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Kara leganto!
Pasi ' la dua jaro de nia dua periodo. Oi ne ' estis·
[acila, vi ja seia kaj mem dolore spertas, ke la krizo alprenis nekredeblajn dimensiojn. Intel' tiaj cirkonstancoj
ni pova esli kontentaj, ke ni povis vivleni la gazeton kaj
ccrtigi gian ekzi Lon ,por lasekva ' jaro, ee ni povis, malgraii ke ]a. nombro de abonantoj malkreskis J 5 0/o-ojn.
malpliigi nian deficitoll gis 500 v. fr.
Bedaurinde ni ne povi ' plenumi nian pL"omeson, ke
ui donos :>. /I-pagan revuon. Sed ties kauzo estis ministra
ordono, limigruíta la ' amplekson de ciuj gazetoj kaj revuoj hungarlandaj. Posl giH nuli~o ni tuj goje reprenos la
anlauan <lll1p]ek on.
Niél. cldona fako dcvis pl'okrasli ' 1<.1 a.perigon de
kelkaj proj ekti laj libroj. sed aukatl liel gi vigle laboris:
aperis Ja noyelaro: Trans la Fabeloceano de Szilágyi, la
1"Oma110: II omo j SUl' la tero de • tellan Engholm. la literaturaj Sllldoj: Dl' pago al pago de Totsche, la poetika
I"aklibro: Parnasu Gvidlibro de J(ulocsflj' kaj ll' aringhien.
la Romaj Elegioj kaj La Taglibl'o de Goetlw en la traJ~lko de f~alocsa). La tagJibraj notoj de ."lurmer, la
I rrda, Biblio de Lcjzerowicz. kaj la aliaj proj('kljtaj
('Idonoj rpsli , por la nuna jaro.
ParoJanlc pri ci tiu jaro. <llllaú cio bcdaure ni sei"
isa niaj'n legantojn, ke unu el niaj eeIredaktoroj, Julio
Boghy. ahdiki. pri 'ia po tf'no. ,iaj sincm'aj kJopodoj
por lín persyadi pri la aliigo de sia decido eslis senre7Ullaj. malgraú kp ni e~ti ' prelaj konsideri Ciujn liajn
principajn po tlllojll pri la rcdakľado dc la gazeto. Liajn
II w li.v oj u ni llek \ola) nek rajta
konigi aú komentarii,
<ll 111 resIn nul' la dolora konslato pri lia sajne nesangeh!a dccido, kaj la e pero. I....e knn la paso de la tempo
li ebJe liberigos sin de ci tiuj molivoj. :.\ia revuo ciam
goje' akceplos lian nomon denore sur sia kaploko, kaj nun
sin.cere kaj tulkore lin danka pro Iiaj gisnunaj klopodoj
. kaj fen ora kaj ,alora laboro. Li prome~i::;. ke' h rulu'ikon
JII;a Anglflo li daúrigo ankau en ci tin jaro.
POL' cl.. cii la specialajn dezirojn <.IP 1liaj abonanloj.
III aran A' is yocdonadoll. Yocdonis Ulll" 95 Il'ganloj. do ce
lH' 15o t' de Ja abonanloj.
K.oncprne 1a titolpagon ,enis ~3) vocOJ por nro .2 ..
33 ,()(\oj por nro 3. kaj 2
vocoj })or nro 1. JIllltaj
('stis elllute l1ckontentaj pri 1a projektoj. Ni ti on bedai'ml5.
'cd ni ne cn la~ nin kulpaj, car ufice .huc ni anonci"
lllk liberan konkur ' oI1. Por ha,i ankora(l pIi cla 1pmpo
por 193Q, jam nun ni malferma la konl\.urson . . \1 la
(J'ajninto ni pagos 30 s'. fr. ·
(' ne llllll It' , lamcn iom:
Bl'daurindc el ln 95 baloLinloj ll, nenion c1iris pri
1a cllha,o dt' ]a gazelo. clo ni pmlls [>t'nsi kl' ili ('~Ia
knult'ntaj.
. Aliaj geuerule riprocis neologis1l1ojn kaj nlldajojn
de llu lrajoj. Yyankam kelkaj rektc dt'ziru ' iIin. tamen
1a grandan plimuIton ni dc, as kon idcri. h .clkaj malsalas
Lro . mulLe da poezio , I}.ur du dezira PC pIi ll1ultc . .\1 uJťa.j
dezlras preskati ck kluzi\e originalajojll (dl'ziro bedaúrinde
nC plenumebla provizore) . h..clkaj deziras Ilji da teksto
kaj lllalpli da biJdoj: kclkaj 11a,(\ ' ll1alan dezirou; ni
klopoJo nin tcni mezvojc. Nepre pra\aj psla ' la mallaúdantoj de prcscraroj: ni deya pii energie batali kontrau ili .. Kelkaj dézi~'as romanon. Cll daiírigoj: ni cbll'
proYo ' tJOn dum 1a JUro. La .pleJlllulto 'ata receuZGjn,
obscn:ojll, pri1ileraturajn artikolojn: ci tiujn ni plimul~ig~s ~aj . pl~variigo. Ncple.nume~laj , varte strangaj dezlroJ: m1anlItcraturo , muzlknotoJ pn hungara muziko
cigana. fako de humuro, ktp.
Jen la. bilanco (le la yocdonado. ]\.ics 1 OIbpk ,,'ucn jn
ni prcni ' cn la uba d ecido:
.
a) La redakeio, k,ankam iagradl' kunlrall sia kOI1- '"
Yinkigt~ , ~li. ' c\erc · ~lt~nlos pri Luzu d' lleologisllloj.
Tute sm hgl al la ollclala yorlpro,izo aú al la yortoj de
la Plena Vorlaro
ne po,
aS,eJ llcologislllOj'n
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enprozo, se la aiitOt'Q ne volas p·r i ili rezigni. El a:l-i:aj
tekstoj ciujn vortojn ne troveblajn en la Plena Vor taro
Ai forstrekos kaj anstatauigos. Ciujn poeziajn vortojn gi
klarigos je la fino de la reV\lo. Do de nun ciu neklarigita )'orto cstas eJsercebla cl la Plena V ortaro;
h) gi waloftigos Ia ekspresionismajn kaj nudaJajn
biIdojn kaj p]ioftigos, se eble, la klasikajn;
c) gi plioiligos ]a muziknotojn, plimultigos la inlcrpsajn lileralurajn obsenojn;
d) gi komencos serion de artikoloj pri esp-1st.aj
verkistoj kaj Esperanta literaturo (gis nun estas petitaj la
jenaj arlikolo j: ll. Ban/wm pri Bulthuis; Waringhien
pri Vallicnne kaj Kabe; B. Johnson pl'i LUj'ken kaj
Hj'ums; Totsche pri SChUl/lOt;
e) gi klopodos publikigi intervjuojn kun niaj vcr!\:istoj kaj ankaú kun famaj yerkistoj naciaj;
f) gi prezentos Ja gravajn esperantislojn ankau bilci ... :
I') gi pliofligos Ja sercan literaturon pri nia movado;
ll) gi enlule plioftigos la humuron;
i) gi klopodos plioftigi originalajojn:
j) gi pJjmalofligos la poemojn; ili ne okupo~ pIi
ol 10- 15°, 0 de la tekslo;
k) gl pli\asligos la recenz-rubrikon, sed gin .donos
en ara~ta k, ar<;>ujara Bibliografia Gazeto, kiun ciuj abonanto) ncevos klel senpagan aldonoÍl. En L. M. restos nur
bib]iogr.aI.ia rubriko por mencii eiujn eldonajojn. La
rccenzoJ do estos lllulle pIi longaj kaj gisfundaj:
" J) gi cnkondukos la rnbrikon Lingvo, ell kiu K.
h aloc~ay respondos pri ensend ita j prilingya j dl'mandoj:
~(' estos por gi dai'1ra intereso.
.
~i (>eL~s ,.in , b?n~olu afuble kaj bone lllcm.ori liujn
Cl g\1dprmcJll(~.I11 .. ~I esLus tre gojaj kaj feIieaj, se . vi
Pll' us propom 'lan kunlaboron por unu el la supre
HnOl~clla.i l:lIbrikoj kaj íakoj, kaj ni estns ee pIi kontentaJ . ~(' \ l hOlHOi.us a{~bj~ s~ndi al ni \iajn rimarkojn
ko~cťrn~·. la supra]n prmClpO]n por eventualu plibooigo
kaj yanl~) de ln revuo.
. La cldona {ako de nia reyuo faras ci-jare grandan
l~aJ multpromesan pason per la fondo de la Asocio de
E~perúJl~aj Libroall1ikoj (AELA). Ses ampleksaj l.ibroj,
acelcbl.<tJ per bagalel a prezo pagebla ankaú en partoj,
e~tas bal senekzempla okazo en la hístorio de Ja Esperanta
llbro-~ldono ..ke gi .ne po.Yas res.ti sen grava dík o al la
legemlgo de · J .publIko kal per llO ankaú al 1a evoluo de
la E~p~ran~a hteraluro. La detalan planon konas Ciuj nia,;
lcg<Ul.toJ, Dl do l~e ?ezonas gin pii \astc konigi Cl tie. Ni .
al~ntIgas n.ur pr.l LI?, ke la anoj de AEL\.. raj tas sa.ngi
J:lUplacc ~l:~n. a]ll hbroIl de la pJallo je ali.a ť"ldonajo .
Iuoll1e ll~ Cll1jare dem;mdos la anojn pri la kunmelo de
la sek, a- J~ra pro~rč~mo de AELA kaj liel nia publiko
pO\.os legl "cre tI()Jll 'l'rkojn, kiajn gl plejr satas kaj
deZl fa:,

(;~ lic. nj ~llt'lleias , ke al la supra punkto u. (pri la
neolO~ISlllOj ), III kl~podos nin teni ankaú en 1a eldonajoj

de \EL\.., cc ce 111 eble ne ciam sukcesos esti same
'e,eraj, car k?ll1p1~eneble ce libro, pri kiu la solan respon~:con ~~i.l\ as gHl. autoro, l~ eldot;tant? ne ciam pov~.s. trudi
..,;aJn ~ldpunktoJll. (:\Iultn~a~e
~c ne esLus dezlrmda.)
~ed 111 n,~pre klopodo8 bl'ldt kaJ Dl nepre po~lu10s klar19on de ClU nova "Vorto.
hrom ]a ]jbroj de AELA nia eldonIako eldonos
č.ll1kaú aliajn librojn. antau cio tiujn, kiuj prokrasligis
de 1a. anlaúa jaro.

tI.o

~, peri.ln.I('. ~l' ni~ kunlaborado en la no~a jarodonos
ph b.onaJl:~ fruktoJn por la Esperanta literaturo ol gis
Hun. kaJ J~zll'anle al n prosperon, felicon, cion bonan
l'll ta no\a Jaro. salnta
vin
amike via:
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Literatura .ll'ondo.

