oj. ~anjo, la servistino, malpaci~is ~un sia
sinjorino, kaj for}asis la oficon. De nun la ,pordo
de la kuirejo estis por la infano ciam fermita, surda
kontrau petoj, otdonoj kaj plendoj. De nun s~ ne nur
ofte estis malsa~, sed devis restadihejine sola hm
Mateo, kiu ne estis favora por la infano de la kun,lo~antino. La sencesa ceesto de Halinjo incitis lin kaj
akrigis lian jam 'strecitan -rilaton kun sia patrino.
Unu fojon ~ Mateo, invitinte al si kelkajn kamaradojn, 46etis por la regalo panon, kolbason kaj brandon,
Alportinte la p&kajon, li refoje e1iris. Reveninte, ' li
konstatis mankon de granda partoda kolbaso kaj la '
konfuzita mieno ' de la infano estis sunta kliuigo pri
tió; kio okazis . .Tiu či rabo indignis Mateoi!. kaj , ne
atep.tante, ke la Iqllpulino estas nur malgranda, malsata
infano, li krude insultis sin, kaj; sirinte je' laoreloj,
pu§is ekBter la pordon. La 'patrino trovis sinplorantan
sur la Stuparo; sed ' kiam sikondu:kis sin supren, la
pordo, de la lo~ej,o estis por la ·ambau fermita. Kya";'lIeam

en

post rečiprQkai insultoj-ili fine énirls. ,larilato k;n ta
logej mastr.o faii~ádis eiam . p.Ii malhona. ' La kauz'o
de ' ti!> 'eštis grandparte tiucirkonstaI\co, Ke- depos~
pIi ,ol' duonj.u·o, ne hava,rite monon, la' maliica kudrist-: '
ÍJIO pagadis la tuopagon per valuto, neakc~ptebla de
bank9j 'kaj moralistoj.~ Dum eerta t~D1Po Mateo gran<~
aniíne' toleris ti on , . sed antaií nelonge li Jwnaťigis 'kun
iu pii bela virino, kiu s,ercis lóg-ejon , kaj komprenigis
al li, ke Si ne estus tro kontraiístarema... ",
.'
, Finela ,pat).'ino kaj la infano ' restis selÍ tegmento
super la kapo. Trov! eambron estis neeble, Ec fiaj
budoj estis en tiu málfacila tempo a1tege tak,sataj ...
A.inikojn Ai, ne bavis kaj parencoj "turriis " aL si la
dorsojn post Ia naskig.o ,de Halinjo. Du nQktojn jJ~
pasigis en ~do , zorge kasante sin de la domgardisto. La
trian tagon , post kelkhóra vagado , tra la uroo si b:;alegis en Jurna.lo malantau fenestrovitro de iu 'l'edakci<o
aoonOOI1 : ' »Oni bezúnas servistiJ;l'on por cio, « Oar , lé!
adreso montris tre malproksim.an straton, si ' sidigis la'
infanon SUl' benko en urba gardeno: »Sidu Ci tie,
Halin jo, kaj alendu min gentjIe. Mi baldau revenos
kaj eble 'ů jam dormos opbrtune en tiu ci nokto: «
Kaj siekiris serei laborol1 ,kaj rifugejon.
Halinjo sidis sllrla benJ.<o kaj atente f ig.al'Uis
cirkaiíen. Autuna vento pelis ' amasetojn de falintaj
folioj kaj turnadis ilin spírale cjrkau nevidebla akso.
Surnudaj hranooj grakis kornikoj, a~e flúgantaj de
arbo al arbo. Gajaj infanoj :serCÍs sur laherhejoj
kastanojn por fari el ili 1011gajn kolringojn. La aloon
ťrapasis' bela, Í'ozvang.a knabeto}.per UiHI mano ~ konclí.lk-

' «fa, de yal·tj lino kaj en)a alia tellall.ta g1'and<;ln, rug-an
balun9n. _:Halin jo arikaií hlÍvis iam bálonon kaj longe
iu_ilebris, kiam gi perdis la brilon. kaj ne volis pIu
flúgi flHlá plafono. Panjo donacisáJ si tíun bálonon.
Ce la penso pTi panjo la knabineto eksentas &Opiron.
Jlanjo .-IImlofte dor1otiss-m, ofte hati8. sed si ja estis
la , p'!luji& :kiun Halinjo t1'e am~s, kvankam ofte malobeis sto.: 1.0 : P-!em~s sian koreton kaj la huso faras
grimaCQn" .kvazllii !tl ploro. H-o, kial panjo ne revenas
tieUongě:? Bfovas pIi forta vento, ba1dau krepuskigos;
HaIiůjo'"éstas malsaťá:' do si mem iros a] panjo.Si
desa:ltiS d e 13. benko ", kaj komencis per etaj pasoj
marsi tra)a alooj. 'Balda(i si trovigis apud la gardena
pOl'dego , kaj elirisen lastraton. Neniu haltigis la solecan infanon, neniu demandis, kien si iras. Momente
Si' haltis; ~timigita de la strata movado, meze de kiu si
statis ,, sota. sen panjo, sen ies ajn helpo. Posle si
kOqlČi1<;is : 'l'igardi ' Cirkauen. Pasas diversaj. personoj,
sed pánjo ne estas inter ili. Atenlu, tíe trans la
strato iŤas. virino, kvazau al iu_rapidante - cu si ne
e8tas panjo! ?
Halinjo ,ekkuris antauen trans la strata, sed en
l<wsamamomento ap-ud siaj ord-oj eksonis automobila
fajfilo . Si ne sukcesis trakuri. 'Faligis kaj trayeturis
sin. <.tutomobi!o, partanta gajajn gesil,ljorojn, Oni haltigis gin, levis la yunditan infanon. ' Aperis policano
kun notlíbro. La automobilisto estos plmita pro la
malatenta veturado: li pagos monpunon kaj eble ec

Rio nun

ankoraň

dum c,erta . telupo ,ne rajtos gvidi :automobiloil; Ke:ta
traveturita de li infano estis lia propra filino, tion ' oni
ne sciis, tionec li mem ne rimarkis. : .
.J Sur 40spitaJa lito ',kuSas ma1granda knabineto,
grave yundita per automobilo.~i..'Ul nomon oni lÍc
konas, 'Ilo neniu estos sciigita pri la akcidento: "La
zorgema flegistino; kiu klinas ' 'sin super' ~ia lito, ' ne
estas 'sia 'panjo . ..Ho, ,kiam .. panjo venos? :si atendas ja
tiel J.onge r Ves pera krepusko regas en la camoro '-->-:
Ja kvietiganta krepusko kaj silento. La 'knabineto ne
dormas,sed :komencas songi. Jen pasas la knaho '. kun
la baJ ono, jen dancas la autunaj folioj. ni turnas .sm
rapide, spíra1e levigantc kaj kreskan-te, kaj ensorbas
la infanon, kin trovigas meze de tiu vortika turnado.
J'en ili forma;; stuparon, tiun bone konatan de si 'stuparo'n, kinn si nun malsuprengrimpas: Sed si . grimpas,
pelata de ia .teruro, malfaci1e, rapídante, senfine, ciam
pIi malsupren. La spirala stupar,o turnas. sin, cirkaií
sia vertikala akso, en la kapo turni~as, mankas spiro. t .
Kiel malfacile estas hodiau grimpi malsupren.! Svito
sin kovras. Sed JeR proksimi~as la fino. Jen 'la amika
pordo, al kiu si tuj frapos kaj estos enlasita en luman,
belan camhron, kié si ripozos sur la genuoj' de la
pať!,ifió . Nul' kelkajn pasojn ankorau I .Si strecas Ja
fortojn fodasantajn sin - jen la fino. Oio pali~as,
cio llialaperas, solvas sin, kaj en io, estanta nek luro-o,
nek mallurno, eksonas nursia raiíka, flustra 1'000:
»Manjo. malfermu!«

ne estas, sed . morgaĎ ·jam povas

~sli

F REDERIKO KARINTHY

Car,~spereble, vi ne kredás, ke jen estas jam cio.
Mi e8tas kOllVjnkiginta, ke la homa psíko tlC ne lronjektas ankorau , -kian donaCOll - pere de la genio ---' li
rioovis de, Dia, . kia'rrl la unuan ekkrakar!-tan -elektrofajreron . kaptis' la uuua koherero - cefgajno estas
Ja grandon · de la
10lita al ni, sed ; ni ee ne . konjektas
.
sumo.
Ludilo 1alis e,ll niajn manojn, sen instrukcio pn
HZO. K,a j nun., ni provada:S, j~tadas,ďturnadas~ ,.lllOyadas
l~ tumiJQll kaj ,-la levilojn. Ni viol-'
onas, ni pian~ pergi. l'i:i jam k,0nj<ektas, k-e giestas societa ludo. La
dOIl~
plej grandskala el ciuj gis
itaj ;al 1a logantoj d'e la .' eta glohfo:I''''
,
ma inf,acam~i·ó.
~

,"

'

mm

<'

esploris pordon, fenestron kaj deposte ' ciam, havaI?-\~
ion por arangi in ter n~, ni .ekvojas, ' per piedoj plilongigil:a.i je fervojo k~j auto kaj ~ipo, . per hrakoj kresk~
igitaj ' je flugilojj ni ekvojas, . p~H' Íntervidi kaj interparoli. ,
. ,.
'. "
!',
Nun komencigas io. nov.a. Oi llux:komencigas,
grave:! --: ankoraú ' oni devas al~!i~igi pense, ke
ekústas. r~dio, kaj t~o !>ezonas t.~mp.on. : --: ankorau
longc m sldosen :Ia ~alnova p~nsmaDler,o kaJ ne povos

rekonia-ian ver-an signifon, se , nur ne per pura spek- aňdí ciUl} ajn,'punkton ' de , la mondo, (j,eIi, ,Jdo, ;makUlad0.
sim~e post kvindek )a;roj! ~ep~e. , eblos) . l~ ' :p.J;>h~e.. ' ,,~
Malfacileni rekonos, ke DaldaiL estos 8lipedlue mon de la Spaoopor. la homa mdlvlduo ODl povas ,n g:
viziti unu '}' alian, terlo~antoj, por , vidí "kaj 'aiídí unu ardi same ·,solvita, kvazaň oni estus .- ~in solNinuľ peř
.,
'
,
' ..
I' alian ; komunikia-i persone : ci tio , nece,sigas 1a kor- perfekta '··komuriikado.
pan oeeston reciprokan nur 'flOr tiuj, kiuj havaspor
,Se Parizón' mi povas vidikaj aiídion t~ '~ambro'
fari inter si ion plian krom vidí kaj aňdi. Do ,- kon- kaj se Parizo. povas min en mia , Ca,mb~, vid.i kajáiídi,
cize kaj sincer(l - ekskluzive la amon" ciu cetera Trii ne 'bezonas iri Parizon - Cu n~ evidente?
sensa manifestajo, kiu pri nia namfrato , estas por ni
Sed se neuien mi ' devas iri por 'ekkoni cion - ', kian '
v,alora: lia viza~o ~aj J~a i~taturo. kaj Haj movoj kaj
celon do havas mia vivo? Cu mi staru -en unu loko,
lia voeo estas al in domta) sen bo ke m estas en la kvazau roko - Cu tio estus "vivo? ,; . " - , •.
sama loko.
,
Romo ( cu . vi forg€sis pri viaj noblaj ' kaj sataj
Cio Ci, per aliaj vortoj, el ]a vidpunkto de . la
pura geometrio, signifas, ke la komunikill'o, krom la praUJo.t, pri l' kreskajoj .geniaj? Ili smras , en UD:ll ,
aliro, navas ankaň alian solvon, la aperigon. Por ek- loko, ne',havas · piedojn 'kaj U(;l · hav-lls flugilojn kaj
koni la mondon de akvoguto. du eblajoj .siiiprezentas: ,ankau nagilojn ili n~ havas : .íli, e~radiki§. en 'la p.a trma
tero, Car cion, kio 'kontentigas ilían irttelekton kaj' fanfari~iamebo, aň rigardi Ci tiun mondon tra mikroskopo: ni, homoj,elektis Ci lastaneblon. Kaj per veni tazioTI, ili akirasel gi kaj iIi scias pri ,si:reciproke kaji,
en la Marson, same estas du eblajoj. La unu (pli pTi cio krome viva, · ili scias ce ne kunkurante.
La Superhom~n ; se: mi vo1a:s, mi ioyas ja ~imagi
malfacila) estas la raket-sipo, la alia estas la perfekta ' .
projekcia aparato, kiu aljetas por mi lau ciuj sensebl- ankau tia kreskajosp.~ca perfekto: l~ staras .: radikante
en la tero, li ne devas' dísvagi en la ~ondo, 'c ar la
uJoj tiun malprokSimBll mondon.
'
La projekcio estas reciproka kaj perfekta. Sed se mondo mem rapidas al li, sin projekcias an~ň lín,
en ciu ajn punkto de la mondo mi povas vidi ,.' kaj kiom-ajn kaj kiam ajn li volas.
.
~
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MODERNA:J FABELOJ

L La arbetaco kaj la etabirdo
Al s-ano Andreo Gsch kun sincera
amikecQ
Francisko Szilrígyi.

La 'f.ajro ne vo1is forbruligi ]a automobilon , la
automobilo ne volisektimigi 'la lupon, 'la 'lupo ne ~olis
mangi kapron, la kapro ne vo1is maCi ar,betaoon, sekve
la arbetaC0 ne lulis Ia etan bírd<ln.
"
. ,
Iris, iraais nig,re 1á eta birdo"Joje ~i renKontis
akvon.
"
ď - Akvo, mi petasvin, estingu la fajron !'
.
•. - Mi ne havas teIIÍpon, mia kara, - ' diris'lDilde

Cu es tis, cu ~e estis, eble trans la Fabelmaro"
eslis eta birdo. Tiu ci e.ta bírdo foje treJ tre , enuis kaj
aHlugis arbetacon.
'
.'
- Kara arbeto, lulu mn !
- Dnue, mi estas Arbeta Mo§to, due, Íni nim ne'
havas oficialajn horojn por akcepti petskribojn, diris la arb'etaco - mi tute ne havas emon luli .\>in,
mnlinda oirdeto 1
La eta birdo ege , malgajigis, foriris. 01 Iris;
iradis, finil gi renkontis kapron.
- Kapro, macu la arbetaeon 1
Sed la kapro ne volis mati . arbetaeon,sekV~ Iii
arbetaco ne lulis .la etan birdon. Denove Iris, iradisla
eta bU:~o. Gi rimKontis lupon. '
,
~
- Lupo, man~u la .kapron -I.
- Pardonon, 'mm kara, · --'- diris la l~po ,~ ne
estu .ael dikta:tor~i 1 Eble- vín' mi volonte formangus, '
se vi _ne ·estus tiel malgranda. Mi ':'proponas ák,.vi,
bonvolu {oriri.
'.
"
La : lupo ne velismangi kapron, la tcappo ne;'
volis mači arhetaeon, sekve la arbetaco ne lu1is.Ia ..etan
bii-don.
'
, Danove iris; iradis la -eta, malgaJa birdo:" Fojě
gi r~nkontis .aňtomobi1on. Gentile ~i , alpilfOlis -~in : "
' - Kara, .. honodora ';;.Ben~apnrató, . ektimig'u .
lupon.!
'
- " :.'
,,'
'.
'. La automobilo havis" alian! ilirektoĎ~~ Of' xi.e v()liS~
ektirnigi Ja lupQn, la lupo ne volis xnangi kaprop., la ' ;';,' .,i:
kaprů ne:' volis ' maci arbetaoon, ' kkve la aTDetabo ne
lulís, 1a etan hiiden. '..
~.
"
'
"
~ . La '€ta birclo estis tute melOOkolia. Oi iris; iradŮl ;
fi'nerenkonti:š fajJ;'tlf
'o . " . " ~ '- '{.
.
- Fajte, iorbl;uligu la, au,tbRJ.obilon ! · ' , ' ,
'~ Ou Vi rigardas
freneza ll" Oi .éstas asékurita. Vane mi ne laboras. ,
.

Ia

m.m

"f

'da ak:vo .;,..:...<h~1au mi ě~ tre oku pita. Mi devas ceesti
,kontraiiaU<oholan kunsidon. Eb~e morgaií! Gis revido,
mia ' kata 1
",
"
La íikvo ne ~olis éstúlgi la fajron, la fajro ne
\'olisforbrU1igi la automobiloD, la automobilo' ne ektim,j gi ]a lupoll, la lupo ne volismangi la k<!pron, lá kapru
. ,oe volis maCi ta arbeta6on , Sehela ťll'betaco lHl lulis la
eta n birdťin.
"
, _lris, iradislarme la cta ?in;1o. - Fo:iegi l'ťukonti,s
',ban kdirektoron '- ' Tte~stimata sinjóro , Bankdrrektoro ! , Patro
de l : m~culoj ! :I'rinku la . akvon !, ' ,
- ::- Akv,?1l -? Tute ne ! Mi estas "ege okupita ! N un
mi organizas la , fajflltruo-eksporto!l al Hotentotujo.
Cetere:-m,i neniam trinkas akvon, nur eampallon! Cu
vi 'né havas aJian nego~n? - Do,gis revido, mia
kafa amiko! Gis revido !
,
Lah<illk~irektoro ne volis trinki akvon, la akvo
~Ie volis fajron eSÚQgi, 1.a faj 1'0 ne volis Jorbruligi la
. ai:ítom~bilon, la aiítomobilo ektinňgi la lupon , la lupo
' ne volis mangi la ,kapron , , 18 kapro ne volis maCi la
arbetaeoll; sekve la arhetaeo ,IlO lulis la eta~l b.irdon.

Moderna Angeluso

, lris, iradis plOt'e ~ la eta birdo. 'Fine gi renkontis
tre b1:llan, modernan , simpatian, n~aldi'kan, graciaIl
sinjorinon.
'
- ,Belega Sil1jorino ! Mi petas viil , kislI la bank'
direktoron !
- Cu liestas bela ,?
- Ne" li estas malbela .
- Ou li estas juna?
- Ne, li eslas maljuna.
- Cu li havas long-ajn ' harojn ?
- Li' tule ne bavas hal'ojn .
- Cu li, estas riea ?
- ,Tes, jes, li estas rlcega !
. - nica ? Do, bone, mi kis9S lín.
Kuris la eleganta sinjorino, kisis la bankdirektoron kuris 1a bankdirektoI"o> triúkis la akvon, kuris la
akvo, estingis la faj ron , kuris la fajro, ekbruligis la
aiítomobilQI1 , kuris la automobilo, ektimie-is la lupon,
kuris la lupo, mangis la kapl'on, kuris la' kupro, maeis
la arbetaeon, la arbetaeo ja lulis la etan bil'don.
Se la bankdirektoro ne estus bavinta multe da
mono, ankorat1 pIi longe daiírus mia fabelo.
J

Svcbu tra spacoj gis monda eT.:st/'cmo
la veluru ftugil' de' I' forges',
Lasu aliajn ce lcafo lwn Jeremo
Simí en umbro de nigra cipres'.
SUl'

Raymond Sc.h1Úartz.
~.

Mez~ de l" polvo kaj br,úo -de l' vivo
Haltu medite, pasanto, car Jus
Vcnii la horo de l' aperitivo ...
Aiidu, - sonoras porvi l' an!lclus"j

Meze de lumo reala au reva
1TI tel' bonlwmo j vi estu bonhorrť ,
Kaj vi facile pardonos al Eva,
Ke - malfelice - si mangis de l' pam '.

;

Tintas kristaleinvito de l' .glasoj"
Loge aromas parlu,m' 'de ľ aniz';
, v'14u, - sur . piu jtrinkejaj teraso j
, Kusus pece to de - ,ter-paradiž',.

Júon signífos nun. burgaj miZl' /'oj i'
Kion fa1cLuro de via tajlor' ?
V(' 17ws la rozo j ... pali{jos cij eroj ...
DrOl! valo/'as nul' ora humo!".

- Frato, -sidigu lwj men-du sercnc
, 'Noblan tri/i,katon laÍ1. saga prel er' .
, Gitu, la- tagon kaj danke-komprene ,
' flavu ' rideton por' vicí kelner'f

Tlam. pii aUen lwmprena lcompato
Portos la Jcoron gis Gojo de l' Viv' :
l> PacoTl SUl' tero al , ciu homfrato !
Venis la horo de l' aperitiv', .. . «

"-" Trorn-alfrua konfeto

"

estiskruda

:1,

»La EspCl'illltistoj kole.1·as al
ke VI eeSlti vel·ki
espcnmtfl I· mi insultas la junan verkistoll" kj~rn mj
(~np<lsas
liml ealllbron. ' Jean Forge clJlbal'ušigas dmu
1II0JllcnLo, postl\ monlras SUl' tablqn. Jen ktlsas papel.'oj,
papl'l'<lcoj . libl'oj. vortal'oj , skribrnusillo kaj ... vek hodágo 1

Jean FOl'ge
·" i\1ia karu, vi venus tro malfrue, por rip1'oci min, «
li diras, »jus mi verkas novan romanon en .Esperanto ... «
kaj al<lonas 1'idete: »Mia carma slenotipistino jam finis
pOl' hodiau sian laboron , kaj ni povas sen gene babili -«
"Aiískultu , fantaziplena poeto, ni devas pur oli
s('l'i oze 1« mi in1.errompas, ,) Mi volas intervjui vin pOl'
»Litera.tura Mondo « kaj mi deziras, ke giaf legantoj havu
IaYol'an iq lpreSUn pri Viil ,p"l'sono _« .
nllop , jurnnlisto vi do cstas 1« hias la vel'kisto
llIil'igite. "Oni dO-vas esti si1,lgarda! Tiaspeeulo puvas
ctili dangera . .. «
'
ri sicliťl'ls, ekf~tIlas cigarcflojn , JCaJl . Forgc komenCijS, mi notas . rapide scilndájojn. Nas kigis ·2G.2.o3 kipl
I1Io dc kllracislo. Sidprcmante ankoraií lernejan benkou
verkas. lGel dekkvlnjara knabo ' sukeesas eldon'i r9manon
»La papago « kaj akiras ' la titolon »verkisto«. Eklcl'llas
EsperantolJ kune kun siaj du fratoj. sukcesas sjdigisian
gimnazian direktoron kl1ll familio kaj kelkajn lnstruistojn SUT lernejanbenkon kaj instruas al l1i Esperanton ,
kulminacia punkLO en lia vetdentuziasma pe:riodo 1 Postfino de gimnazio sekvas sian fralon al Horrem,por labó.ri
tie kiel kunredaktoro en »Esperanto ' Trlumfonta « (tlUna
»f{ero]do de Espei-anto «). forlasas la redaktejon kaj
kOll.leneas stud i cn ' politekniko, ,cn Dmz,ig, ver~as apll,..qc
la originalajn Espei:anto-rol'uanojn' ».t\.bismój « k~j »8altego trans .ral'miloj t, -(eld. ]í't;J;d. Hi!t ll. Sohn, .Lcipzig
Genn.), hlboras denove ·en reda:ktejo, de ' tagj'uttralo ,~n "
paka ' iutage siajn kofrojn kaj veturas al J3~rJino, car la
filmo ckinteresas :Jin. Li - kQwCnells labori ce", kon-ata
filllJJ;u'ej(J UF Akjcl regisora ásistanto, ' sluda,s fond ~
la filmtůknikon , . estaS redá.ktoro-korespondanto 'de i'<l~aj
jllrna.loj efl Parizo 'káj 'Varsovio, tTansÍIas' kiel redaktoro
on fi:lritjul'1laloll Berlinan. Poste li - denoye !' laboras kiel
asist:mto ce plUl'uj ' Tegisol'oj kaS fWik6ias ,Uiel dťaIbil.tln;gO
en tri filmfarejoj siosekve, i " a. ce ' Prometheus. IiP$
oni kemtmcas prouukt.i iilmo'jn , la:ií }iaj ' manuskriptoj.
Lastaj plej ' sukcesaj estis liaf P.rbmetheus-filtnoj »Je-nseits del' , Str-asse« ( Transe de 'ii 1a sha~o) bj precipe la
filmo , ae~icíta al -ÍiÍortinta ~ma Berlína peptrist9' ZiHe,
»Muttnr- Kl<l.\use1\s Fahrt ios Gliick«, (Voja~o en Felicon
de panjo Krause).
. " ,,~