EVOLUO DE ESPERANTO
- E. Gros'ean-Haupln La koncepto pri EVOLUO propr~ apart~nas al
la biologiaj sciencoj, t. e. al la s6enooj, kiuj pristudas:
la vivantajn estajojn. En ceteraj sci~Ílcoj, kaj 'aparte
en lingvistiko, la vorto evohuo, same kiel la vortoj organi.smo au vivanta, povas esti uzata nur metafore kaj
rioevas sian gustan kaj precizan sencon nUl" kompar.e
al sia malo revolueio. Dum revolueio estas ia abrupta,
rapida kaj detma transformigo en ia organiMjo, evokw estas vioo da malrapidaj iompostiomaj Sa.ngigoj ,
konformaj al la naturo de 1a objekto kaj al la vivbezonoj. La karakterizo de Cia ~voluo estas modifigo de
tio, kio ekzistas, sed modifigo postupa kaj suprala, ne
tusanta la esencajn ecojn. Ciuj vivantaj naciaj lingvoj
evoluas, car tio, kion oni nomas vivanta lingvo, esta-s:
lingvo efektive praktike uzata kaj' kies normala evolllO
estas certigata per interkonsento de opa sufioe multfnombra kolektivo da uzantoj . Samo okazas pri la internacia lingvo Esperanto: »Oi devas, asertas Zamenhof, kreski kaj progresi lau la samaj legoj , laň killj
estis ellaborataj Ciuj vivaj lingvoj. {( Kaj la fakto}
plene pravigis la Zamenhofan koncepton .
La evoluo de Esperanto efektivigas per jenaj
procedoj: I) Analogia kaj logika utiligo de ciuj eb'Jajoj. kiuj estas entenataj en la strukturo de la lingvo
kaj en gia flekse'bleco, sed kiujn oni antaue ne atentis.
Precipe rimarkinda es tas la vasta uzado de diversaj
afiksoj kiel memstaraj vortonaskaj radikoj (eta, etalo,
etb:urgo, etskale, ega, egeco, eke, eki, fora , foreco, fia.
fiulo, k. t. p.)
El tiu ci utiligo de la kasitaj eblajoj sekvas ankau
la forlaso de kelkaj malpermesoj, kiuj estis nuraj naciismoj senkon'scie akoeptitaj dum la unuaj periodoj
sed kontrauaj' al la logiko. Ni citu la malpermeson pri
uzo de infinitivo post sen, au pri uzo de akuzati'\i1o
post Ce, au ankau la mallargan kaj senutilan uMdon de
po. Oni povas ankau konjekti, ke kelkaj dubaj formoj
kiel kelJáu, multÍJuj, al~, anwii ke, post ke, post ol,
sama ol, isi, end k. t.p., gis nun apenau uzataj kaj:
ankorau ntl kontrolitaj de la vivo, eble pli poste estos
akceptataj.

2) Oenerala emo al plej mallangaj formoj , kiel
igi anstatau farigi, ci anst. Ci tiu, auto anst. Aiitomobilo, fora anst. Malproksima, eta anst. Malgranda;
precipe rimarkinda estas la forlaso de la internaciaj'
sufiksoj aci, iei, u ci, (pii konforma al la instruoj de
la Fundamento estus la nura forjeto de i .: Ekz. Apelaeo
elburgo, etskale, ega, egeco, eke, eki; fora, foreeo, fw,
k. t. p.
3) i Modifo de la ,signtifo de kelkaj radikoj Cu
per plilargigo au metaforigo cu per malplivastigo kaj
pliprecizigo. Ekz. : Agiti, agordo, angoro, apogi, aroganta, emoorasl(), genti/n., kamponi, konjuzi, konsenti,
~ta, prddenro, planto, svati, toronto, trakti k. t. p. Oni
devas ne konfuzi tiajn -akoepteb1ajn plilargigojn au pliprecizigojn de signifo kun iaj signiforenV<ersoj tute
konttauajalla Fundamentaj difinoj , kiel uzo de domagi kun la senoo d itek ti.

'4) Sed la evoluo de Esperanto konsistas p'recipe
en la plimulligo de Ia: rádikaro. Dum 'lónga periodo tiu
ci plim1Jltig9 estis!Dalrapíd,a kaj' poi.oma, sed poste la
verkantQj ~ pli kaj pll lrutiínigis· enkonquki k6nstante
hj, ~ase tiel multa:jn novajn radikójn, ke estus ne-

singardtl konsideri tian torentan inuDdon kaj, sen6esan
sveligon kiel normalan sendangeranevoluoD de la
lingvo.
Certo estas, ke Esperanto, same kiel ciu ajn kulturlingvo, devas kapabli kontentigi la bezonojn de l.a
artisma literaturo. Tamen ni ne forgesu, ke malpleJ1:nulto lernas Esperanton pro artismaj celoj kaj ke en
la heletro kaj la poezio ne kuSaB la ce fa utileco &
lingvo internacia, kies precipaj' esencaj kvalitoj neprej
estas kaj- restos simpleco kaj facileco. La bel etri stoj . n~
troigu siajn postulojn. Ne nul' enkondulm de senutila~
duoblaJoj-, de jam ekzistantaj vorooj estas evitinda kaj
anstatauo de rna 1helpo, §ati, malspari" esti permesata,
malgoja, malmola, kompatinda per 1a neoLogismoj
ob'Stakz.o , aprezi, dis,ipi, lici , tris<ta, dUM, povra ne estas
pliricigo sed plibalastigo kaj plikomplikigo de la vortaro, sed ankau trosubtila nuancigo de la lingvo kaj' prelendo rekf.e traduki per aparta vorto ciun ajn apartall
II'0rOOl1 de ÓÍ!u nacia lingvo ne estas, ce lau artisma vidpunkto; aprobínda. »Se en Esp~ranto, skri?is. p.ra~c
nia bedau rata prezidanto Cart, m volas ,espnml Clll.lll
llual1eojn de la homa sento kaj de .la h0l1!a. pen~o:
kiujn ceter,e tradukas plensukcese nemu el maJ naCH1]
li'lgvoj , ce rte nia lingvo farigos pii rica ol iu ajn ~ ,
sed sam tempe tiel malfacila, ke g~ ne atingos. pIu sla.n
kl are diJinitan cefan celon : esti komuna lIlternacJa
komprenilo por la popoloj. Oian sodan roron Sll~
premos la beletristika rolo, kiun oni ne rajtas mal§atl.
sed kiu tamen devas resti flanka; ornamajo tre dezirinda, sen ia dubo utila, sed ne esenca. «
Ni do daurigu permesi, ke ciu p~vu libere proponí novajn terminojn au formojn , kiujn li bezon as
ail kredas l>ezoni, sed ni ne akceptu cion ajn tro facile
kaj senkritike. Ni akceptu nul' la novajojn necesajll
kaj konformajn al la bezonoj de la uzantoj; plie, ni
konsideru tiujn novajojn kiel definitivajn nur post
kiam ili estos kontrolitaj kaj kriliritaj de la vivo kaj
ankau oficiale konfírmitaj de la lingvaj instit.ucioi,
supera autoritato registranta la efektivan lingv8n
evoluoll.
La evoluo, t. e. la sorto de Esperanto kuSa.s, kiel
diras la Deklaracio de la Akademio, en la manoj de
la Esperantistoj. Tiu ci evoluo povas esti normala kaj
sendangtlra nur se ciuj Esperantistoj komprenas kaj'
plenumas sian devon, submetante sin al memvola disciplino, se ci'Uj recenzistoj montras laucelan severeoon,
kaj se ciuj gazetistoj kaj verkistoj atentas ne nUl' siajn
proprajn lingvaju bezonojn kaj facileoojn, sed ankau
la generalajn superajn interesojn de la movado.*

* La eldonejo de Literatura Mondo cerle faris a1
nia afcro tre grandan kaj dankindan servon apa~te p~lik
igante fakan poez~an. terminaron. (Kalocsax. kaj W annghien. Parnasa GVldhbro 1932.) La pubhklgO estos tre
oportuna kaj utila por niaj poetoj ~aj .beletris~oj , kaj ~a
apartigo treege akcelos 1a generalaJn mteresoJn de m a
lingvo kaj de nia propagándo, senbalastigante 1a ko~un~
1ingvan vortaron kaj faciligante la taskon de 1a vortanstoJ
kaj de niaj Lingvaj Institucioj. (E. G. M.)
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La

fanůllo:~Tpmč(k
- J. C. HroDsky ...:..

Di estis nau: Tomeik, Tomcieka* kaj sep infanoj.
Tomcik ellernis la muelistan metion, sed fininte
l~ 1«J~'nadon li konstatis, ke li ne posedas muelejon nek
gm lam posedos. Estante konfuzita li pr,etigis tablon,
kiu havls kvar piedoj'11 kaj kruooforman piedapogilon
kaj' ornamitan tirkeston .
Tio lin gojigis.
Li komencis lignajisti, li taradis tablojn ordinar.ajn, kvarpiOOajn. Kaj kiaj posle sekvia, kiajn li mem
e~pcns~ I C~u lahoro gojigis lin dufoje: unu fojo.n;,
kiamgl esbs pr,eta, kaj la duau, kiam oni pagis al li
almenau duonon de la interkonsentita prew. Tomcik
estis ja entute tw, ke li pri cio gojis. Pl'i tio, ke li edzigjs, kaj' pTi tio, ke naskigjs infanoj, kaj ke la suna
b'ril:is, kaj: ke la infanoj havis ion por mangi.
Li estis tia patro, IPá kw dil'as la rakonto, ke li
iam akil'is sep gro§ojn kaj tutan nokton ne dormis,
cal' li dunmokte .kalkulis, ke tiom da mono en lia
hejmo ankorau ne estis, nek iam pIu estos, kaj se li
gin dividus, clu infano rioovus gro~on. Kaj' dum
la tuta nokto li ne dormis, laute li ridetis, fin,e li ec
pensis tiel laiíte, ke vekigis la infanoj, audis, pri kio
temaa, kaj- tuj matene petis la patron, ke li dividll,.
Kion li havis, li dividis, sed vespere ne estis ~,
la. inflill:0j. volis nur mangi, sed ne r,edoni la gro~ojlll.
Ili do tlam ne vespermangis, nur matene ili sin satigis
kaj ciuj gojis, ke ili §paris unu vespermangon.
Tia estis Tomcik.
Kaj: TomCicka - ee kun lanterno se oni sercus,
oni ne trovus pli taugan. Por Tomcik ~i estis kvazau
heita.
Vesper,e ili ,sidadis cirkaií lanlpo kaj' Tomcik
donisinstl'UOU al la infanoj :
- Infanoj, zorge 'UZU cion! Kiel oni taksas sian
p.anpeooton, tiel oni fru'tas. Kaj antau Cio: gardu bone
Vlan havuJon, por ke gi ne falu seuutile en fremdajn
manojn; homoj rabus j a al vi ec la hauton. EI via,
bu§o ili §telos, se vi ne defendos vin; ili vin trompi~,
se vi ne' estos singardaj'. Atentu pri 1a homoj ! Se vi
donos, helpos, ili ec mokos vin, kaj dankemon ne
atendu. Memoru tion!
Tomeicka neniam forgesis aldiri:
- Jes, infanoj , obeu tion, wn la patro parolas!
Kaj kiam iun dimancon restis kelkaj kronoj kiel
l'ezel'vajo, §i ekpensis, ke' en la kalendara libro . estas
malplenaj' pagoj kaj ke sur ciu estas supre presite:
Per kalkulo kaj· §paro gro§o ;.gas gro~aro. TomCicka
do elsercis lakalendaron .kaj pezamane Si notis snr la
unu~ malplena pago: II Ni havas 128 kronojn kont:
'
antaJn.«
Oi tr'e ekpla~is al §i, kaj §i montris tion ankaií al
.
la edzo.
Kaj ili amb'au skuetis la kapojl1, rigar~nte al
la flaveta paparo, ke tie efektive estas la uomb'ro 128,
tuta kaj: peza, trapremita ec snr lasekvantan folion.
Tomeik 'Oe ne volis .kredi, ke estas tiel, sed li ekfrotis
ta paperon per sia montra fingro, nu, kaj: kiam la 8.10
ec iom makuli~is, estis sentehle, ke tie estas 128.'
Kaj' ankaií videble.
Sed ili ne pIu pl'ibabilis tion, Car l1abili la ,TomW<oj· ne ScllS.
.
La sekva tago estis lundo, gojplena .kaj- hona.
Tomčikforirisal siaj/ tahloj>, kaj Tomcióka ripl'oČis la infanojn kaj kantis;
..
,
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Gloru Dion, laiídu Lín,
Mi . reveni:s, kamlin'! ".
Poste ~i eksidis, por sen~eligi terpomojn, sed
prater la fenestroj iris Haláma, kaj estis certe, ke li
venas ci tien. TomcickaAovis rapide la .pajlan pladon
kun la terpomoj suD §ranketon kaj iom eagrenigis, ke
gust'e hodiaú venas. Haláma ; li sidacos en la eambro altega kaj sangorica homo estis Haláma - kaj bahilos
gis la tagmango, kvankam eslas lundo kaj: li devus
ja laborl. Fine M devos vole-nevoleeltiri la terpomojn,
Haláma iIin rigardaeos, kvazaií kompatante cÍun, ke
.
gin la TomCikoj formangos, kaj ripete li diros:
~ Kieloolajn terpomojn vi havas! Ni ankaií
havis pl'oviwn ... Sed gi estas jam tule konsumita!
Si sciis, ke nel li kutimas paroli, kaj: tial ~i ne
satis Haláma'n.
.
Haláma tamen eniris spiregante, longe li rakontis, ciam la samon, Tomcicka jesadis, kaj subite li
alpremis la manojn al la genuoj kaj diris:
- Najbarhlo! . ' .
Li logis en alia parto de la llitlkto, sea tiel li~in
titolis, car tio estis ce li vorto de konfido kaj oportun'eoo, li ne Dezonis eu la memollO serci alian. .
- Mi konfesos: mizero min a1pelis ci tien. Vi.
estas aliaj ol la ootel'uloj, kiuj ' ne volas helpi, -la
oeteraj: homoj, kradu, estas kiel hundej, kiel Destaro,
ili ignoras malriculon. Kaj mia mizel'O estas vere granda! Jam tutan sernajnon mi vane sereas laboron, kaj
vi komprenas la situacion de sensalajrulo. ·, , <,
- Hal - volis Tomcicka mirigioo respondi ~
- la ~dzo diris ja. al mi hierau: Haláma perfidua
pro mono ec ciujn sanktulojn. Hodiau estas dimanOo,
kaj·, li tegas tegmenton en la Meza strato, Car tie oni
IOone paga.s. Li akooptas sole tian laboron. Sed p.vofiton
li ue havos. Post la tagmango li sin altabligos kaj' sen:p'uDe ne Ievos sin pli fme, ol kiam li elspews la lastan
heleron, au ol oni fermos la drinkejon.
Tomcickatámen diris nenion, §i nul' ekrugigis,
sciante, ke, se ~i tion efektive dirus, li devuseltum~i~
kaj' §i mem ne . scius, kion fari : cu nur indiferen:te
lin rigardi, au ~u_ tuj peti lian pard~non.
Si ,do diria neniori, kaj Haláma p.arolis plue:
" -:- La negoooj ,ne prosperas, l,íaj , vi almenau ~~s
homoj homsentaj,6ar vi mém scias, kielen mi1Jero
suferas iufanoj. Mi ec aiídis, ke vr:;povus helpi, kaj
tuj mi pensis: se ili povas, mi ,ooroo ne patos vane~ '~
Tomcicka ektimis, 'sed malgraií ]a ek~o §i pruntis al Haláma kvardek '.kronojn" kaj poste §i 10nge
silentis, ne kantis,. nur plie nprOČis ]a infanoj!Ó, ankaií .
da terpomoj' éi si:lnSeligis ,malplimulte, ól kiom§i volis~ .
kaj tre ,koleris &umem. .
. . Sedántau la olrulój de Tomcik .§vebis dum 1a ,
tuta tago la flaveta ~ kalendara; antaií la vespero
liplie §vitis, ee iom pli frue li interrompis la laboron,
kaj ferminte ]a metiejon .li ekStaris an:ta.ií la ' ~rdo. ' ,.
Li pripensis, kie íogas ]a plej molkoraj homoj ,
Mdantaj'. al li p{lgou }l9r la laboro..
.
Posté' li rapide eknlarMs, kaj6e .1a plej mollmraj
li sidis tutajn tri duonhorojn; antau' ol li ekkuragis
diri, ke li venis ,ero la ,nono. •
'.,
Di n~ baviS, .1iií pretekstis ne havi, au esru la afer-o
kia ájn - sed ili ne donis al li.

~.Il

MORTÓ
-

La nuboj preterkuris SilI' la flamru~a luno,
kiel SUl' ,incendio pretere' fugas fumo,
kajgis Ia horizonto nigradis la arbaro .
Ni ' marsis senparole en numida herbaro,
tra Ia erikoj densaj kaj la arbustoj grandaj ,
kiam ni sub abioj similaj al ' Ia Lanď aj
ekvidis ungosignojn premitajn jus akute
de I' vagaj lupoj, kiujn ni sekvis persekute.
Ni aiískultis tiam kun streca spirreteno
kaj paS' interrompita. - El bosko kaj ebeno
ne Jlonis 'ec plejeta gemeto nun; aiídebla
estisnur la 'knarado de ventofIag' funebra,
car nun la vent', farante tre supre siajn kurojn
tuSetis per piedoj nul' la soIecajn turojn,
kaj kverkoj en malsupro, apud la rokaj krutoj,
sajnis endormigintaj apoge SUl' kubutoj.
. Nenjo do susuris, kiam 'kRpkIine restis
Ia plejagul' el tiuj, kiuj ce ľ pel' ceestis,
rigardls al la sablo kaj sternis sin; subite
~i, kies. ju~' néniam eraris .vi?tromp!te,
.
mformls mn mallaiíte, ke tmJ fresa) punktoJ
iilloncas pri ľ elpaso kaj la potencaj ungoj
de du plenkreskaJ lupoj kaj de lupidoparo.
Tiam niciuj tenis ponardojn en prepal'o,
kaj la tro helajn brilojn de la fusil' kasante,
ni disfleksádis brancojn, singarde alpasante.
Tri haltas; mi sercante, pri kio do rigardas
ci tiuj, jen ekvidas, ke du okuloj ardas,
kaj mi distingas transe kVa! formojn, per faeila
daneo ; saltantajn meze de '1: erikej' lunbrila,
kiel pelolas brue, salte, je ClUj tagoj
pro la reven' de l' mastro gojante la vertragoj .
Identis form' ilia, kaj ankaií dane' identis;
sed la' infanoj lupaj ec dum la luď silentis,
sciante, ke najbare en sia urb' fortika
,nul' duondorme kusas la homo malamika.
La patro staris garde, kaj ' ce arbo pIi .fora
lia lupin' ripozis, kiel la besť marmora, .
kultita · de .l:}tomanoj, .kiu s1,lb. ve.nt~ov!l0jn
Romulon kasls varte kaJ . E.emon,· (bofiloJn.
Venas la Lup', 'sidigas, la krurojn rektigante,
per si aj hokaj ungojlasablon ekpikante.
Li jUglS sinsenhelpa, car lin surprizo trafis,
reir' estis trancita, .elvojon li ne havis.
Nu; tiam,- l~ eKkaptis per brula h.uA' sovaga
la penspirantim. ~orgori de .!' hundo plej kul'aga,
. kaj mordonde fa fef'~j makzeloj strecipluis,
malgraií ke ni~Lpafójen lian korpon truis,
kaj. Ja ponardoj
akraj, nel. te~ajlo, kruce
.
.
..
,
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renkontis sin en ventro borita sango~pruee,
gis li momento, kiam. pro la sufok' kaj vundo
sub liajn krurojn falis la jam mortinta hundo.
La Lup' tiam ~in lasas, kaj poste mn rigardas,
dum la elstaraJ klingoj lin gis tenil' ponardas
kaj llajlas al gazono sangumitan de ili.
En dnonronď Ininaca ni pretis lin fusili
Li plue nin rigardas, kaj jen resinkas kuse ,
lekante sian sangon elvel'sigintan buse,
kaj ne degnante seii, kiel pereis li,
fermas I' okulojn grandajn, kaj mortas sen ekkri'.