-1 0

».Raj nUD ? «, 101 ·delllandas scivole.,
»Null 'lni pl'(JviúiI:lJ;. 'l'evenis ' al la 11lcra.tul'O kvazai:i '-'
Iilo peHJila',{[ respondas la 'J~;r verkisto, ~ mi nepovas
deci(liginun lah(ll'i en la 'rilmp:"cfepost kiam. VenlS la
sOJo<Ultaj bj pal'olantHj filmuj. ' Mi est.as 'Uno de la , lnula
fillll,o, kies revi\'igon . Tni antaúvidas. Mi same ne '; lJ()va~
' kunJuhori kun hio al}aj vcrkistoj ' je upu manuskri,plo ,
k,iel 'oni rľun oCte praktikás. Mi ne estas fabrikanto, s(~d
,,'OJ,I$ resti indiviqua p:>elo-verkisf.{). :FiJmo e~tas 'preterpusa
llllUJ:Oj:l o.k azlIJo, libTe) estus jo d aiíran ta. Jen la difercll- .
coj, Mi fe)rkuris "cl brua Berlinopol' kelka ,t empo kaj '
dedic.as min pl en({ al vel~kac1o eu la silenta mbo Bydguszcz, kie logas mia.i karaj fratoj-Esperantistoj : .. «
:KÚ\Jl1 li m6n L1'as;Ll mi "interésaJn f~tojn e1 sia
fi llllpcriot!o, bdi!jn mondbrnajngeal!.torojn' 'kaj l'eglsoro.in , killjn li pérsonc koria...~ (némankas ce "mia p~oj
k;Ll'a Ann y Ondra I), mi hava"q aw'as~m da .deniandoj. SUl'
la ]al:!go; sěd mi nepre devas elekti 1a plej grav~~n :
»K,\j la parolanta filmo? Kaj Esperanto; he ? «
- »Mia karu , ne esperu tro 'mnlion de la filmuloj ! IIi ,
cstas trecge n egocema,j komereist.oj, kiul volas vidi t o'J ;\,n
profitoH! Sed 'j en cstas a1ia 1>onega fimedo sciigi milionojri p1'i iiia afeto. Cin Jnternaeia Esperanto-ltongi'eso
zorgu pri tuja filmigo de , la K,ongresq ,..kaj ' giaj plej intercsaj arangoj kaj pl()j rapidé enmetu la fihn~ubani1on
kun sprjtaj klarigoj" en 1a ), Aktualajn Semajnajn «,kiajn
prezentas ciu kinematografejo: en sia antaiíprogramo. Jen
estas afero de tiel grandskahr propag~lldo, kiaQ. , ni nen-jalJl
atingos per gazetaro;lU Radio. , Oni d,!vas akiri. -k.ajekintercsila "Aktual(ljl} Sewajnojo « de ~ Pathé ,. lJF;A, l:JniversaJ, Fox ktp:, :oni dev.as ,elspezi ,.el la kongresa , kaso
spccialan sumoll por tin Ci celo - ~aj ciujare latuta '
m ond0 ekalldos .pri , Espel~arito !«
Forgc entu!lljÍsmjgas mine při la -ia~~, ~aj ;šubite 11.1i
yidas antal\ mi. ' 13 v'e rkintáíl de , l' »Saltego », h.on\on
plej rpoderne pensantan.Efektive, kiel ni "p ov~s _konvinki
Ja fílmulojn mcm , se ,', ili e8per siáj aktll<!laJoj , IlO
sciigas pri Esperanto? Nidey~s ' , se'rci plejmoclem,lJ)
vojon Cll nia prqpaganqQ . . ,: Sed ':r.eÍl;u ni' .ll. la ' temo
li\.enturo :"
,, - '
-,
»Diru al m( sinjoTó;ve}'k;-~to , kian opinion vi hu"va~
p1'i la oJ'iginaJaverkadů ' d«,, 'Esperaiito-rómanoj ?«
»POl' konfesi la veron , tre ,m alklaran, ec haosan, «
li 1'~1sp,Qndas kaj Jevas kun emba~aso 1a ~ult±ojn., "»Ke
~~~~~~~~~~~~~~

Esta$ ;" ciam '

Konsole10 "-,
E, Clark Slillman
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pli kaj pli
. da: reginoj
cirkaií .

H

Esperanto brzonas originalajn verkistojn , nl~ ne uubas.
manon" kiu pÚlr<tkt.as Iii.ajn a1:e1'oJI1, ulaJn vénlajll
Estas nul' deinari.do. ki~m mi 'maÍfacile po\'as respondi :
zorgojn kaj oferojn. MI lmagas al mi fl . ~illn 1'01113nOIl
:k i o~lili verku! 'Oni ,riproCas nin kornpatindajn ,'e1'1.- kvazaií plej modernan Bjblioll de la s'lI n~deano , Biblioll ,
is·to.in liodjaů pli :kaj pii , ke ni verkaS banaJajojn kaj
el kiu li cerpus novan fen' tou kaj · U'OI''' 1l enl.lIziasmou
n eniajn aktua!ajn verkojn , killj iniciátlls l a lid nomatan
por plua sinofera labol'o ... «
lnl'ernacian Mo·ndfjteratnTo~l. Kion diTi? Lati mia li(' ~
»Kaj Cll ni povás esperi gin de vi? «
kompet;nta~ opinio' ne ven~l; ' ankoratt la telUpo por krel)
Forge farigas serioza, 'tiu ci demando saJnas ,t'ki
de Jiteratw'aj giganlajoj. Ni - ne Lrola ksula Esperahl<m
cn li profundajn scntojn: >,](ara samicleauo , mi CSt1l5
popolon! Eslas nUl', lllalmultaj inter ni. al kiuj pOV ~I S
kaj restas Esperantisto, kvankall1 ofte rnin.c povas okupi
turni sin tia verkist:n , n (~ ,niskomprenu llIin , ntank,!s la
min pri nia afeťo, -se«l Liu ci tasko sajlllls (\1 mi ~11I1I
perfl'ktuloj, l11ankas 'la granda \'('rkislo ! Ankoraít tli
slIperi miajn verkist,pjn fortojn, gi esl.as trl) gráva 'kaJ tro"igan cu stato d t> propagando. kursg"icladu , leg-aJ" de
sallkta, mi dirus. F)ble -pIi, 'posle, killll1 lili esl.<is pii a(p
]r.golibretoj ' kaj ekzercajoj, kaj cl lio ci ť-efe rezultas ' h
kaj kiam mi estns řič,\ 'llOITIO . kiu tmnkvile po vos
rnalfacila silnacio de originaJa verkisLo, kiú deziras e,ti
silligi dum bila , jaro por krei i on vere :'val'Jran ,
plel vaste legata. ({
1, V1 dú volas diri. k(· mank}!s la publiko? «
Li cil.as b 111 aj s lt'a'rl verkoll dl' Privat " Vivo de
»] c Ill,ankus hl pub,liko , kil! ka,pa,blas lude k gi
Zamenhof «, Ji p,írolas pri la lal,;'nt';lj ltungarclj pllcloj
espcl'<Intajojll ' kaj Lid gui lill'r;:rlur<~n \'erkem, Vcrkanl\!
BaO'hy kaj K ,\ locs;~)', kiujr\ li lróv,is ' u:óikaj cn nia,
o .
.
.
l'
d
ori,gimde oni de,,~s lUulle respekti la kOl1lclIc<!nbljn kaj
Esperanl:! lilt':raLlil'o, Ji , aLendas- anh\ll CI ') P I gran au
perfekt.igellllllójn , Oni !Ievas osLi _singarda uu I:t clektn de ' Espel'anVm OpCI'l1tOJ'1 tlc '-lta)'lJ1ond Sl'hwurl.z, ni pal'olas
\'Vt'toj kaj espriJlloj. La siUlpleco de La lingvollldas
pri 1a iIlternaci;) , kongreso ert [(ukovo , kie li .espel'a~
egan roltn ;_ kuj ofte konLrallslaras miajn 1l10:lernelllajl1
nmkonti ci ujil kolegojn de. la ' verda plumo ... Fane 1111
,,~rk-.aspirojn, ' JA lingvo evolu<!s konstanto, sed 1,1Iankas
reyenas allia nova roma:t10 »JI;h. Tot acetas, mil okulojn !«
ankorau modernaj "orloj, kiuj ofte turmentas rni;UI
kaj sci\'oJ.as:
cerhou, Car mi sentns grandan anLipatíon kon tr<lll
»Stranga titolo, kiu preskau sugesťias novan bonneologismoj; la respondeco pri la lingvo kaj fine la
hLul'I orajon fanl.azian , simHan al ,Sa.ltego' ?«
_
konscio, ke oni verkas por diversnacia legantaro , multe
»Vi eruas, trudema jll1'llalisto, « respondas l"orgc sá'pezas ' Stll' la origjnala yerkisto. Cio ci estas aferoj , kiajn
ce, »tiu ci l'omano tute ne simiJas la antauajn. Oi est,as
oni ne bezonas priatenti en nacia lingvo ... « '
io nova, serioza kaj kiel mi cspcras - tre moderna! La
»Vi estas prava,« mi kons cnla~. »El Jiogya vidpunkto
titolo sajnos al Vi tute komprť.n ebla post tralego cl? la
yia yerko ,,, Abismoj « .estas unika en nia gisnuna litcl'ulibro. La heroo estas rica Qmerikano, la agado kaJ ln
- turo., car verk,i ta en f<ldlegalingyo - «.
situacioj kreigas SlIT interesa psikoloóia bazo kaj ci liuI)
Sed Jeai; Forge ne aťiskultas pIu, li íorlasis la
fojon ' ne mankas delikata kriminala kolor,igo. NUD yi
cambron : lom mjrigite pri la stranga konduto de titl
scias ciQn. «
ci ' juna sinj,o ro, mi le\'igas kajrapicle alpasas la tablon ,
](omprencbl c mi volus sói ankorafl pii ,' sl'd renis
slIr kin tik~ahs 1a vckhorlogo (s upozeble li vcrkas
j,UlI la tempo pOl' d.i siri; Forgt> akompanas lIlin gis l a
lau.tempe ?). Jen kusas komencitaj pagoj . Mi csLas ticl
sluparo' kaj dins adiaue: »Ne lai:'ldn min tro , O'lia
scivola kaj maldiskreta, ke mi sercas la titolon de la
kata, tio ci f"ras ciam malbonan irnpreson ! «
nova Tomano. Kaj jen subite mi troyas gin: »Mr. Tot
Ne, n e, mi tute n e laúclas lin , tiun talentan junilll
acetas mil okulojn !«'" En tiu ci momento mi ,r elurnigas,
verkislon, pri kiu oni vere povas gratuJi la Esperantan
Forg~ kun rideto iortiras min de la tablo,metas du
popolon . , . mi jaw silcntas!
l:brojn , en miajn, manojn :
,
-ski.
du ' interesaj
dokumentoj!
Mia
romauo
»Jen
"Abismoj « en fiuna ka,L cina liDgV.oj. Tradukoj laň la
"
originalo. Aliajn eldonojn oni preparas. «
Co
estas eble ?
Mi trafoliumas h , librojn:
»Kuiluja « trad. el Esperaotode Aini Setruii (eld. Otava ,
Helsinki) kaj la dua komplete: en cina literaro , presita
'"kun latinJitera Domo de l ' ai"rtoro. Traduko de S. M. Cll.l1n
(eld, Juan' Tan Si Co, Shanghai).
»Sed ,tio ci estas ja , eféktivigo ' de ideo grandioza! "
mi elkrias admire, .. Br.i la prnvo pá no., ke Esperanto
es tas meinstará literatnra lingvo !' Kaj gr,anda sukceso
por -vi! ,Cu vi seias, ke esta.~ multaj emlnentaj verkistoj
en Em'opo, kiuj ' ,estu~ fclicaj , se , íli estos lcgataj .' CD
maJproksiroa oriěDto ?«'
'_o,
»Eble, ({ respondas la verkisto, »por ni certe in~
teresa eksperimento, kiu bone sukcesis: La i?eo" havas
graván ~ignífoň pbr , la ÓriginaJa verkisto, kio iom post
. ,;-:ÍOlP' povuš haví ' sian stabOn de ·tradukístoj en cíoj'
landoj kaj samternpe Ja eldonejojn, . kiuj pagus. Cll tio
eble ne estos yojo a1 kreo < de gnvl\;, literaturo, kiu belpe
d~ :Ji;s.pe~'anto, aku'us la mODdon ? ,Kiu povas scii, Jdu povas
~ ~Úl)~di la .vojon, kiun. ~bnltl'sos laE&perantaLverkísLoj?
,,' CIO fluas " bo fluas. nua kara! «
, »Kaj ' Ia ,E s p e:r a II t a' rómano? c
i Qj estas ' tasko , granda kaj. bela por ni yerkistoj! «
li ~ e~tuzi~m~as, _; »La, !lSpei:mtistaro bezo~us tían 1'0-

.
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-La verkon

kaj ~iJ a~ros "CD
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- B~gonai fratoJ, cu . vi konscias prila ko.ns- .
.ekvenooj de tia ago? ' Tute cerle ne' ! ,Ne, ;ne, vi ne '