II.
La frunton SUl' senpulva pafiI' mi ripozi!$is
kaj dum mi volvis pensojn, nenio min lllstigis
plupeli liajn inon kaj idojn, kiuj kunaj
decidis lin atendi - kaj sen la filoj junaj
mi kredas, ke la bela kaj tragika vid vino
ne lasus lin tutsola bahgi de ľ destino.
Sed sia devo estis fugigi ilin save,
instl'ui, ke l' malsaton ilisuferu brave,
kaj ne anigu iam en la urbeean pakton,
per kiu hom' el bestoj sklavemaj faris kapton,
kiuj por li Caspelas, pro gajno de ku~lok',
l' unuajn posedintojn de la arbar' kaj rok'.

III.
Ho ve! - mi pensis - malgraií. ci nobla nia nomo
kiom mi hon tas pri Ia malforto de la Horno!
Kiel forlasi vivon kun ciaj sortmolestoj,
vi ja inslruas tion, nur vi, sublimaj bestoj I
Laií. la memol" restonta <le nia tera 1'010,
nur la silento nohlas, la rest' estas senvolo.
Ha! voja~ant' sova~a, mi vin komprems ~uste,
via rigardo lasta penetris min gisbruste I
Ci dins: »En vi strebu, se eble, la spirito
per daiíra, diligenta medita penspilgnmo
al tiu alta grado de stoika fiero,
kien min levis tuj la denaska vivlibero.
Cernadi, ploti, pregi - jen sama malkura~o.
Penegu energie kaj longe, ce l' vojago,
kies plenurnon pezan taskis al vi la sort',
poste, suferu, mortu, kiel m.i nun - sen vorť. «
Skribita en la kastelo de M, 1843.
Trad. G. Waringhien.

'

kvazaií. pro dentodoloro, kaj nur post longe li trank-
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Sed pripenSa.Ílte siajn spertojn akiritajn ie kaj
tle dum la hodiaiía moópostulado, li eksentis fine certan memfidon kajpreparis sin por forta atako:
- Mi' -lin ja, trovos,mi renkontos lín tute certe,
kaj· li ne sentos sin bone! Mi ne pardonos lin. Li redonu! Mi seias, kiel trakti tiajn' ulojn. Ra, se mi estus
estinta hejme! .'. Sed vi estas tia hornino - pa,
vanaparolo! Sed mi.lin ~kaptos! Mi pin60s al li la
fingrojn.l
. Mll1tege minacis TOIllcÍk.
Kaj: iIi dÍ8putis, kiel ili sciis. ·
. Malfrúe ili iri.s ' al la lito, kaj' antaií. la ku§igo
mamperis j~ el Tomcik la lasta guto de l' indigno
,ka j ". Ji ekgrunihlis iom indUlgeme:
' , " ~- Se vi j;a m malAparis, se vi doms, do almenaií
uptu! Jes, errs~, pol' kee$tu nigro sur bl.anlro!
La níaltojigita Tomčič!ia · vid.is · jam nebone, sama
prolar:moj' kiel pro dormemo, sed tamen ai iria sob
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Mi

aTnlls ta prozon, iúu alvenas kiel viro, kun
'bri1antaj okuloj, kun forta vodo,spiranta, háj klm
granda} gestoj d.eTnllnoj. Mi volas en gi vidí Za ver'kÍ$ton ridi kaj plori, audí lín flustri kaj voki, senti lin
gemi JMj spire gi. Mi volas, Ire lia lingvo mon~riga
anbau mi /úel palpebla ki,} tinl<:tnta org.anismo, mi volos,
ke , se mi gin lega$ en mia oombro, el giaj literoj,
tremantaj anwu miaj okuloj, gi srentigtlJ (ll mi spiriton ,
/Úiu proksimigas al mi, kaj el giaj pmgoj sajne elJ
mi suprenigas .
Mi anws Za prozon, kiu el la senfino de artista
rm.imo ve/ws tajde láel son-m<1J'.o, kun sia larga ondado
(rankvile alflu.etante, ]Jroksimigante, proksimigant.e,
Cbam pli proksima, eben,a kaj vasla, subite lumigite
de belegaj bri.loj .
Mi amas La prozon, kin als(J!iíma,~ mŮI, a:lfuriozas
min, tond"as Sur min en StorTnll pasio-torento.
Mi aTnllS Za prozon., kru estas senmova k nj
fortimpresa kiel mOlltodorsoj.
.
Mi amas La prozon, kbU petolas ka,j gojkrmtas
'de! vente lulata somerarbaro plena de lJirdoj.
Mi aTnlls La prozon, kiun mi vidas stari kun giaj
frazoj lciel urbo el marmor,o.
Mi amas ta prozon, kilU descendc4s super min křel
ora neg,o el vorto j.
Mi amas frazojn, kinj mal'sa~ kiel Groj do, viroj
filUn ZGI'gaj dors,o j, vici§onta,i sultro Ce sultro, sin daťíre
sel,'vantaj en pii largaj vicoj, s~IJlren SlUl' moliton, malsjupren de monbo, kuri frapado de siaj pasoi, kaJj peza
anlaiíenir,o de sia marsado.

-

Mi amas frazojn, kůuj sorias kiei 'tJ()60] sub' tll '
tero, sed suprenvenas, k'lJigas, levi§as, ,plí Zalítaj kuj
rnJult;.aj, kaj pr.etel;pa:SQS kiij levigas kajkt;Ul'fX? postsmias
~,.
. ,
. "
c,
alte enla 00;0.
Mi amas vortojn, lúuj S'libi~ alv~slivázaií ,'él
lre foraj lokoj, ' antaťíenpmfigas, oraj, el bteco "de 'btua
horizonto, au kiel nigraj stonblokoj alte 1m la oero
lrurnigantaj, el profundo de baralctantcí kaj bl'ult:rnro
abismo.
'
Mi amas vornojn, kiluj boml;a1'(wé, mm kiel
fak/ífttaj trCíboj, vortoj'l, ltiIuj bombarOns min, k~l
lfJugl'oj.
Mi aml.1B vor,f,ojn, kilUjrn subit:e níi iJidasstari,
kiel papewoj aií bhuaj cej-anoj.
Mi amas vortojn, kiluj el [n.. -irado dela stilo
,'lJubile odoras al mi kiel ineenso el pregejpordo OlL
kíel partumo de virina poslruko S'ur la strato. •
Mi aTnll? vortojn, kiuj, neater.dite, dum lfl 'TMI/'{)lona slilil'Gdo, dolCe srlprenS()na.~ kiel zunvqnta infanvodo.
'
Mi amas vortojn, kiIuj efemere b1V}etOs J kiel
slufoka;aj singlUltetoj.
,
Mi amasla prozon, kip, siŽan g'Ój~n kaj ekstiJzán '
srflewmas super mii(, hu elcflagr.igas lJrulm:l,fxJJjn sunojn ,
de l' mno, kia kondukas, min tr(l kl djqfmw 'glacio rf:e
gia males,tiTfW, tra lavilaj, nigraj 'n oktojde gw, mal- '
mno, kia trumpetaJ al mi renkonte laverdan kupran
son<on de gia mo/w iroj ri.do. .
'
,

la lampon kaj' decideme enskribÍš ,ankáu tinn cagrenan
konreron eu la oefan konbolibron, redaktante gin jene :
»AI Haláma ni donis 40 kronoju. «
Tomcik rigardis trans sian sultron kaj trovÍs
novan kauzon por ekkoleri:
- Kiel do? Kio gi estas? Cu do ini donis? Ou
mi donis ion al Háláma? Ha, mi donus al li! Kion vi
slrribis? Via devo estis skribi: Al Haláma mi donis 60
kronojn. - Tiel . .. ' .
. .
Tomcicka konsentis, sed emb'aJ:asite si staris super la skr.ibajo, ne konante rimedon, ,per kiu la afero
estus riparebla.

*

Post du ' tagoj renkontis Tomcik Baláma'n , verdire li estus lin renkontinta, sed ekvidinte Haláma'n li
rapide sin turnis post la stratangulon, por . ke ili .;sin
fakte ne renkontu.
- Kion midiru al li? Ankomuja mi ec ne
púpensis, kion al li;diri. Se mine pripensas 'bone, oo~
prefere neparolu ec 'unu vorton, oni sin prefere ce
ni! réukontu . .Hm, ve.J.'e, la edzmo anbu hódia:u ueman,~
dos: »Ou vi ne renkontis Haláma'n? « Nn, Jromp:ren,eble
mi ne l'enkontis lID,J ·Kj.e .. do milin l:'enkonoo? Kiel?
Nun - kaj renk?ntilinJ NeDě, .guste mm mi liD: ren~tonl'OsJ Li atenta& ja, k~as sin . " , jes; jas, tiononi
kutime farM.
,
,~
Kaj· TomCik ee goj:is" ke ili sin ne renkolltis.
Lía vUago tute· bri:tis .de' gojo. , . ' j '
.
. MaN>onsance 'li. denove, forgesis , pl'ipensi" 'lÚ<op. li
diru al Haláma, k;l.j ·kiam tli: lá: ~kvai1l' tagqneStis sin
l'Elllkontontaj:, li r~deYis ka§e' sin erimikS1inter lwntamáson, kaj\ §vito ;,~ovrislian f,runtor1; eru,- estis jam
preskaú malfmekaj 'l~ . eraro~t!ls réS~n~ ;Ili:ikoráu 1Íl.i~'
granda.
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Cu ec hodiau vi nei'enk()ptis lin?
,.- Kia homino vi estas L Kion .vi do "penSas ?Seqduhe li nun proI!l>enadas é]j;sťerlalÍrHo . .
-- ,PJ;ej' 'bone esťus ' viZitilin: _. '. . '
.
.
- Da,e.oerte, ,~ penšisTom.cik; - anKorau tiou!
Aú mi ,trovus liti, -au · ne';, Se, ješ~ " {les...pli malbó'ne: ' li
povus haviiom ,: da' vaporoéu 1;1.. k~po, likaptqs
per sj~j \l}anacoj . ' . ,nu, l',or~ ' dankóri!
.
",
. - Plej· )}op,e jeSt\f8.iri~eI\, ./
\c\Tomcik rapide .diJturnis:} la R!irolon alalia ,ter,no:
kesur la kol~ lj"r,e'e 'na,v,ás :sveltrwer()D, kajkiu scl<t$,
ou ne rieetigos la., m;alifgra,b'4lo, ďkiu~ li ",!r~ vivi( antau
kvin jal'Ůj)'kiam .li ,devis dunt la )uta-,.autuno irá,di,kun
ka.po f. lankenkliilita':. e.:
. ' ... ~. '::.' "'~ ,t ~ '.,' P.:.
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Sed la'sekvari tagoir. klam ,li.P9J;tis hej:Ih~n monon
. ricevitari dé ;li'i6denci:k J(f1'j' h'altis;sVila /~placp '-;'\P9r
moro,entll' irite'}~olo~ in ' forte; ekfra.piš,J.iap ·§ultron7,ka;j
skuetisgin. · .
Cf'.""
' Preskaií .

li ne koleras kajee neniamkolerus pro tia afei-eto. '
Kaj: tia fervoreoo montrigis en čiu gesto, 1m la mieno,
en 'ciu .vorto, ke li fine - limem ne seiis, kiel prri1?tis al Haláma pluajn dek kronojrÍ, Car Haláma
forgesis kunpreni monon kai volas aooti najlojn. Ankau la suldon .li f.orgesis kunpreni, kaj la papermono
estaS ' jam tute cifita, car Ii gin jam tiel longe portis
en la poéo.
Tio do okazis 8:1 Tomclk.
Hejme Ii tre ektim~. Car la okuloj de Tomcicka,
sia} l?uso kaj' ciu movo manifestis demandon:
- Ni cnskribos hodiau refoje, cu ne? Certe,
tuj' kiam ekdormos la infanoj !
]}i do devis, li ne povis ja malkonfesi, ke geedzoj 'Feriencik es tas honestaj homoj .
Ho, pro Dio, mi notas, mi enskribas, tremas
sup~~ ciu litereto, kaj: li tiel . '. tíel senwrge ma.l-..
sparAs! - .lamentis Tomcicka.
Tomcik silentis.
Hedauro, bedauT.ego plenigis lian animon, sed li
silenti.s, gis kiam venis al li ideo:
- Cu kulpis mi? Mi pruntis nul' dek, sed .' .
- Cu mi kulpis? Mi estas ja nul' virino, nur
simpla . . . 'simpla hornino, sed vi - vi devas seii rilati -kun homoj ".
\'
.
Ekmeditis do To mCik , kaj' post du tagoj , vespere,
antaií ol li el<dormis, li ekkompr,enis cion.
" Jene li konsideris :
-- Bm, al Petrás ni foje prw1tis, kaj .. . nu, li
ne repagis. Al ZVOM mi pruntis ankau, kaj- . '. _ nu,
oni forgesis. Laedzino anka-u prul1tis al famiJio Hirt,
k1.,ty'... nu, nur Dun mi tion rememoras.
Same ciujn ceterajn li rememoris.
Li eksidis sur, Ja lit<} kaj vekis Tomcickall.
' Ne dormu, sed auskultu.

- Mi ně dormas, tio nur sajnasal vi.
- Mi seias jam, kial venas al ni la malkvieto.
- Kia?
- Nu, kia, kia?! Do tÍu - pri la mono.
- Ha, j-es . " Kial?
- Tial gi venas al ni, Car vi elpensis la kalendaron.
POl' kio ni bezonas kalendaron? Kion ni priskrib'u?
Cu ni ne havas kapojn kaj memoron? Ni havas, cu vi
duhas? Niaj sumoj estas facile memoreblaj . Kial do
noti, skribaci?! Morgau vi elsiru la foIion ... jes,
elSim! Kaj· ne skribu pIu, nenion skriliu!
Tomci6ka klare konsoiigis al si, ke tie estas la
katastrofa kvardeko enskribita je §ia konseienoo, kaj'
si akeeptis la proponoll:
- V'ere .' .1
Ili ne pIu enskrib'adis, ne kalkulis, sekve ankaií.
nenion lrun§paris.
Sajnas tamen, ke ili tion ne lYed.aiíris.

*

Tomcik. ,la laií.prof.esia meblisto, kiu pretigadis
diversajn tablojn, estis mia patro.
Kaj· mi estas lia filo.
Ofte mi fatas ion tute alian, ol kion mi ellemis.
Mi ankau jam edzi~is, kaj ec mi gojas pro tio.
Kvankam sep infanojn mi ankorau ne havas, tamen kiu Boias? . ' . Dum la geed~eoo ni ab'solvis jam pIi
ol unu kalendru:an aferon, sed oon§anoe en Hunská Bystri Ga o ni ne eldonas piu la faktur,e presitan kalend.aron.
en kru estis la prudenta rubriko »Per kalkulo kaj
spam ... «, kaj< sekve mi ne timas katastrofon.
Certe. ankaú ce ni groso ne igos grosaro.
Sed cu miakulpe estos tiel?
Cu miakulpe?
Mi estas ja filo de Tomcik,
EI la slovaka: Milos Lu"ós.
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ESI?ERAN~AfiOLKLORO
(Babilado ~deHora~o S~reer)

. - De I. Lejzel'owicz - Mi ienkontk Rora60n Sé~čer lastan ' di~noo(len
parko. Estis Del~ ka} . varQ1a print.empa íago -- . la
suno ~em:lis ::freAan varmoll ~ur Ja t~ron, giaj radioj
disrampis '811 čiujn vejriojn He l' hQma korpo - .sajnis,
ke ČiUIl penetris in f.eli6ega serene.oo. -Homoj, kiel kutíme,. lasill sin trompi de la uDuaj vármaj .sl;lDsalutoj ,
kaj třu cf-amera. printempa refregigo ornamis cies
viz~n p'el' rideto kaj kobtento.
.
S'e.c] Hor~oo .Ser6er havisdeprimitan mienon. Li
sidis -cu angúlo SUl' benko, lá frunto f'Orte kWltirit~
kun senllQbraj falto}. la rigard'O fiksita al la tera stoneta3Q, .sur kiu, li senscie faris sign'Ojn per sill )jastQni().
Mi estis certa, ' ke lin turmentas ZOl'goj- prQ la kriro,
ke lí oorbumáS pri Úl savrimed'O kontraií g-iaj· sekÝQj ah! la dolaro cn NQvj01'loo ankau ekkrakis - kio
.
s'ekvos? ki'O nun farig-os?
Sed kiam mi, sid~ínte apud li, demimdis. ki.Q
lín afJiktas, en liaj okul'OjeklJ:)rilis liu stranga faj.retQ,
SUl' liaj' lípQj aperis tin strang<l ~deto, pri kiu estas
malfacile diveni , .cu gi estas rideto de 'f{Qjo' aií ironilO,
kaj· 161 lia buéQ ekfluis habiltooontQ. Kia kriz'Ol Kia dolarQ! 11'Oraco Serrer estas esperantisto, J,<.aj esperantist'Oj dolarojn ne havas ... Kaj 8I(l li dolarojn ne hava·s, kial fugu lin ilia krakoen Novjol'ko? Pri ti>oprefere zorgu F'Ord kaj RQekeMler kaj M'Organ kaj laalíaj
monp'Oten<iul'Oj - kiu seias, kiel ili ciuj n'Omigas? Li,
' H'Oraco Ser~, havHS aliajn zorgojn , ' kiuj estas por
li pIi gravaj· ol la milion'Oj de R'Oc;kefeller kaj Morgan.
HQraoo Ser~ I(lStas esperantistQ, luíj' ec - kiel vi seias
- f.ervorá kaj' sin'Ofeooma verdul'O; kaj por unu 'sukee8l(lto de FtSperanto lí estas preta ford'Oni la tutan hava3'On de M'Orgiui ~aj RQekéfeller kune .. . Tia h'Omo li '
estas. Horaoo Ser6er!
'"
. . .
- Vi detI!a~das, ' kio min tiel. aflíktas? -Certe,
vi povas esti pIi ,a-oja, Čar Vi .miaj'9 zQrgoj:n ne. ~avas.
Vi sidía-as 6e viá:;skrib6tahlo, f-ermas la okulojn půl'
)l1Qml6nto kaj tuj ~lvia. 'oe.rbO -elsaltas ideoj) kiuj petegas. ke oni eternigu iliIi SUl' ~pero - kaj· jam \Oj havas pl'Eltaú artikolon a-ň ' felietonon. Aú vi kuÍ1venas en
amikarond'O, gaje babilas, i:liskutas, ' gercás. K'Ompreneble, por ti ~ j. te91ojEsperanto abSOlute sufi6as kaj
plene taiígas. PQr paroli pri homamo, fl'ati~ de l' po- '.'
PQ)oj, pri la granda rblldo é familia "-- vórťoj Cll EsperantQ al vi neniam mank'Os. Pri tio jam rorgis , ~ ,a
MajstrQ , " Sed diru, mi' petas, kion vi faroskun kan- ~
ajl0, kiam teútas vin Ia:- dezirů- lnsulti lin fr.ipone, kiel '
li vere meritis? A,ií 8I(l vi dmu la KQngre$<l. Balo t:i- .
fug-os el la balhálo kun . Čarma nova amikin'O en seD- .
h'Oman .gardenangulon ' kaj . subite ia »homama « SamideanQ .alsidi~s . re vi . PQr .elMeki antaií vi .kaj' via
. amikino8l(lncoriČan pa~'O~aon 'Pri la malutilego de)a
~kfumad'O (mil diaDl'Oj '.prenn."en tiu mótnento ' la
tutan ' tab'akQn de m'OndQ l), kaJ vi d~zirus tiam Ngali vian h'Oma~an ' arnikon per, tut~ ne »amaj:« vo~j?
Ki'On. dQ vi dirus alli? Au, ekiemple, vi aiísktil~s en 1:a
_SQmerll; Universitato sci~ncl!-n preleg()l). kiu ,tiom ' inter' esas vin, ke vi v'Olus ekkrii~ »Homoj, savu! Mi svenas!«, t
kaj <elirante cl la pooIége-jo, vi' seridas lil SI(lukoínpatan '.
• tnrmentiuron. cn la ' inoorojn,' de oiuPQpo1aj 'milolbgioj '~
- kaj, nature, vi jnsultns lín .1\e en Es~r8.nto,. sed,,m ;
via nacialingv'O: KUil?Car . en"Esp.er8.11to om ne p>vas
\ ill'sulti. <eG se. 'Ont volas. ' Es~.an~to de'va.s resti mntraií. .
\''Ole a-entila homó, 'ilO kiam li 66Jl.tás hí de~NSlO'! "faciligi siim koron per "'kel~aj II kláraj «, kemecaj iD.aultoj
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kVazaci 'Ji estu$·maIk'Ont.cnta pl'O . ~iamastfumádo. Foje
t~en Ia filo ckkuraA"i~is kaj diris';; ;, , J'"
'
,
. »Vi scias; panjo, en ,kiu ovo estas , kokino, cnkiu
virkoko, ,, ~d ťJu ,vi ; povas diti, klu -erlmabi!l0j , CsŤm
pořmi oona edzi:J;lo?« . c . ,
,,'
»BQDa:j jun:ul,oj&an;l prenas tiajn, ' ki'uj por ili
malplitaťigas; 'EbJeiio i,Okarus ailkaií kun vi, se vi ne
tumus vin al mí. Bone. ' Vi estas dudekjara kaj' vi ne
povas ;pli longe' proktaSti, ' se vi ne volas čiam resti
fráiílo: Mi ,penos trovi ,porvi la vanm fiancÍ1lÓn.«
De post :,ti'U tago lablinda Valeriačřu jn kOabínoj!ll; ki:uj' §in vizitis'llň alporti:s ' ovokorbloj!ll,a~ venÍs
por , aliaj be~noj, kvazaii kal'esis, , palpante ď, faCile per
fingl'Oj la viZa~on, ,, ~rojn, ,dórson' kaj bruston. ~iam
iudimance alvenis Barbtlia RilJakS de najbal'a vilago,
la blinda Valeiia, salutante, §in wesis kaj~oje diris:
»Mielťktos po~ vi, filino, la ovojn. Sed midez.,
iI'us' trarusdoni al Vi .miantutan ",mastrumajon, se vi
konsentus ,esti la J;rlastrino &istataň mi.«
Dira.!Ilte ' ti()u; §i , te~is la, dekStran manon de la
lroabino'!ln sia forta manplato> kaj §isciis, ,ke BarlJala
i