půvas koĎsenti. Mi ne povas proponi ':tional vi: ' mi .
Jullo Raghy
ne deziras de vi tian sinoferon I Mf pI:enOS ~ur mÍll lať
malhenon ka:; ekziliteoon anstatili.ívi. Ne vi, sed mi '
- Sinjoroj, ankorai.í io! oo. » PQstslťripto: Ne veudos la publikrajton d e la letero. '~ .
míru, ke vi vane sercis la atestootojn de mia tesfam'-:
- Por tri mil dolaroj 1 por' tri mil doia~oj J .ento. Anlaií mi žli kunigis kun Za túo: lli estis Adu
moka
kaj indignite retondd!, la horo de la deputitoj.
morllwnda.mnitaj krimulof, elaelmlitaj en Za clektra
serio de la pundomo Sing Sing. llian Téomplez-. -7- Ho, kia grandanimeco f Ci volas filrigi Judasó de
~
emon mi relwmpencis per [Jo mil dolarojo La unua Bagonio por tri mil d.olaroj !
•
Sinjol'Oj,
n
e
kver.elu
pri
bagatelajo,
- levigis
havis tri infanojn surstrate vágantajn kajJwdukan virin on, sed Zi havis skrupulojn . pri sia estonteco kaj tiál tria persono el mtel' la jurnalistoj. - La gazeto ~»La
li deziris testamenti Za mil dolaro jn al. paronio X. por Horo « proponas kvar mll dolarojn. pecidu!
- Senhonta konkóra-do! Cu tiel aspekt3.~ la'kolltaví meson ciutage por sia ' (mimo. La alia deziris
pržzorgi la posteulojn h:aj destinis sian lwpitaleton ega .solidare<)o? - kriis MOlton kaj Webstér al la
', ','
'
al Za bando, kies membro li iam estis, por instaZi pli nova lwnkuranto: '
- Kvin mildolaroj ! - ekscitite propÓnis Webmodernajn kasborilojn. AmbaLl lwmisiojn mi konscistero - Jen la ceko 1
"
.
,
ence p~enumis kaj ,tial vi suldas ol ili nenion. «
La bagonaj ' deeutitoj, ciu en si mem, dečidis
La larnenta kaj sakranta bruo de 1a konsternitoj
esprimigis en spontaneaj esprimoj. Kazimiro Jenlafis akcepti la plej altau proponatansumon. Hejme, certe
kun senesprima nlieno rigardis la fataIan leteron en oni laiídos ilin, se per tia ago ilipovis reaki1'i iom el
la manoj de la interpretisto. Oi estis lia verdikto, kon- la perditaj espc!,oj kaj antaiíaj elspe~j. Duma:' la .
damnanta lin je porciama ekzilo. , Adiaií urbestra sego ! aiíkcia sceJ?o fa:rigis cia:m pii vigla pii akra. La nerv:;Kion fari nun? La aliaj bagonaj sinjorbj senkonsile , ema W cbster perpugne minacis la redaktoronde la
rigardis la urĎestron, sed post momento unu el ili »Ho/"O «, la grasa Mor-ton .svitis kaj ciumomente elposigis sian dikan monujon, la tria kaj kvara proponfaris rimarkon, kiu ekirigis la lavangon.
anto
malamike jetadis nereprodukteblajn esprimojn
- Kaj , cion ci Bagonio kaj niapopolo povas
unu al alia. Laproponata sumo konstante kreskiskaj
danki al vi, Kazimiro J enlafis. '
iom post 'iom la rideto de espero steligis sur la mt- Cu al mi? •. Al mi?!
,
- Jes, car vi proponis la akcépton de la kond- enon de la deputitoj.
- Dek mil dolaroj l ' - kriis Webster:
ieoj - rimarkis a1ia.
Momenta si!ento,. ~ubtte levigis .grizhara smJoro
-:- Kaj liiuj akceptis, kiuj decidis pá tio? Vi,
nur Vl, car nia 1ando es tas ja konstitucia. '. Cu ml kaj sen ia ajn emocio turnis sin alla deputitaro.
~ Sinjo.roj, jen ceko pri dudekkvin mil dolaroj 1
estas absoluta suverenode la urbo?
.
- Vi, ' kiel kapo .de la urb"o Strutmagen, · cstas Akceptu gin kaj la ptrblikraJto de lad~tero apaTtenos
resp<mda pricio ! ... Tian honton por nia amata urho, al la jurnalo »La Minuto «. Kredu, ' ke la .subskribo .
de ~rQhias Grarey va]oras kelkajn dudekkvin mil -.dolpor nia n!lCio! - kriis la tria.
.
- Jl espondeca estas la malsaga kaj .malprudenta a1'o)n !
La bagonaj<>;kulparoj 1'enkoutigis, interkogsilVrba Konsilantaro, akceptinta la kondi6ojn, - p1'O- . '
ig-is - kaj la bagonaj lipoj ,samtempe' ekmovigis. . '
testis energie Jenlafi~.
- Konsentite ! '
,',
, - Fripono, ci volas elgliti! . .. Ci estis la kapo
::-Sinjoro
,
Tobia-s
'Grá.rey,malbenita' letero
de tiu ' korisilantaro, ci veturigisto! ~ plénpúlme kriis
malgrasa de.putito timige ,gestante kaj pugnoskue apartenas al vi -esprimis pervorte ladeciilon de la
KO,nsilantáro KazimiroJénlafis ka.j.--et~Iidis sian man.on ':
mínacan te al la urbestro.
La sceno farigis ciam pIi laiíta, pIi akra. La al la letero, tenata de la in,terpretisto. - J en, bOnv ...
La terurkrio de la ,i,nterpretisto ,1'oIllpisJa gentilan
disputuntoj kverelis, Ia ceestantoj trankviligis ilinaií
kase ridetis pri ili, sed la plimulto restis sub la 'impreso fraz.ono La ' koroj ekttemis,' larigarf!oj ' tumis shL al
de la letero, jus audita kaj ili diversmaniere csprimis la mortpala vim, kiu kun streeitaj ' okuloj gapis al la
·,
. "
sian konsternigon. Subite, la vochaoson superkriis pen- granda papero.
Misterajo
!
o.
.
Sinj.oroj...
la skribo. . . la
etra voóo de grasa, nerve gestanta sinjoro, staranta
papero . '. la....- li halbutis. 'i ,.~ , ' ; . , '
~
SOl' la sego.
'
.
- , Kio okaiis? o. Kio pri la skribO? -c kriis
- Mi , James ' Moroon, la l'edaktoro' kaj . poseuanto dé la 'plej vjgl~ Jurna]o. » Ciu.'lOra Trumpet()«, Kazimi~ J,enlafis 'kaj elS.iris la', leterou el , ta;m~oj ,
proponas mil dolaroJÍl al lá depohtaro por ,h sola _ de 1a lIltéI'pretistó. ,"---,' Ve" la páper~b.ruriigas o '. .
la skribo malaperas! .
",'
publilu-ajto de la letel'o.
'
.,'
, La dep,uti.teJ, sinjóro Tobias GraTey, la' prokurLa delllltitoj ekaleilti'i :k aj dum momentoj ret:~nkvi!ig~s. Mil do!aroj 1 HUl, . esta~ allog,a -proPQno. oro kaj la bankdirekt'ŮT:O en rapida sinsekwo prenis la
. ",
'Klon Jan? Almenaií esttt-s 'hone Si),YI la snuron de la leteron, tigardis gin. . '
. :.-.- Mistera)o I ... F.riponajo'l ... I;otopaper.o.!,...
perdita monsako. lli pe.řokul~ prilraktis la p~oponon. ,
. - ' Sinjoroj J Sinj?roj! 1 , -:- ,Alt~. maldika yiro La p~.perO : !';lte .. ,n.igri~as : .v Ňe, . ne ~te 1, ., R~stis
saltls SUl' segon. ~ Mi, Herbert Webster, la posed- hela) InakuloJ ! '.. .. Montr,uJ montrn'l!l mi! . . ." Al
.
.
auto de la »Duonhora Heroldo « proponas du mil mi! Fotopaper9! . Ho; tiu fripono!
dolarojn 1 Bripensu !
,
Kianda "pape.ro denovtHráfis la~anQjn de Kirz'
.....:.. Tri mil dolaroj, - kriis plengor~e James i:miro Jenlafis, gis tiam lit iom, pIi hela) makllioj
Morton.
;preni~ .defiri:itivaj.n'.,for~Qjn ,kaj ~', vidi~ grirnllce
La lipaj de la deputito,j. 'maÍfer~is je p~lo, rJdetantan VlZ~Ou kaj - hela:Jn v-ort6jn: HURl POR
I , ~'
"
klam Kazimiro JenlafiS neatendi~e, kun ~ran?,~. pa~ 'NENIO
:i"r0
~
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t.a ondo :d~ l'evoiuc1o ,forport'as Íin af vi-adivostok, ta pie]
orienta urbo de Ruslando, kaj de tie, kUne kun la
La bru' de Z' wiita tago jam formortas,
regimentů de latvaj militistoj, li revenas 1a patrolandón.
Subiras sun' je l' Nlndo de ľ. . Ciel',
De tiam li ' es las instruísto en la pedagogia instituto kaj
Fabrik-siren' anoTwas laborfinon:
sian }ibertempondedicas al la arto. Tiaj estas ~enerale
El laea mane falas la martel'.
liaj vivkoDdicoj kaj sajnas al mi, estas ne seninteresc
csplori , kion ui signifas por la evoluo de lia artista indiMi' jetas for la 'veston de laboro,
vidueco .•
. Rapidas hejmen, hejmen, al edzin' f
La laboro sub gvidado de diversaj majstroj edukis
.Ten La plej beLa horo de la . tago :
la econ : neniam stari SUl' unu loko, sed clam peni pririRipoz' kajam' atendas 'dolce min.
gárdi la objekLon de . plej diversaj flankoj. Kaj oní ne
estos malprava, dil'anle, ke la timo de unuflankeco .forEn mia hejm', ée mia karulino,
pelis lin de lis. unua inlruisto en la ;trtlernejon, kie la
Forgesas mi batalon de lahor',
evoluon gvidas multaj -impresoj, kie la cefa instruisto
Por la turmenlo j de la griw. tago
oslis alikaraktera artisto. Tiu cirkonstanco: ce K. Baltgailis;
.Jen rekompene' en la vespera hoi·'.
ostas ln kauzo, ke li ne· povas aparteni al la ekstremaj
partioj de la arto.
.
Friedrich Halul.
Malgrať:i ciuj malbonaj ecoj , la milito kaj revolucio
Lamen havas tiun influon, ke ili starigas la homon antau
li\ vizago de ]' vivo, instruas rezisti tempestajn ondojn,
devigas esti aktiva kunlaboranto. Eble al ČI tiu cirkollstllHCO ()Di pov<Js danki la grandan aktivecon de Baltgailis.
Li fund.is arlistan societon »Zala Varna « (Verda Rabo)
K\unkam ekzistas diversaj ,~kol()j , kvankarn Ja 1\1'- kie kuni~as la junaj kaj entuziasr.uaj al'tistoj de' refondita
Lisloj mem di.vida~ ' je ekspresionistoj kaj impresiollistoj, LaL\'io. Li estas la koro kaj animo de ci tiu 80cieto, la
naturalistGj kaj reallstoj ktp. tamen oni povas distingi ·du entuziasmigi10 kajinstigilo pOl' serca kaj krea ·laboro.
oefajn ~eIleralajn partojn. La unu parlo tre bone kom- Dank' al lia ·klopodado fondi~is societo por fondi muprena.s la postulojn kaj ' inklinójnde la publiko, rigl.e zemi, .kie oni ap arte de · regnaj muzeoj, 10uj tre oHo
ecrpas el la ciTkaiía vivo, reflektas la vidajon, kvazaú fo- estas tropartiecaj , kolektos la artajn objektojn kaj histototavolo, rapide kaj facile fiksanta ciun impreson: nm 1'ian rna'eri.uon, :Li estas ano de politika partio, li éstas
iometa prilaboro kaj la verko estas preta. La alia parto aktiva kuukreauto de la vivo: militisto de liberiga milito,
havas eremitajn inklinojn, forkuras de la vivo, kasas · sin inst1'uisto, politikisto, kulturaganto.
La rica kaj diversflanka agado cn ln vivo praktika