l'll~i8'iskieLfa'jro.Sed čifoje.§ine s~,~eapud B~r

}jala staras ank,aií Antonů. Sl ektrenus, audante sublte
YÓOon:"
",
'
la
»SedW, panjo, j;amdiris, keoonaj junuloj cLam
elektas malbónajn ,edzin~j-n. {(
.
'
" ' »J'8S, tioestas vel'9. Sed Ci tiun knabinon mi
eIektis par. vi. Pl'énu §in "kaj estu feli6a. «
,
»Dankon, ,p.anj!O,« , diris lafilo kisant?~a patrinan
manon kaj li til'isBal'halan rusi.»Sed A1J'a. estas , ~
sama knabiuo, "ki:u.n mi ",mem jam del;onge elek~
por lÍli. ~
EI la latva: A. Kozoks.
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Jeli Fírle-,etlllle
FILM STEL OJ .KAJ ESRE. RAN
. .TO

Kun la plej granda.. fihnhalb
de Eiíropo en .Neubabelsberg, mbeLo apud Berlíno ,
ligas min specialaj rememoroj . Kiel )unulo espérplena mi slarlS tíc kaj traviv'is mian unuan filmon
kiel asistanlo de Ufa-reg isoro. Tíam estis la brua
tempo de ln mula filmo. En la haloj sencese tondris
la martelo j de la laborist oj, kTiis l a vocoj de la tegisoro j
kaj iljaj helpanlo j, muzikjs fortepi 'J.rIoj . '. f,odinu cirkaúas
mm profund a silento, kiam 'mi enpasas la vastan laborujon . ..Oni turnas' sonanta n ťilmon.
.
K1\j tie meze en ti!! gr~nd~ga halo sidas solece SUl'
sego eleganle vestita sinjol'o ~un monokl o: Conrad
VeidU Li atendas pacience slan soenon. · Mi salutas ' lin.
Je, en apuda ejo oni turnas nun 1a: german an varianto n
de la U.f a-Filmo »F. P. 1. ne respond as «. Gon.rad
Veidt , atendas , cal' li ja ·ne partopre nas imgi ...
»Mi ludas · ja: kiel mi jam rakontis al vi dum via
vizito sur ( la insulo Oie, la anglan varianto n, « diras
Veidt kaj af-ahle 'propon as segon. »La german an lúdas
Albers ,
fran,oan BO'yer - «
. »La lingva haoso ' estas terura ,« mi respond as kaj
[uj plenvele nagas al mia temo. · »Kial oni ne turnas
ES}Jeran!ari 'variaI1ton? «
.
Conrad Veidt rigatdas min kun' rideto.
»Cu. vi jam .at1dis pri Esper~nto? « mi atakas.
;, »Kol)lpr ene,b\e mi ',am: aúdis, « respond as
Veidt.
»&ed Esperan to e~tas be aurinde ne sufice popular a. Ci
eslas bon ega afero laú mia opinio kaj oni devus instruj
gin al infanoj , enkondl}ki gin en lernejoj n. Sed - «
Li atenda"s' duU'\se kl.m doj. Li sajnas iom pripensi
antaú ol eldiri sian opinion al dangera 'jurrialis to.
»Sed - « li dauriga s, »la hodiaua j tempoj esLas
tiel malfavor<lj por Esperan to. La doganaj muroj, la
naciaj malharm onioj , la granda Lllondkrizo, cio malhelp as
la efekt.ivigon de tia genia ideo. Kaj cet.ere oni malmul ton
alidas pl'i Esperan to. Mi ne kredas ke ekzistas multaj
bomoj kompre nantaj Esperan ton .«
»Nu pri tio oni povus disputi, « mi kontraii diras.
»Mi renkont is ekzemp le dum mia voja~o tra Svedujo
diversaj n simplaj n kampar anojn, kiuj flue parolis Espera.n lon , kaj preskali en ciu vila~o 'mi trovlS Esperan tan
klubon. Kaj la plej granda sveda filmkóm p'anio »Svensk
Film « proponi s al mi prelegv ojagon pri fIlmo en Esperanto tra tuta Svedujo . «
"
Conrad Veidt ekmiras J?ri liaj argume ntoj: »Mi
ne estas kompet enta jugi pn Esperan to, kompre neble.
Oni 'del'us energie klopodi . pri enkondu ko de Esperan to
cn. la le~'nejojn: ~edg!~ tiu momen to es~as ank?r~ň 10~~a
vOlo. NI ne glsvIVOS gmplu , ne - Ul ne ~lSVlVOS gin
pIu - «
' .
»Cerle ne,« mi konsent as, »kultura fero, kia estas Esperanto , lía.! grandiozakieľ. siatemp e la eltrovo de la presarto , be7.0nas jaroento n aú pIi por ' penetri -en 1a inertajn
c6l'bojn de la homoj. Sed E~peranto ,ja hodiaií estas jam
serio.za movado, Jen vi vidas ekzemp le, ke ni jam havas
literatu ran organon en Esperan to. «· .
Veidt kun granda intereso .e kprenas ekzemplel"on de
L. M. kaj komenoas legi I?oeplon »Rezigno « de Adamson , Mi helpils., al l~ tradukI }a .vortojn. La lip.gvo t>lacas
;:tl li . Ni pátolas pri la naskigo de Esperan to, pri la Espel'anta j poetoj kJj verkistoj. Bedafui nde ne .muIte, Car
el laapud a ejo ah;apida s lá, helpre~i&oro ' k;tj petas 1a akloron H-,ni.

MJ. s.ekv·as Veidt. , Mi kredas, kll. tÍu ci german a aktoro
devanta ludi en angla lingvo en mállong ega tempoe llernus
Esperan ton. Kaj mi esperas ke li multa Aan~issian skeptik~ opinion pri Esperan to.
lntcr lampoj, kaj kulisoj mi renkont uš la franc~
aktoran puon: Daniela Barola kaj ' Cl;tarles- Boyer. Mi
prenas la okazon ' s~uti ,.ilin kaj dem'a ndi 'iJ.i,an opinion
pri Esperaůto. Boyer 'o pinias, 'ke Esperan to , ne .es,tas pIu
moda afero, car oni pr.eskaú. ne , aúd~s .pri ~l, ,,~ed la
carma Daniela Parola ' estas entuzias migita prf Ia ideo .de
internae ia helplingvo, kiam mi klaTigás al.si la tutan
aferon.
. , '
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Co-nra4 Veidt
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"Mi tuj lernus ESperantoÍ1 , s,lÍ 0Iii,tllr'n u5 Es~er;uil,an

filmoD, « . si diras lm franéa lingv~. .
..
. " .' '
» E~le oni ' fa~?~ . ti?n. · pl~ .f.t;,ue , o~ ,:.n.i:. ClUj ~'?taiívid.áS ;
gm ,« ITU ~·es.pondal\ . ..» Se Dlihspo l)oS pn ~\I sufloa k.aPl~- ~.."
,do por fan kun german a . au' franoa firmo k'qne ·Es~ .,
perantli nfp';lU varianťon ..krOlU' la . na~ilingva, mi
duhai, "
ke báldaií ,trovos ~in aliaj filmpro d!ikta.rrtoj, kiuj '. 4ZOS ~
Espera:nton kiel filmling von. Xaj eetere ; ~ « '
"
'.
La sirellOd e . '1a, somi,parato fortroUneas mia.ú par~lofi. '
.
.'
. F.
A '
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La vasta fluy-pl.q/fo(·mo F . . P. 1 kun lCl; ho~loj
1000j aeroplanejoj.·' Dum la fdmado ofte sato] el'arvagas inlel' La apara/ojn venan/e de la prol,stma

pastejo.