en 1a laborCarnbro pOl' krei, kaj kreas ne spegulbildojn
de lď vivo, sed ion cer.pitan s?le el la trezorejo 'de 8i1( don'as a1 artisto tian abundon do la temoj, ke oni tre
anImo.
facile puvas fari~i facilanima, sudaea. Car tiamanieri!
·Oni 'povas disputi pr i Jil .finfioa valo1'o de ci Jiuj cstigas la maJagrabla situacio, ke la impresoj amasi~as
:du grupoj , diri pri la ·unu , ke al ~i mankas la spiril.a rnontgrunde, ke ili kvazaií subakvigas la persouecon de
valom, pri la ana, ke gi perdis la interálatoju kun la la artisto. Kaj pOl' regi tiun haoson, por tamcn csti
vivo, . oni povas lalidi kaj mallaudi cinn cl ili. sed por osli
kapabla krei ion ~rLan oni bezonas modelojn, oni farigas
tutc ;jusla, on~ devas al neniu atribui plenan perfektecon. la kopiisto de la vivo reala, oni ne pIu čerpas el la fonto
Do devas ekzisti ankoral't unu grupo, kiuenhavas de la animo ,_ oni farigas realisto. Sed K. Baltgai1is till ne
Ja ha1'moniankunigon de la ecoj de ambali ·grupoj. Jen , . csLas. Rigardu nUl' l a bildoju - cic estas temoj čerpitaj
}ali mia opinio la voju al la plena pedekteco artJ\. Car ol la vivo kaj tameu prilaboritaj .arlo, simbole. Oni povas
. tiainaniere la nrtisto · es tas 11O/UO inter homój , kaj tarnen vidj, kc lOl. artisto pIi Aatas krei la mOndon de linioj kaj
ne fermas la tl'ezorejon de sia animo, tiamanierc la arL- koloroj, ke la ideojn de siaj verkoj .li prilaboris en sia
\sto estás · vcr,' reflektanto de la vivo reala kaj lamen . animo, kaj penas mOlltri ne la veron de la vivo, sed veron
al ,siaj vcrkoj aldonas.. la sangon de sia koro, la lmnon sian, artistan, kreitan en la animo. Kaj estas rimarkinde,
Bé ·sÍa aní,rno; la v'a1oron desia spirito.
.
ke Baltgailis tuto ne r<\.pidas per siaj verkoj. Li portas
.KoII)encante raporti pri 111. latvapentra:rto, intence siajn ideojn ensi longarl tempon, elf.z. la ideon por "Du
mi e16kti3 artiston apartenanÚlIl al ci lasta grupo. Karlo oridoj « li portis en si dek jaTojn.Li kolektas la imBaltgailis~las ak.iri, la ,plena.n p.~rIektecon, kaj oni de,vas , prespjn, Ol'di g'dB, la taugajn kunmetas, la maltaiigajn for;
.re'koni post la <vido . de líaj vérKoj, .ke la vojon li elektis jetas. Kaj jen post longa tempo naski~as verko, ~iun nor
fel.ice, kaj SUl'- gipason . post paSo li - proksimi~is al]a · troaj ~eallstoj povus nei, kvankam nur teorie .
De '1Oe do tia kapablo; eerpi el la · vivo reala kaj
. celo. Kompr~nehlegl estas tro alta idealo, por ' ke boma
víl'O .estu sufice longa ~in, komplete ak.iri.
tam~n esti artisto animriča. Konante la vivon de Baltgailis
. .L~ ' gepiltroj de K. ' Baltgail~' ne estis rieaj ; t.amen . onipovas solvl ankaii tiun prehlemon. La kaiizo osta8 la
; penis :doni . al siaj infanoj .pouan edukadon. · Ankaií Kl!I10 , gr~da jmpresokj~n al li , ťaris la ocientll, ~cfe japana
vizitis· kaj ' finis mezan lernéjon. La' intereso' por la arto. Li pasigis longan tempon cn Vladivostok,kie estis
pese~~tq kon9u1Os lin .al 1a pimtristo Rozentáls, lia " eble ·konatigi kun la orienta arto. Lia jam mortinta kolego
Amua"'instt'uisto; Tíu lernotempo ' tarDen ne ' 10ngé daiU'is. ee lo~is Ch Japaneo kaj lorigan tempon raportis pri. japana
fia. animo - soins čiam Jlli ka,j pIi novaj~ kaj divers- arto , kaj m ontri!J giajn · verkojn. Tiofaris ticl grandan
specajn impresojn. Tial li fodasas ' sian unuan" instruiston impl'esoll ke Ballgállis' por iom da tetripo česigls la krean
kaj. .;yetnras al · mle.r,nejo e,nPenza - ',urbo. enla meza laborcn, ,La japana desegt)lDaniero, nome krei lá verkon,
Rusláitdo. Tie li laboras sub la gvjdado de ln famekonala per kel kaj avare surportitaj linioj, liel, ke la rigardanto
. tusa ~ejz;tgistQ;ak.varellsto Pe?,ov. La .p no de la . Jerllocd(j~as esti 'kunkreanto , ne míl' rigardanto, tin ecc, dl~ FjatomPfi kaj la kómeDCO de la memstar.a arta kreado okazas ,pana arte klarigis a1 Baltgailis la málpravecon kaj mal'.dnm" la ' mODdmilit(J. Báldaií anl4tií li devas militservi., grayecon ' de la realism6 pura. Kaj iom post iOIn COl li jjiuj ·"erkQjl1aj perdigas dum .la poste sekVllnta reYolucio. ~ naski~js tiu n.ova eco, .pri .kiu mj pu~lis e~ la komenco
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de ]a artikoÍeto. : ii fari~as:'trti!lto kin ~itavas sian lokou .01.0, pQstúiante :ia ~gaie 'dui:>nídiiga~ eiparoÍon :'de la
meze inlcr realistoj puraj kaj artistoj cJ·emitaj. Li p enas v,okal.oj, ne lJ.ermesas, ke oni ripa,Zll Jom ce (,la akcecitkornpreni sian. epokou k aj .' soIvi la problemojn de la . 'oj. Per tio gi trudá$ al la parotan
troan ~ :,rapideoo~
ntJDtempa 'vjvo kaj .penas .tíon fiksi pere de koloro .kaj Jj- kaj tia truda rapideco nek ' p.or Ja parolanto, nek pOr
nio. Li montrall la vivon el Siil vidpunkto , cl la vidpllnklo la auskultanto estlÍs bOnvena e~l lingvo, kiu e~tas nenics
de arti5to. Ku j ne estas maJpravaj, killj ,dira;!, ke 1a homoj lingvo e-epatra.Ec okaze de tre klaravokalf.ormado
posrdas krom ]a fjzikaj Okllloj a nkaií okulojn Spil·itajl1.
konfuzas ci tio masinpa filmariiera, m.almulte nuancita
Pere de la verkoj 'de K. Baltgaili s oni povas .rigardi la elpar.010. KiollJ pli, se tíel parolus ekzemple australia
mondon kaj ~i ajn bildojn cl spirita vidEunkto. Certe samideanó !
jom da troa lite.r atura enha vo es tas en liaj verkoj , li mnu
Jen kial , malgrau ' ke ~i tiu prononcregtilo. estas
konsideras tiunnegativan econ. - Sed se oni memoras, k'J tre simpla, ' oni ne p.ovis amikigi al ' gi, kaj, lau mia
ar tisto neni arn estas plenperfekta, ke li ciam kaj ciarn
sperto dum kongresoj kaj en la ,radio, oni uzas, pronovolu as, ankau pri K. Baltgailis oni p ovas diri , ke li ostas oncmanieron aliau , multe pIi. komplikitan. Ci tiím
ar tisto, kiu oknpas gravan lokon cu 1<1 . postmilita arla
»her ezan « prononcmanieron,' praktikatan de la; plejvivo on Latvio kaj , kio estas la plej grava, li proínesas multo de espistoj mi provas ekspliki en la sekvantáj
peJ' ciu sia ekspozicio, ke la hista atingo estas ankol';Jú
reguloj :
tre lIlal proksi II Hl.
'R.. Eícltenbaums
1. ciu vokalo estas duonfermita.

to

2 . La akcentajsilaboj estas longaj , la senakcentaj estas vokale malrongaj.
'
3. La elpaTo\o de VOkalo én .akcenta ' silabo dependas de tio, cu gin sekvas unu, llÚ , llluraj konson,'.
~
antoj :
.
a
.
~e
gin
sekvas
pluraj
kon'
s
onantoj,
ci .tiuj mém
'E speranta elpa.rolado
certigas la longecon de la silabo, la vokalo ·do est;as
. Cu laa.bsolute unueca Esperanta elparolo estas mallonge prononcata (a.rdo, esti, ;'1)da, ond;o, urga ;
.
ebla? Apenau. Ciu lingvo nacia havas sian propran bullo, brutto, finno, regatto)..
»rlluzikoll.« specialan, kiun la anoj de la respektiva
b.Se gin sékvas :unu lťonsonanto, au vókalo, la
lingvo pli-malpli transportas eu sian Esperantan par- akct;lnta vokalo devas mem certigi 'la long,econ ' de 'la
olon. , Lerta imitanto bonepovas amuzi internacian silabo, gi do ' estas longe, tirate prononcata (báti, véra,
víro, parólo, múro; balái, kréi 1;:ríi, heróa, enúa;
societon per la prezento de ci tiuj »muzikoj «.
. La komprenon , tio ne malhelpas. · Kompreneble búlo, brú.to, fíno, regáto).
oni devas respekti la akceÍltreguloll, oni devas klare elEscepto: La du~ilahaj vortoj de la Tahelo (tio,
paroli la kons.onantojn, klare distingi inter s· kaj z, h kia, lŮ. ktp.): la dusilabaj pnmomoj (mia, via, i1i, oni~
kaj p, d kaj t, ktp. Ka j ci rilate, ee se ne 'praktike; kaj prepozicioj (super .apud) kaj unuestas duorwk~
.
almenau principe, konsentas Ciu espisto.
cenťaj, t. e. ilia akcenta vokruo estas iom pli)aiíta, sed
Sed la »muzikon « de la lingvo donas la voll:aloj, mallonga. Nur en la poezio ili farigas.' I,ongaj,' se ,ili
kaj én ina elparoloestas grandaj diferencoj. Ke ci estas forte akcentitaj per la r;fmo, au ili estas rim,. "'
'
tiuj diferencoj tamen ne 'na~kas nekompreIÍon , tion vorooj. , ,
oni povas dauki; al la cirkonstanco, ke Esperanto havas
4. La unusilahaj vortojestas senakcentaj, au
nul' ln kvin trunk-vokaloju (a .e i o u) kaj kiel ajn
duonakoentaj (se ili havas akcentonsencan):
oni iliu fermu, au malfermu, au garnu per flanksonoj ,
Es cep to : Ve estas longa . .Ho . memsŤa!e (eh.;
iIi apenau estas misforrn eblaj gis llCl'ekonebleco. .
hó, mi bedaiíras) estas longa, Séd, se gi signas vokTamen, oni devus fiksi la unuecan Esperantan ativon (ho patró), ti estas inallonga. Krome Iongigas
elparolon, la propran »rnuzikon « de la liugvo. lan la vokalo de ]a unusilahaj vortoj, se .lli estas ,ximvortoj : .
idealan ''Olodelon de muziko, .kilUl altmmau priklo[jodi
Jen la prononcregUloj " kiuj kun plejproksima ~ .
'
.
'
devus .ciu espisto.
fideleco tIifinas la okcidenteu'ropán élpar-olon de Esper'-:
Gis nuu ekzÍ8tas du eefaj prononcmanieroj en ant~. K.;ij lalÍ !~ -opinio, ili plene kQnven~s al sonEsperanto.
,
strukturo de la lingvo. ma apliko, el 1a hú§o de bona ,
La unu estás 'la zamenl)ofa. Tio ,e stas: elparoli- parolanto; donas ' tre .eleg.antan kaj nuanóúcan efekton.
la vokalojn cimn -eg ale, duonfermite, nek tro longe, La alterno <Ie la senakcentaj , aóona:k-centaj kaj longaj
nek tra mallonge. kaj 1)igni la akcenton sole per la akc-entaj vokaloj donas ' al la~ Iingv,g agrabLan ,ondadon,
iometa plilautigo de la vokalo.
.
tute similau al la earma muziko de la itala lingvo: Lá
. ' Estas interese., ke titi ci prononcma'niero tute ne ripozoj SUl' Já akcentaj vobk,j bonv~.iie malrapidigas la
fllrigis gen erala , kvankam .por , ,Si pledis la I}e,p'ra parolflu<~m. ~ .',',.
. .~"
"
aútoritatO de 'Zamenhof, J-:vankarri ankal"! . nUD de plej
. Kaj per gi oni ·.Done povas ~istingila vortojll
kompetenta . Ol'ator~l katedro '()ui~eklaras ' gin modela. kun duohla j , kÓllS011antoj (brutt6 kaj biuto).
Kio eSŤas la kauzo deci tiuobstlna malobeo ?
. Krome pel>-gi .oni , póvasklarigi kaj pravigi kelLa,u mia opinioekzistaS du 'ka.uzoj ·: ~nu - t~ofia kajn nepre nece~ajn ritniajnlicencojn kaj ' adapti nian
kaj Unu praktika.
,",'
.
lingvon .-aubu al la. klásika uHitriko de 1a greka:la~
La tw ria kauzo estas, ke Esperanto konsistas čefe , poeúo. Sed prici. til) alian .;f!9jon. '. ~.. ," ;'.,
el rO,manaj , .pai'te el anglo-germanaj elementoj laů
Mi' Úe gojus, se ci tiu arb.'koló · estus insti~o por
vortaspekto kaj soristrukturo gi estas plej parenca al , malgranda enketo' prie'i, tiJ temo. .
:
" .
..
la Itala lingvo, ' dum ' la zaluenhofa pronOllcmaniero
estas slavl), iaj , speóafep.ola, dú frernda alla elemf>Ď~
' mj, él lUuj konsistas la ungvo.
: .: <L~' ·~r~tik.a kauz? ,estaS, ~e la cz;unenhofa elp,ar':.
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Ciújn 1l.lJrojn, ricevitaj n en dll eir.z~mplcroj, nt recénzas. Vri.uope ricevita jn li:brojn' ni ' nur' mcncias . .- .(.a
recenzo j esprima s nur 10 opinion de · la recenzin to kaj" ne
tilln,de 10 redakcio. Pro lio 10 'redahcio tre volonte
[JllbliJťigas interesa jn lcontr011opiniojn, koncern antajn
iajn
aperin'lajn nJcen2'ojri. - La libroj, ci tie menciat aj . kaj
recen.zol.aj, estas hav.e blaj ce la librofal w de nía eldonefa.

Han am~jeksan kaj energian edzil~on ;· toia !iunia 'oli'i.pdz~
inigénd aj :filinoj, la ~ honestan « urhestrort :J ilITl !Í{is, '- l~
ruzan Vag.a. Orel~e PQrd, ladil .carI3,Llmojn am,el:i~;tlt~j~"
generalo n Venkne pm aú la pohcestro'n Mordhm az? 'En
13' kreado de tiaspecaj figll1'oj Baghy ~stas . maj tro. Lia
hlUnoro estas neelccrpebJa.
. .
,
Komika j situacio j, surpriza j kaj ckscitaj 'okazajo j
kaleidoskopas aJterne, ' katenan te la atcnton kelkfoj~ ~i.s
spirrete no.
"
,
La stilo de Baghy estas :fresOl, vibra, viva,mpdO'rlla';
cn la dia1ogoj verva k'aj trafa. Novaj lertuj vortkullmet.oj
montras li.m lingvokrean talenlon .
.
• Cu mi diru anka,u riprQco jn? Mi ·povas . diri nur
bagatelajn. EkZl'mp le: Min genis la konstan ta ciado inter
sinjorcij Krak kaj J enlafis kaj se ili cias sin, kial n e cias
sin geedzoj kaj gefrato j? Krome, mi ciarn volonte legas
kiel .ajn longajn priskri;bojn kaj. medit<;,jn .de Baghy, s('d
per 10m kruela mallong lgo kelkaJ part0J ph bone efekt.us.
Por kap ti ankaií etajn skarabo jn, mi eliTU , ke la
vortoj »moleo « kaj ),sakri « ne sajnas al mi sukccsa j.
Ansl.atai:t ,darfi , se oni jam bczonas vorton por ci tiu
koncepto, ebl? pIi bone estll~ »lici " (t ute ínt.erha cia (\~.
»licence «.) Ankai't ~.manktlrrIJ « estas st.ranga vorto. ni
'ia havas »malha" i (( .
.
En1:ute: tipa Baghy-verko, cn gi alternas IJ'onio ,
romanti ko kaj filozofio. Kaj la tlltil amara burl esko 1'1'1'('
tre konven us' por filino, aťi scenejo.
..
Aspekto kaj preso (krom kelkaj trnU;I] pag0.1) · es la~
tre bclaj kaj eleg')lltaj.
L. Ha.l/fa.
Julio Bughy: V1KTJMOJ. Dua cldono. Origina la
Esperan ta rornano. FOTInato 1 2 . ~X17·5 '?fn 2/l t) yg?j :
Prezo : b1'08. P . 5.50, e1uontole bmel. P. 6. 20, lolbmth tu
P. 8.20 plus ro% por sendkostoj. Eldono de Lit.eral.l1rn
Mondo, Budapest.
.
_
Antau n elonge aperis la dua eldono de liu ci ·romano .
Oi aperis unue en daiírigoj SUl' la p~oj de la rnalnova
Literatu ra Mondo kaj havis sensJlcian sukceson, Do , tute
ne estas m.irinde, ke gj tre rapide disvastigis, kiam aperis
en librofor mo. Tiu ci romano estas la plej UDila miliUema
romano cn nia EspcJ'anta literatu ro. O-i akiris ioter ciuj
Esperan taj libroj la plej grandan sukcesol1. Miloj kaj
mil oj legis gin en la luta mot;Jdo.
.
.
.
En la romano l~nla~ 'pn .I.a ma;tJ~a · v~vo k~.J .Sllp~
erhoma sufero de la slbertaJ mllrtka phto]. pn la vlkl.1J1l0J
dr) la rnondos kua granda katakJisrI~o.
llian vivon priskrib as 1a ai:ttoro kun granda realec..o,
li mem jOl estis ankaií ili a samsort ano , Ilnu el 1a mull.aj
viktimo j, kiuju sanga uragano portis al malptok simaj,
nekonat aj lan doj .
Epidem ioj! :frosto, ~alsato, s~gaj revolucioj kaj
kontr;ilirevolucloj ; nostalglO al la heJmo, torlllras terure
ci tiujn mizeraj n pariojn. IIi estas senpovaj ludiloj cn ln
manoj de la b1inda fa:~alú. Fe~mitaj de 1!1 gra.nda lnoOqO!
ili 'formas apaTtan sopon, kr(J)gas kolekhv a VIVO kun SHl )
specialaj kutimoj . IIia vivo estasgr iza. La t~mpo pasa.s
malrapi de. Rez.igno kaj espel'o pleni"'as la tagójn. .La
anirnojs~nflugile ~arakta s en poho A~aj la ama. SOpll'O
p'0~as ~s,! nul' ~ra~~ka. Amarae stas gla gusto kaj vt: . al
tlUl, klUJn kapb~ gla potenC(~..
.
,
'ramen ilúm monóto nan Vlvon kelkfoJe koloras kelkaJ.
r~di?j de '~?jo: lete!o ď~hhjFe ' .auiliaj .sirnplaj amllza:d~j.,
Tlam serelllgas 1a. VlzagoJ"klel. 1a floroJ .P9st pIuvo. .
(ji estasko rtusa kaj sug~stj.vá legajo. Kelknj pal'toj
<le lá .romano estus neforgeg~))laj. Qia stilo estas modela
kaj tute klasika. Mi gojeslÍ.lll~~ 1a duan e~donon de' tíl.L
ci mondf.u na Tomanů, car .la, uIl..lla eldon,o Jam de kelk:1J
jaroj tute ne ~sta~ ricevebla, B~l~au sekvos ~ia ~a(lrjgo,
la INFERO . NI sClYole atend~s' ~Ian aperon I
.- .

J úlio -Baghy : HURA ! Originala romano . 4 rti pagil,
10rmato 13.5X20 cm. Eldono de Literatu ra Mondo ,
Budapcst. Prczo tolbindi ta P. 11.20, duontol e bindita
P. 9.30, broAuritá P.S.20 Plus 100/0 por sendkostoj.
jus aperis la plej nova , jam delonge rrtendita verko
de J : Baghy; kUll la titolo : HpUA I
Ne romano , nur .grimaco , aVť.rtas n'in ' bODl'úle 'la
autoro. Kaj efektive la verko estas groteskll grilllaco , salána satirajo , karikatu ro pri la hornáro, pl'i nia materi" lisma epoko, kies sola idolo estas 1a ora bm'ido : ln. mono.
Kritiko pri niaj kutimoj , rhoroj kaj tradicio j: Stranga
kaj kuraga verko.
. En nia Esperan ta literatu ro ankorail ne a,peris simila verko kaj ankau ne multaj similaj en la pacia.i Jitcraturoj.
.'.
Ciam esta~ gene sincere paroJi. La verkisto, por . di.l.'i
la veron, . bezonas vojagi. al fabella.Tl.do, fabrik i fan'laz·ian
fabelori, por kc ni nerima rku , ke propre ni mel)1 esta.s la
herooj de hi. verko. Ni, la homaro .
.
La libro havas ankau antaúpa rolon, nur ma1grandan,
t!l:men ne~esan por motivi almenau ~ per kel kaj vortoj la
boninte ncon de la .autoro kaj jam anticipé rifuzi Li
malicaj n »postpa rolantoj n«, kiuj certc ne forrestos.
Malgraťi la protesto de la autofQ, la vetko
esl.as
tendenc a, car, kiel li ;:mem skribas, la celo dela verko
éstas sugesti: »Noyan etikon por la~ova Horno ' de la
Rli: bf(,le estonteco ! ((
".
.'
•"
.
Swift, por kritiki la homan socion sendass~an
hl,lrooh Gulliwe r al la landój 'de 1'1 pigmeqj kajgiga nloj.
13aghy sendas ,nin al la ~,!:gita lando Bagonio.
. Baghy :éstas fanatika apostolo de tiu cí nova . etiko
kaj nova HOIĎO, kaj H s~nl~ccagitas en · si aj vcrkoj la
alveEo~tan pii 'belan .m ondon. Li ~stas profeto
. dr; la
krista . W10 .' kaj moralis to de 1a nov,!- etikp. ·' Prqfund a
homam o kaj superpl ena vivsperto diktis tiun cÍ grandskalan verkon. L! devas primoki la homon, car li tre
amas la -homon . Ho, kiel dolora ·estás ci ; a:rno! Sed sub
la rikana vizago kaAas sin sangant a 'koro.'·1Jniversala c.stas
liii~mo ' kaj:. univé'rsala estas la lingvo, per kiu li
komunik.as gin. ' .
, Raghy estas send~b.e la ' plej popular a esperantista
verkisto. Ciu. nova Bághy~,,~rkb estas okazajo en nia literaturo . .Li e.s,tas unu el l;{ 'fondint oj · de la oúginal a Esperanti,! ;literatu ro '. kaj li' vete celkonscie laboras por gia
efektivigo. Liaj veTkej, estas :va1ora pliricigo de nia maltica original á literatur o.
'.
La enhavcin de la verko, la niultajn interesa jn epizo,4ojn, ru~ajn insidojn kaj ridigajn fiaskojn , komplo tojn ,
pertur? ojn, tUl!Ju1tojn ,. revoluc iojn apenau ni pov~s delale
rakonh mter l~ kadJ;oJ .de maIlong a reoenzo. Sed. .aqkaií
netleziřindC' : 'hi -ňe' volas forpren i la p1ezuron de' ekscitigo kun kiu. I~ 'lcganto avidese kyos la interple ktitajn
fadenoj p de., -1a,.:r9ffi'ano ÍielínáJ stm -Ílodigi tajn kaj sohit-ajn de la ájj.tor'i:l: -Nul' tiom '~ni ' malkaAas, ke . temasp ri
grandcg a . ťeslamenl:ittl rrion.sumo, kitÍ tute }aiízas' la vivon
de la urbo " Sttutma gén,? ,nenvetS<Ís moralaj n' pl'incipo jn ,
estigas grandaj n kOJ:!.Íuzojil.;: et- ~teMlucion kaj groteske
lumigas ,la . int~rnon de monavi da socio, ~!aZall .e ltumita n
,",
L. Holka .
gá:ÓtoIi ' ':
.. -"
.
"
.