"F. P. 1.~ ne respondas"
-

FilmvojaR;o de Jeao Forge -

Kiam mi ,metis matene la kapon tra la fen~stro de
IJ)ia hotelo. m i viois antau mj la vastan bluan spegulon
qe ··ma,ro. ,La suno jos levjgis - kaj en tiu momento jam
frapis, ju Cela pordo kaj ordone Icriis: »Bonvolu rapidi~1. -.Ia sip~ tuj..fori.ros A Oi~! .. . « ~aj nun mi sc~is ,
Iúe lUl troVlgIs. ~h est~s SUl' la msulo Rugen en lil balbIí,a
maró :..--. ka:j- Ole (Oje) estis malgranda insulo ori,ente
de Riigen. Kaj al Oie nii volis veturi kun la filmistoj . . .
. ~ J\!'i :r aI?ldis ~l,: }a k~jo. El 'la. tuboj ?e)á §ipo .ja,,:
f],úgls .. ~kaJ fumk'elonoJ , MultegaJ homoJ svarulIs cukau
mi >-Jen estj~ akteroj, teknikistoj, laboristoj , ,heJpaktoroj .
Iii parolis eo diversaj lingvoj .. Sur la {erdeko aperis la ~~
rakterita kapo de Conrád Veldt. Jam frumatene bnlls
en la unuaj radioj de la sunů lia monoIdo. Apud li sidis
Hans ' Albers 'kaL" 'Sybiile Schmitz. Anglaj kaj francaj
paroloj aiídig!s. a granda fi!mekspedicio de la Ufa konsisiis , el ·160. persónoj. 'KaJ "iuj" 160 laborantoj kuras kíel
fornlikoj por fÍni la lástajn preparojn :por tíu ci fantazia vojago-al m~rakla insulo. La sipsiréno , ekkriegas. Ni
ékYetul'as surela v.llstan maron . . . .
~íraÍda inso~la :OiC'~ Oi levit.ls kun.altaj rokaj
, bordo} (ella maro;: J~de malprokslme , lev~as ' la 50'
metra' l\unturo. ."'..
_ DJim la '::Qjago nii. havas :okazon' paroli kunla filDlarkiteJdo Itettelhut, pri titl insulo.
·
,
»Ni komplete" ~apgis tiun insuleton ampleksantan
~ur 45 hekwojn,« li Ta:kontas., »kiel V! scias;: la {!fafilmo « »F . P . I nerespo,ndas « havas tre m~eres~ ~elon.
F.' P. 'I sigIDfas Fll,ls..Platformo n-ro 1/ ho · est~ lOsulo
. konsbmta meze, 'lm la Oceano! n~anta lQSulo,ku~ servos
lQel stácio .I0r "aeroplanoj en . la transocean~ tr.afiko, La

-----

lula filmo ludas SUl' tia artefarita insulo kaj por clon i, cn
la filmo la iluzion de tia na!anla insulo, ni clektis l ;~ in"uleton Oie kaj prcparis en longaj Lagoj kaj noktoj
60n - «
»Cu sur tiu malgranda insulo logas entll~e homoj? «
IlJI dernandas scivole.
:> Jes, precize f7 homoj loga8 tie. 'Kaj vi povas j a
k.omprem .iIi~~l miregon: kiam iu!, .mateno~ grandega
SlpO prokslmlgas al lil msuleto. 'klam cento) cla laboristoj komellcas eklabori. La leviloj de la sipo ]evas cl ta
profunda gipkol'po la plej diversajn ajoJn. Jen estas
granda sonveturiJo, pluraj elektro-masinoj, kies kapacito
suficus por lumigi malgrandan urbon , jen esLas am asoj
Ja reflektoroj .k~j ciaspe~j lal~poj . jen e~tas tr~ktoroj ,
JI1otorboato, aha J granda) masmoJ' matenalo clUspe~:
multaj tuuoj da ferlado . SenCese Dl laboregis por ebemgl
specialan terenon uzeblankiel startejon kaj alterigejon por
aeroplanoj. La lo!antoj de la insulo preskai:i lIe , dorm~
pro scivolo kaj mirego. Sur la insulo levigas elegantaJ
hoteloj, vastaj 'domegoj por la aeroplanoj kUD 1unlturo . tage kaj nokte b~ilegas el~ktraj lamp~goj , brua~ maAinoj ,
tondras gr.andega) m~rtelol - ;Ia age)o .de .la fl~O es tas
preparata per la plej moderna] teknikaJ runedoJ .«
.Jen fine giganta t.asko por la fIlmarkitekto, « J;lli
diras, »almenau viafantazio konstruas ion eksterordinaran,
ion kio atingos au ec superos la filmon ) Metropoli~< . . . «
p.ost tiaj interesegaj informoj mi faras malgrand~
rortdiron sur Ja Aipo. Mi vhlas paroli ankorau kelkaJo
vortojn kun la re~isoro Hartl, antau ol ni atingos la
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SUl' La vapol'~ipo: opera/o ro Rittau leganta, post li la
SO/lestro Thiery. ,1nl.alle Conrad Veidt kaj Hans Albers.

I

/~

I

insulon Oie. Bona humoro re~as sur la sipo, la suno
brilas tre serene, blankaj mevoJ cirkaUflugas kaj akompanas ln fihnistojn. Sed sinjoro Hartl kusas sur benko
kaj ronkas. Certe Ii est.as Iaea kaj laboris la tutan nokton.
Kia malfacilega tasko turni tian filmon en tri lingvoj
samtempe: germane, fr~nce, anglel
Kiel mi audas de s-ro Boyer, franca aktoro, hodiau
estas speciaJe festa tago. Car hodiau la unuan fojon oni
elprovos ln flughavenon de Oie. La unua aeroplano
transflugos ln maton por alteri~i SUl' ln naganta insulo

F. P.

J.

)ESl~s

mia plej interesa filml:>, kiun mi travivas, «
rakontas entuziasme ~oyer. »Regas tia ~ojiga atmosfero
kaj harmonio inter ciuj laboran toj, ec inter la ploj
simplaj laboristoj kaj , lumigis toj, ke la voja~o al tiu
insulo ciam bjnas al mi kiel bela son~o ... . «
Ni alvenis. Ln sipo alb!;lrdigas .cespeciala kajo. 'fuj

Sar la ferdelco: La regisoro Karl Hartl perláboris doleall.
dorm.eton.

komencigas febra laborad o.Min ' ÍÍlteresas speciale la
konsJrua,ioj , kiuj jam de malprok~ime estas videblaj, La
f1ugplaco aspekta skiel glata' grandega~ pargeto. Cic labor~
istoj laboras; ili' ~hpedas masíno jn, lampojn . ' materill-lo!1,.
La. helpregiseroj', ' ~Jlllel,ojn antau -la -busoj , 'krlas kaj kolek-o
tas la 4~]pist!lrůn,:ta :re~isoro nun subite es tas vigl~ga: Li
par9las kun la sonestro rkaj Haj "helpantoj, Cio ' fu~kcias
mir:inde , car ,cion oni . pl'iparolis jam tagon. antaue. Mi
apenau trovas la tempon , por trinki !ln la bP.!\DO {Jlson
da fafo, car jam sonas la sirenoj de ~ Sonestro kaj ordonas ' silenton.
. '
: Post unu horo alve~as la sciig~ per' Radio, ke la'unua
aeroplano startis de Rugen kaj estas sui-voje ' por alflúgi
al bie. Nervoza .scivolo kajaten demo . r'egas ·ciujn.;'.La
malmultaj" lo~antoj de la insulof orlasas ~ian labQJ'oókaj
alrapidas. Per lorpoj ni febre obšervas l~';liMizontori. Fjne
- jen ~i estas! · Malproksime . ma\gra ndánig ra puókto ,
kiu rapide pligrandi~as, .fost mnlmul taj "mintitoj laJllotoro
ton!1regas s~p'er ,niaj kápoj. Kvazaií grandega b4-do la
aeroplano rondflugas super la flugplaco'. MaIgrandaj flagoj
mO!1tras la direkton de. la ventó , p,b r ke la ·p.iľetq sciú,
de .kiu flanko li devas surteri~i, tenante '. siq ciam ' konuau
la venton. Ankora u unu . eleganťa ronde, . ll!, . helico ~esas
t~~i, rapidege · l~ aer~plano g~ta.s , m.als!lprenkaj ruli~~s
sur la flugebenon de F, 'Po t. ClUJkri atr hura pro entuzl- .
asmo, kiam la, :pilo!o' e1ir~s' la m~inOIÍ :·.:Ea na~~~amsulo
bonegeelmontrJS' Slan taugecon klel aeropl~:staclO ...
. Post plua ' lioro- du novaj pIi grandáj.·· aeroplanoj

"Eu ti .kri! a epoko
Jen ' déviza,alvOko
Rib:é14:

. Úbroj:n, legi .ne.cesas,
Elďonégi

aperas te la horizonto kaj same elegante surteri~as sur la
insuleto. Kaj nun sekvas interesega laboro. Aeroplanoj
ek'ftugas , ah'enas , alportas pasa~erojn , la internacía vivo
komepci~as . sur tiu insulo meze en la Oceano, kaj l a
operatoroj turnas, turnas , la sirenoj eksonas, bomoj krias
kaj la sunu ridetas sencese de sennuba cielo sur tiujn
interesajn bometojn , kiuj faras tie malsupre strangan
sajnvivon , ian kuriozan bildaron , kian poste milionoj ad-