. ..... La ve rka antau éio e.stas in tet-esa. Ankau la filoz" Eugen Wr1sle/': ENCIKL OPEDI A VOInA RO Esperofi<!,j partoj estas enpensi gaj} sed -certe pe iIi estas' la plej
anta-Germaw\... fV. p.arlo (~is kOrDo) . Elelono: Ferdina nd
'lortafl anlto,:de ' Ia·'a\íto,l)Q. Plej.e · li eminent is en la k-arikHirt und Sohn..Espel'anto-Fako. JJcipzig. Preio : P : '21.60 :
.:atuúj pgmoj. ;J'~·:flia-j. BO}lloi"estastr afe. SP:lči.tllj. ,Kiu
La ;, grandeg'd kaj . grandio za verko, . fruldo I.ae·" v,e.w
~yps;~rge$í;).P;Dathi!.n lti.a~'la :;.géni1!n e urban' potario n
gi~taJ
ahoro; rlJe 'faris p~ anlauen . liiel cn k.ao.tau aj
,
'.
..
,;o
<.,"
t

tťŤjg
tři partO], , ~kaií~, en . 6~" tiu pa~íD, .ku1í1s. a!liaň ..nL vera oron nenur přecl%e,, ;,.sed 1un: ~ yete
modelo de sCience aran!lta vortaro. Sed ne slmpla vorlato eli Ciuj liaj komentarioj" DOtOj kaj,. r,Ímarlt'i>j .. ", .# ,0 ogJá
estas , la verko, ~i .estas samtempe ~isfunde detala prilab- tespeltto,. de čiu . ,8~ilap,ar~ajo~ ~e ciu , phJIIi~aro :t~\&s
oro de la tuta, precipe de la,: ~merihofa lingvo.:uzo: pre~kau kortuA!l:.1?h pr~c.u:~) ~ph~ zorge.mé, p'~!~ ame; .. !é?l'te
vortkunmétof, :. esprimformoj, scntencoj, pro verb oj , ci a- nemu estus povmta tárl bun ' Cl gravan klfl ,maHaciLan
," ('
'.
taskon. . ,
fl~ka uzo de ciu vort? e~tas klare. difmita kaj klaT~sita
En la aldono li, kvazau ·" donacoli,. pre;entas
, pleJ parte per ekzemploj,' tlet ke ODl 'tute ne devas S.Cll Ja
kelkajn faksimilojh : 1a: ' a~taiíEaroloii ~\;ll la 11nua Li.br'o
germanan lmgvon por povi tr,e hone utiligi la vortaron.
(ko.rtuse -·estas vidi gian mallertan konrPostadon), la nom.,.
La tuta lingva trezorů, la tuta prilingva vivo-verko ' de
Zamenbof, kiu ne konsistas nur el la kruda vortmaterialo, aron de Esperan'taj libroj - aperintaj ~s oktobfo 1889, kaj
sed ankau el la multflanka uzo : delíkata nuaricigo de la . kvar manuskriptojn de la '. Májstro, Ja' kón'~JIln. . hran
vortoj, estas tie ci prezentita ekzakte kaj detale, Kaj ce skrihon ' kun la nervozaj streko] de troo'kupita'bomo. Kaj
čiu vorto, esprimo, »suka « frazo , sentencmaniera díro ,oni
sub banderolo kopioňde la dn.ua pagó de ;;La: Espert;f0vas la :indikon de 1a: Zamenhofa trovloko. La amplek ~ .antisto« ,prapatro ,de ciuj' Espe~antaj gaz.etoj.. ;\,"
Mi. estas tiel emociita 'de la "erko, ke, ec se 'm i havus,
eeon montru la sola ekzemplo, ke la vorto lcapo okupas
pH ol sep dense presitajn kolonojn,
..
mi prisilentus miajn kritikajnrimarkojn. .S;ed mi nti
Por inde taksi la valo1'On de ci tiu verko, nipripensu , havas tiajn; Solan, ne kritikoD., nul' p.emand0!1r mi metas:
ke la literatura lingvo Esperanta . povas evolui. nnr tiel, Cu ~a or.digo de; la leteroj ne e~tus pli"'OP?rhma. ím. kron:kiel la naeiáj lingvoj , per la -lingva tradieio. Sen la kono ologla VlCO? Tlel eble anko17au phgrandlgus UU kvazau
.. .. ~
de ci tiu tradicio ec la plej spríta kaj talenta tradnkanto , novela efekto, pri kiusupr~ mi pMoTis;
Sed la las.ta vorto !Jstu 1a, vorto de (lanko. Dánko al
au verkanto ne povas far.i verajnefeldojn , car kioľl\ ,~jn
lertaj estu liaj sohoj , al ili m~nkos la patino oe la trad- la redaktinto, danko al ciuj liaj lielRintoj. dan1!.o al la
'.
..
K.opdr'"
icia familiareco, ili ne vekos intimajn asoeiaeiojn. ,Kaj la eldoninto.
fonto de nia lingva tradieio es tas Zamenhof. Tiill ci tiun
E. l',r ival: · lIlSTÚRJO DE LA I. . INGVOF;SI)El\;~'NTO,
verkon, kiu la Zamenhofajn lradiciojn, gis nun sole pene
(~Jd, F. llirl & Sohu , Leipz~g> 200 p': P~'e7.0 tďlb '!i- I)lk.)
alireblajn en la ampleksa. verkaro de la Majstro , nun
.. Tiun ci libron cil!. es.pe~;antisto 'deV1ls legl. P9ř~ mi
fiksas sur papero eJ) , facile konsultebla libro,bezorl1l'S ne
1a ba:IdaiLsekvontá, triáfoja legado, vEh-sajne dÓIlo~ s/nne
~lllr la filologoL kaj vortaristoj, se4 anhu ciu tradllkisttJ
kaj verkisto, ee: ' ciu Jiterat.urao:ianto: Poi, vortaristoj ~L , tiom daplezuro, kiom p.onacis ~.J.a · antauaj du tojlJj.Tiu
estas..n~mal!laveb)a fonto,pol' , verkistoj gi estas nee16t~ rp 6i verko estas pIi, ol histoTia datkolekto, gi estas vere.;)a
estinta, sed »estantigita « vivo. d!,! nia: nlOvado. ', La Ilroí:foj,
'obla trezorejo, :pOl' literatul'amantof ~oj estas kva.zarl plej
super a kurso, instruanta ver e gui niajn cefverkojn bel- ideoj, formoj vivas en gi kaj la tu~a lib,ro estas" fre,sa ,
kiě~ la nat!1ro. I,.a· datpj: ne tedas nin, car ·ili n~r komplétetristikajn.
..
Ll). Wusler-vortal'O eslas nia ficro: gl'andiozadok- igas la nepartigeblan ' ó,n.ueeón lde 1a libro. Pr9tií:i :;bni
heZite. in.ten.ompáS la lfgá~on. La .sce~oj filme aperad~s, .
umento pti Dia riceco, depost la Fundamento Ja plej
sed m ~e vldas nul' hlld'OJn, la bildoJ havas profundQn, .
gráva evento en Esperantujo.
,
,Kopqr,
ho.PIoj, f pe~soj, sen~oj, ~atalój :Jr.aj formoj plastike "rceli;:
L. L, Zamenhof: ORIGLNALA VEIU(ARO, Anhll).- efigas. Sen troa- ana:ll~ado . la autoro donacas al" nialtan
póll'olo:j, gazetarlikoloj , traktafoj ,' paroladoj , letel'oj, po- guon de .' la . 'ptej - profunda kompreno. Belega stilo! Ne
emoj, Kolektitaj kaj oriligitaj de dro Joh, .. Dietterlc. ~~rgese~I~jestílS . la: ~~pi'ttqj .p,ri ;la dummirit~ . kaj po~trril~
PI:J'dinand Hir;tkaj Soh'r! en Leipzig,' Esperánto Fako. lta , movado. .K~lkaJ . mallengaJ dolorplena), frazoJ: n~ .
sentas -teruron, len aperás la sangomaro, ,en la mezme~o,
1929. 601, pg, Prezo: P. 2I.6e,
il!suleto, . Oeilevo, -de,. kie~ esperoIi radias al la tuta ffiom\e "
• Jen , verko fiel'ige impona lali ekslerajo, vere perfekta
lau redakto, . gravega lau enhavo: eIihavmta artikólojn, la kredo' k,aj. fer'voro de ' kelkaj nevelrkeblaj liť!moj. "'o,
.. .ciu, ~8perántisto de,vas. scii,kiel farigis el Ta mtai1inlraktajojn , parolndojn , letťNjJi, poernojn , lOl tutan ncIhm revaJo la urga bezonajo de 1a .mondo : - la moostrikte prilingvan vivoverkon de ZamenhoL -Verko, kinn
e);_n~ , e~perfÍltisw'p: x;;;. >( '
,
F. , Szilagyi . .
olli ofte konsultos, multťoje citos, ' vaste kOl1:lentar,ios kaj
,
•
1. Z
"
p,ridiskutos, vetko, kil, est:J.S "doknmen[o.
·Kaj . gi estas ne nur dokumento atera, sed ankali
dokumento homa. Oj plene, kaj preskaú palpeble revelacias al ni idealan kaj idealistanl1omon, kies animo esLas
absorbi~inta en granda ideo, sed kies sbbra kaj klarvida
intelekto mam guste taksas la eblojn, 6iam klare distingas ~ la
vojon; homon lar~anime llberalan en flankaj - detaloj, sed
severe 'persistan kaj deeide energian en afero) gravaj k<\j . : ...
I)
esencaj, kies laboremo estas eksterordinara, kies akurateco
2}
estas mam ' nepre konfidinda, í homon, kiun la espistoj
3)
inde nomas majstro. Vere, sole tia majstri . anirno povis .
krei lingvon, en kiu surprize harmonias rigomi precizo kaj
",'.
admirinde libera ' fleksebleco. . .
.Kaj · la libro estas i,nteresa,llvazau·"řomano. 'Oi revivigas antaú ni la tutan historion' de nia movado, 'montr- de
ante ~in en la speg~ó de koro, por kiu ci ti!.! movado
estis fa Čefa vivmedio, tia malsuKeeso la cefa zorgo, gia
progreso la cefa ~ójo. NI trasentas la kuragón de la ekiro,
la heroajri tempojn, la luktojn kontrau »malhonintencaj
m~amikQj )c.aj "nesa~~i . amikbj «: ~ la kortuAaj:n ' iofgojn
dum ' malfelicaj perioaój, la · nepereigehlan esperon kaj
. ciospitan . pluiron ~tauen, . la g~an,djoze . nai-van . rev.on " pri
la bomarana famlllO , la DllboJH de la »DelagaclO «; 1a
terurojn de la milito, la · sekt-etan spitan brulon de La
fajro sub lit. ruinoj kaj la.last.an konfeson antaii. la morto,
'" Neniu PQvas malhavi ci tim} libroD. Oj eslas ni! tml'
konsultejo, ne nul' lernejo ,de stilo, gi '-(l$tas .neeleerpebla
fonto de fido : l'espero, ,I' obstino kaj la pacienco I .'
La alte Aatata xedakJan,to faris siim' gr~degan láb-

,a.rnru
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o RIG I N A LAJ

V E R K .O J

eldonotaj de LITERATURA MONCO, en la jaro 1931:
EN FEBRUARO

EN APRILO

JE A 'N FOR G E
Mr. Tot acetas mil
romano

okulojn

Stilo,

Z i
Moderna

F. S

Formo

lingvaj studoj

romano

I á g Yi

7
la premiifa romano dum
la konkurso
de Literatura Mondo

Fabelo

novelaro

INFERO

romano de
(OAURIGO DE

I

EN DECEMBRO

EN OKTOBRO

KaIoc say

Lingvo,

BAGHY

Papilioj če la Fajrujo

Kordoj

poemaro

E~ AUGUSTO

K.

~N~N~IO

K. K A L O C S A Y
S ,trecitaj

Julio Baghy

VIKTIMOJ)

Pri prezoj kaj ampleksoj atentu niajn ·anoncojn!

I
U·NUAKVALITAN
I B E .LA N

A

JUS
APE.RIS!

MALMULTEKOSTAN

La grandioza
romano de

laboron liveras al vi la

PRESEJO DE
LITERATURA MONOO

JULIO
BAGHY

URA!

brOSllrita
P. 8.20
duonlole bindila
P. 9.30
tole bindita
P. 11.20
plus 100/ 0 por sendkostoj.

La granda 6 I U paga romallO scndube
estas gis nun la plej grandioza verko de la
mondfama verkisto. Oi estas »langmontro «
031 la nuna kulturo, tiom hipokrita, faranta
(;ion por la mono kaj nur por la mono.
La leganto sekvas kun tia interes o la
fadenojn de la verko, giajn satirajn kaj
kortusajn figuvojn , eterne vivantajn, ke ni
vere povas diri : jen verko, kiun la leganto
ne povas demeti el la manoj sen finlego!

NE FORGESU:
en Hungarujo la salajroj
estas malaltaj! Do certa
inter la preskostoj estas
granda diferenco! Tial

demandu nin

I

pri preskostoj kiam vi
volas mendi ion.

PRESEJO DE LITERaTURA MONDD

I

HUNGARUJO, BUOAPEST, IX,
BORAROS- TÉR 6., IV. 11.

Mendebla ce

LITERATURA MONDO
BLEIER VILMOS, BUOAPEST, IX., BORAROS-TÉR 6

ce niaj reprezentantoj kaj en ciuj seriozaj
esperantista j librovendejoj.
•
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F elelos szerkeszto: Bodó KAroly
Felelos kiadó: Kokény

P. Ny. V. -

La.Jos

Presejo de LITERATURA MONDO

:;....-'r·~.~:~

v

~~speralJto-inSignOi

!! APERIS
De

neniu pacience

"--

atenditaj

ciuj specaj
liveras plej malmultekoste

9

EMMI BAUER
Grunwald 139, a. Niesse. C. S. R.

e

Asocioj dem ardu prospekton

r

5. nOO.OOO

de n
k

a
m

p
HUNGARA
GENERALA KREDITBANKO

kaj estas riceveblaj po nur

A

fr. sv. 3.-

CENTRO: BUDAPEST
Multnombraj delegitejoj kaj filialoj en
Hungarlando kaj en la najbarlandoj.
Korespondantoj sur ciuj gravaj lokoj
de la mondo.
Efektivigo de ciuj bankfakaj negocoj.

POSTULU ESPERANTAJN

PROSPE~TOJN!

en la hon astaj farmacioj de via urbo.
Se tia ne ekzistas, mendu rekte
de la eldonejoj
"Esperantista Voco" Jaslo (Pollando)
kaj Literatura Mondo
Bleier Vilmos Budapes t , IX, Boráros·tér 6.
-

Nova originala verkisto angla:
KlU ESTAS

ESPERANTISTO

tiu bezonas gazeton interesan, literaturan ,
bonstilan, kun :irtikoloj kaj romanoj,
seriozaj kaj amuzaj.

KENELM ROBINSON

SE GRENERETO

KlU LERNAS ANGLAN LINGVON
tiu bczonas tekstojn malkarajn, aktualajn.

Jen,

Max Butin, en "Heroldo":

Li senkompate

KlU PROPAGANDAS ESPERANTON

montras la homon kruda, natura, absolute nuda.

tiu bezonas bonaspektan, bele presitan
gazeton kun lastatempa informo pri la
Movado, kiu pruvos la seriozecon de nia
afero. Resume :

Bleier Vilmos, Budapest, IX, Boráros-tér 6

ClU BEZONAS

9'- pengoj afrankite en luksa tolbindo

Havebla ce LITERATURA MONDO

INTERNITIONIL LBNG.UDGE
Cefredaktoro
K. B. O. St'Urmer.

R egulaj Kunlaborantoj
Baymond Schwartz, J'Ulio Haghy.
K. Kaloc8ay, S. Engholm kaj L. N. Newell

Monata gazeto en angla kaj esperanta lingvo j
Jarabono, 28. 6p. (3 frankoj svisaj).
Petu

provekz~mpleron

ce »I. L. «

142, HIGH HOLBORN, LONDON, W. C. I

ANGLUJO

LUDOYIKO KÓKII
Esperanta Librovendisto kaj Eldonisto
Komisiito

de la

Hungarlanda Esperanto Societo

BUDIPEST ( HUN GI RUI O)
IV, KAMERMAYER KÁROLY-UTCA 3.
Telefon: Aut. 894-44

•

Fon d i ta: 1 873

SENPAGA KATALOGOI

VI
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EN VIA ESPERANTA L I BRARO

~

devus esti la libroj eldonitaj de la Esperanto
Publishing Co., Ltd. IIi estas belaspektaj kaj

~

bonenhavaj.

2

S 6 p , Bros u r ita

S 6 p. A rra nk o

I

~

~

Originale verkitaj
POR RECENZO . K. R. C. Sturmer.
Bindita

~

2

S 6 p , B rosur i-ta

p.

S 3 p . .\franl- o

I

I

s

6 p.

,\frank u

s

(j

p.

\ f r:IIlJ.. "

'I

p.

PINOKJO . C. Collodi.

s

Bros u rila 3 s (j p, A fra nk o /1 p.

PRI LAORIGINO DE L' HOMO. A.Keith,F. R. S.

Trad. Pr of. W. Brown kaj F.R. A. McCormick.
Bindila

2

S 6 p , BroS uJ'Í.t:\ [ s

!)

p, j\frank o

UNIVERSALA HOMAMA ASOCIO

~

Trad. el Itala lingvo Mirza Marchesi.
Bindila 5

~

SENESCEPTE

«rome, la a1tan idealon, kiun celas .0. l." adoptas
ciu esperantisto - homaranislo, a b oni~ante a l ~ i
kaj ali~ante senpage al

lip .

Trad. A. Frank Milward.
Bros llrila ~

ClUJ

OOMOTO INTERNACIA

LA DORMANTO VEKIGAS . H. G. Wells.
Bindila 5 s

La kUl'sano, la instruisto, la UEA-Delegito, la ~
Grupo-Prezidanto, la Lingva Ko rnitatano ktp. ~

p.

Tradukoj
~ , ~
LUNO DE ISRAEL. Sir H. Rider Haggard.
Trad. E. S. Payson kaj M. C. Butler.
Bindila 5 s Bros urila 3

2

legls legindajojn, pro ili a interesa enhavo . Klara
internacia stilo , senerara Esperanto · lingv o ktp.
Nu, tiakvalitaj artikoloj .ataa _n

JUNECO KAJ AMO. E. S. Payson.
Bindi ta

~

EKZEMPLE

2

nur per 3 sv. fr . por eiuj landoj. · La abono rajti gas
al12 num eroj de . 0 . 1.., U H. A. - mem bro karto kaj
5 ilustr. Oomoto-po~tkartoj. Pelu senpagan specim t'non de.O l."1 UH -\ jam entreprenis la konstruon de la

p.

Mendu ce la eldonej o d e nLiteratura Mondocc Bleier
Vilmo s, Budapest, IX. ker. Boráros-tét' 6 s zo a\1 (\ p

Domo de Homamo
S~ndu

abonkolizojn kaj "brikojn" por . 0 .1. " Ia Oom o a l
S ·ro Koogecu Ni!limura 124. rue de la Pompe, Paris 16e

Brita Esperan tista Asocio
142, Hig h Holborn, Lond on , W. C .

I.

Po!ltcekkonto Koogecu Ni!limura Paris 448.77
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BALDA řJ APEROS :

TRA EDROPO PER ESPERANTO
( ilnstl'itaj I'o j ag no toj kaj impresoj dUlllllli a
25-jara esp. vivo ('Jl l's pera:nLo ka j bulgu r a
lin g-vo pa ralele).
Antallpag intoj d e 5 s\isaj fl' tl nk oj all.
ega lv. g is 1a J . ,\ ug ll s lo 19 3 1. l'il'l'\ OS
uo nace . - ki el prpm ion
UIIU
pkz.
d e ]a 25 0-paga lll'LGARA Ai\' TOLOG 10
(elektitaj
proza j o j
k aj
popzia j o j kun
po rtretoj d e ]a pl'czentitaj gcyerkisLo j ) .
Adreso : Iv. H. Krestan o v, r ed . d e BlIlg.
- - J.r.
.... ______________________
E sp . BibL en PlRDOP , Bulga ruj o.
~~

FLIlNDRA

kaj
Adminisfr anto

Jan
van

SCljoor

LA PROGRESO
Praha VII. Soch al'

ká, 333

J O numeroj j a re.
Ahono: (; II , \ilsl r io, J l lIn ~:l rllj (), JlI gM I:l\ill ,
l'olI :lIld o, HIIIlI :lIlUj o 'Hl K(\ :11-1 :~ s. rl'.
Cet('r:lj landoj II S \ . rl'.

1n fo nnas pl'i la ceh oslovaka vivo kuILul'H,
ekono mia, e 'pera nti, La. Alportas bonajn
Lra duk o jn el la c . litera turo. H elpa ,,1
fund a . cio d e
p-o en C R.
S p ecimen a num ero scnpage.

ESPERIlNTISTO
M o nata 'Re vuo

'Redakforo

CEnOSLOVAKA E PERA NTO-GAZETO

OrQano d e 1a
Flandra Esp e ra nto-Mov ado
J. De Gey fersfr aaf, 149/1

Antwerp en
Jara abonpre:zo :
En1an d o: 15'- f r ank oj
Eksfer1ando: 4 b e1 goř

Vizitu la
postkongreson
en Budapest
dum 1931

Pel u
senpagan provek:zempleron.!!

VII

AN ONCETOJ

GRAFOLOGIO

Prrz( pll IlnU I'oprt'so kaj dek \'Orloj J O filrroj
pft'nigoj ) aCI cga h alof'o. \linilll ll ln o c, la,; '10 , o rl oj.
I'agphla ankaCI al oiaj reprczrnlanloj.
I ,o 11:11//10 d,' ci lili rllbriko 1tlll'IIS {" // 1' {Jm// dl'I'Oll

r1b onanloj . kiuj deziras uzi niOlI grafologian ru brikon, sendu ol /li oll al niaj /'eprezPlllontoj almenat1 lInupagon nW/l .,kribilan letl /'0/1. Ci eslu sh:ribila SlIl' neh lliila
popf'ro, pP/' in1.:o. .lIla letero oni oldonu 1. - pe/' g01l
(tll rgo [l'o[oron .

1 .-10

I'f"' [lollrli

o{nll/HI/j

[II/ll/Ojl ' o{ [" {;(){'( '.'{Jol/liujoj. '''l'I' lIillloj

"I li fI/tí {I( 1lIlOlIri l" Irll/o.'.'

HOl il/jIJ
(;r. Zicll\ ./1'06-11.
1'1..,11' rcllr ť.paJ1nj.
F-illo

Tl'llmi.,la

·l·!.

y/'lIpo
:~. )

\ Ir. \ al!"lióf;I -11.
IIIOIHIII . .

IIl1ll g" f'lIjo. II lld" l.l('sl \ I.
I'sz. 'l'l dl'z . I.. or . prl'l'lJlI' kllll

I/O/'l'líl h.

dp ffE . ' Iú ( lIu op-al'l ,j o. nlld :IJ H':' i
d pz . km. 1..111l Ir"l lIi stoj 1'1 I" 111 111

,' /'!'io:ulI l JOs llllllrl ..t..ol!l.. lrllllo// sl'rhs I'i) E.;II IIllljll .
I.,,"io . Lilll\l1jo , "'ionlalldo. SOll'iio . .J IlPIIllL,lld, po r
illl,'rsallgu /) /,1'I'",;//,\'i /) ez"íí. I líc. II I/MII(I·lIjO.
Pn/tlllllo
kon 'spnndlls 1..1111
inll'li :'Wlllltloj . I, ifi/'i
!Júrt!os . Illld:1PI'St, ,\l lIr1-(i l-kiil'll l 'IK.
Lu Iwluj, jl/lloj. sill/lJu l;lI j I.. Ip . gl' I'''I II' rl'"li IlIj 1'1
HlldajJe,;1 sl' rbl" in leli1-(enl;ljll kOI'l'';P" lllLllIlojll tl l' \ 1I"iLljo
gi, I\. aniballl jo. 1\<ln'slI : F -ino ...,ti,.i .Iolul. 1I1",; lrill o tl l' I:t
111'::-;-11 grllpo. Blld ll]lt'sl. \ II . /) o h ú ll~ - II. 'j". 111I1l f(.tr uj u.
I, 1111 IIlfIlYU!'''j iah. l's /JI" l oj tll'z . kur. k-tlo Clall';
\ ,",, 1,'11. F.'ch,cl' i i ,'!'.
Ii . ll/chl'lI.
II l'ihacllSlras·;t' ',()- t'.
kaj k-dll Pe! ro
\ illzprirh, SlollJl'I'</ b : I w lll'// . CIII'I'l' i I
\l lIhall 1'11 (;,'rlllllJlujo.
• lra"l' "!!

O. P. (A' ra/,o/(o) AlLnil'rla spirito. ln luiti\'a, ini ciatcll1a. singardrma. DelikaLc kaj profunde scntanta n alul'o.
La skribioLo ha\'as m em sLarajn ideoj n .
C. I. ( .Ilonlel'ideo ) : Di gnc llla. n e memstar a. ma lkllraga. obstina 11Omo. kun r egaj suvcrenaj deziroj. homo.
kill mllltl' don as al rkste rajoj kaj satas gravumadi.
M. 1. (Cenevo): Vrrsajnr spor llllo, kun forta kOl·PO.
Tlllpul siva . p ersi sla hOlilO . sionfl'l'a. spd n e kapabla por
sio('cra sť npcr eco .
I ' . ...,. I {lfl/ ';" ) : I\ OIlSpkll' IH·('l lI <I. hookora , sc id l'zil'<I.
smf!'ra. p;te il' ll(';' kUll 11IIdlaj SOCil'lllllj senloj LIj Jo rt l'
:o. IIlI'(' gO .

S: . I . I Ul/do/J.·sl , : l\alall'lIl;( . di sk ul ťllla. fpl'I'or;1
lilll'rpl' /I"ul o. (·i<llll pn'la he lpi aliaj ll . sen p-,ikaj di Ko j .
Ji .Y. f \l 01''':(1/1'0 ,\ : Utopislo. kiu o fl e nr b lklll "s
pl'i la I'l';dajoj. 10lpli Kl·nllllo. lIlul ll' IpKi n! :l. sa tan!a la
';lIrprizajn omajojn kaj tlll'oi gojn.
C. /J . . CIl /'IIIia ) : BOJl/' ('kl ili br ila . di ' igl'll lll . gm lila
lIalllro . kiu sin sen las ' up er la aliaj. kun I' gll i ~IlHl. bona
o!tsl'l'I okllpa hlo . s,'nlo al I'l'alo kaj pa"iclll<l pa rol Ill Illl il' l'o .
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