Sentas la po§oj
Tiklojn kaj vibrojn

Preslw i1 por' gro~oj
Don.os ses librojn

AELA
miros en ClUJ kinematogr afejoj de la monelo. Multaj
malhelpoj kompreneble okazas, neantaiíviditaj , ofte tre
humOl'aj kaj komikaj , kiam ekzemple de la proksim a
pastejo transkuras safoj meze inter la' aparatojn. Kompre-·
neble, car la pastisto e1aiíre pro scivolego , va~ac-staras inter·
la filmistoj...
.
Tiel laboras stábo de 160 personoj tagon post tago .
Vespere reveninte ' de la laboro la· plimulto preferas enlitigi. Seel aliaj restas kaj agrable pasigas la vesperon en la
hotelo . .Veidt kaj Lorre ekzemple (Lorre, la dangera
murdisto el l~ Langfilmo » M ({ ) pasie ludas Ping-Pong
kaj ili estas -konataj kiel nevenkebla paro.
En RiiéiJ kompreneble ciu infano scias, ke vespen:
revenas la flhnistoj de la insuleto Oie. Amasoj da homoj .
kolektigas ce la kajo. Aiítograf-casistinoj rikoltas ab undc,
Kaj precipe lOam aperas la aktoro Hans Albers, la junularo komencas kriadi kaj kantadi la kantojn el liaj filmoj,
speciale la ,~re konatan kanton : »Tio es tas la amo de ľ

Vespere oni ludas Ping-Pong. Con.rad Veidt kaj Petro
Lorre eslas timinda paro.

marisluj ,' . Oni akompanas la filmislujn gis la holdoj .
Neprisk ribebla entuziasmo regas cie.
Sed mi estas t íel laca pro l a multaj travivajoj Mur
la rnirakla insul0, ke mi deziras ripozi . Sed unu aferon
_ . ml subite ekpensas - mi tute forgesis c1emandi: kial
F. P. J. ne respondas? Kial gi silentas? 10 mistera kaj
dangera svebas super tiu artefarita insulo, io kio haltigos
nian spiron kaj strecos niajn netvojn , io neeldirebla ...

de Ragen atendas la popuM.r:an Hans Albers. IIi /lkompaT/;(1S lín kun konataj
. . .. .fil~.nzonoj gis lÚl hotelo.

u;

Intervjuo kun Rudolf G.Binding

InteJ'vjuojn pTi Esper anto kun eminent uloj SUl' la
literatur a ka:mpo oni j am ' legis ofte en L. M. Sed du.m
ke antau aj inlervj uisloj devis elserci la .heroon , all, por tl el
(lir i , knpli 111, letmon cn lin kusejo, en la nuna okazo 1'1
Plllilllmla persono pro pral'ol e enmars.is cn la re lo~ , komprenebJ e alicele, LI trovigas snb mia tegment o, kaj memoranle la iostrukc iojn de 1.1 r edaktoro dum !a L. M.-kun veno en Parizo m.i eluzas ln oportun on.
Est as la eminen ta german a poeto kaj
verkisto
HudoU G, Binding, kion oi hal'as la honoron gastigi
por la semajdf ioo. Li vizi tas Anglujo n , lau iuvito de
Loudon , OxforJ , Birming ham kaj ' Liverpool, por preleg.i
cl siaj verkoj cn la gCl'man a lingvo antau la gcrman aJ
Jilcralur aj l'ond oj de tiuj universitatoj.
Ni sid as post vespel'ln ango, la vento ,mugas .eks~ere:
la plu voguloj frapas kun bruo SlIT 1<1 fenestraJ vltroJ
kaj ni babilas.
, Bind ing es las . tipa homo cl la german a antaum ilita
arislokralio. Lia OIondri gardo ankorau ne dronis cn la
postmil itan soYugan maleri alismon . ~i bed.aúras .~k~emp'l~
ln rnankon en nuntempa German uJo, kaj en ClUJ allil]
l1JOuoj , dc tiuj grnndpensaj virinoj , kiuj kreis la Salonoj n
de Ja ar istokral.oj de pensoj kaj kiuj h"vis ti an nnblan
inflnon SUl' la juna gencracio.
Mi aCadas de mia edzino, ke si multe gllis la ·
lIove]ojn d e Bindin g jam antau dekdu jaroj . La poe lo
IIIPHl lamen prefer as si ajn pOSllllil itajn
verkojn , precipc
liu:in kiuj aperis 1Jntull nelonge, »Erlebtes Lťb cn.«
»Unslpl'bJichkeil. « '- »Keuseheilslegend c,(, la 1l0v·aJIl . poc,'ll.ojn »Al.lsge\\'iihlle unci neue Gedichtc « kaj »Aras dcm

hnege <~ .

Kaj dUlfI ni ' p ~iparo l as divcrsaj n aferojn politika jn
"<lj literatll rajn , mi vóJas seii c u la pocto 'iam pripeosi s
Ja nct'eson de hoJp-lin " vo por la mondl). La respondo.

t'sl.as n,egali ya .
M i: »Cu vi iam uúdis pri Esperan to? ,(
Billding : »J es, al1tuu .kelkaj jaroj , sed glS bodiau
postlagm eze., . kiam mi r enkontis profeso ron Co llinson ,
mi tute ne sciis ke Esp. jam tiom pro$res is cn sia evoJuo.
Mi surprizigis trovi tl an eminent an fllologon kiel Prof.
Collinso n, efekt.ive uzanla Esperan ton cnsi aj unil'ersitataj
~releg?j ki nl eleJllenl on d? k?mpa~' () cn la e olllo?
~
lingvQJ , ankau por montn , kwl lmgl'o povas adapllgl
al kOl1lun a UZD, en 111. m ailiero de 1Ilillj filologo j, kiuj uza~
la la.tinan lingl'oll ~a m cel c. Tio jam estll.s granda pasu
por Esperant.o.

Mi Il10ntras al la Verkisto plenan kolekton de L. M.
CD kiu li trovas poeziajn traduko jn de Heine. Li zorge
Iralega.:! unu; kiull li preskau kOllJprenas pro bona kopo'
~.Je' la original o.
,
Mi : »Cu tio ne konvinkas vin pri fa~lo , ke Esperanlo eslas rera lingvo.«
'
Binding : »Mi ne yolonte cedos la n01110n de lingvo
al . Espcranto. Lingvo devas esprimi vivantan animon de
popoto. Tarnen , car Esperan to pretendas nur la rolon
de heJp-lingvo , oni nepre devas gin respekti. «
Mi: »Cu vi opinias lau ~ia aspekto, ke gi taugas
tiucele? ,(
Bindinq : »Tion mi ne povas ju~i unuavide, sed estas.
tute certe, ke por monda help-lingvo oni povas havi nur
artefari tan lingvon , kiel Esperan to au iun alian. «
Mi : »Kiel vi certiO'll.s tion? ,(
,
.
La ver.kisto nun cldiras tute novan kaj fresan vidpunkton , kiu merilas esti speciale akcentata en Esperanta
gazeto. Li atentigas, ke., se iu nacia lingvo iam ekludus
tiun rolon de monda help-linQ'vo , 'la kOl1cerna nacio' de
tiu lingvo perdlls sian tutan ra)ton kaj autorita ton en sia
lingvo, car gi faritus la propraj o de la 4tu1a mondo, kaj '
tio estas ne dezirmd a por iu naáa lingvo·.
La verkisto plue vagadas en kritiko de Esperanto
obj ektive. Li emf<!zas la valoron de na cia lingvo el SQD- ·
seDca (Laútsin n) vidpunkto, kiun ciu ;natura lingvo posedas
kaj kiu estis 111. natura komenca evoluo de la lingvo.
Mi: »Sed la bazo de Esperan to ja estas l,a naturaj
liug\'oj , sekve Esperanto ja nepre posedas iom el gi. «
Binding : »Mi ne povas imagi ke Esperan to enhavas
multe ,da SOllsenco , , kvankam mi ne povas nei, ke ec la
german a lillgvo poscdas nul' certan procent on de tiu
sonserico , kvankanl -:- diskrele - mi ne volas diri, en
kia gÍ'ado. «
J. D . Applebau,m.
o
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(X.) LA KONKURENCO DE LEGO .. Sc oni ,ekkut:
imas rigardi cion el la vidpunk to de r kon~urenco, Ol1l
porlasi gin ankau en tiajn teritorio jn de 111 vivo, kie gj . ne
tute komena s. Tiel estas ekzemple ankaup 'I'l lil. leg~ . Du
IHol.Ívoj povas nin igi , líoe ni legu i.un libron:.·· au por
pJezul'o , aú por tio, ke ni ,povu paroli pri gi. UD ccstas
ll1odo ce la sinjorin oj en Ameriko, ke ,ili legas tiul110nate
certajn librojn aú almenaú ' Saj~ig as tion; e~ . '~li kel~aj
ellega~ la librojli , kelkaj nul' la ,llnuan ~apitron
, kaj
plura) nul' la recen~ojn ; sed ci tiuj libroj I'nem kusas ,
SUl' cies tablo . .Kompre neble ne temas
p"ieefv er,koj.
Ankorau ne okjiús , ke la libroklu boi estus elsercintaj
Hamle ton aú Regon Lea/', bj tiun ro~nat()n . en Idu .iJi'
opinios dezirinda iom konigi 1a verkaron de Dan.te, anlau- .
videble ni a,n korau longe a.tendos. l1i legas .nul' mez~val
itajn, fTIodernajn aferójn . Jen do, kion tia konlmren~()
r ezultas - kaj ci 'tio ee ne estas , la plej malbon a, car
alirnarliere la respekti váj sinjorin oj legus multe ph ruaJ- ,
Lonajn librojn, ol kiajn . por ili elektas iljaj literaluťaj
papoj kaj majstro j.
.
y

KAJ

GyOl'gy Buday

Valpu.rgliokto 1932.

(X.) . KIA ESTUS VIDINTA PROUST..
LA ďf,lEAN ' VfVDN ' -'-

~'\'NGL~ON

jeri -la terno de la nova
,libro dc André Mimrois, kies- (itolo estas: La ' Coté de
C}U'I~ra ({ . Gi estas proprc -Proust-pai:odio. Siatenlp
e ·P roust
eldonis vo}m:non,' Cll kiu li varias l a S3Jnan temon en 1a
stilo de pluraj diversaj klasikaj francaj verJ(isiůj . NUl).
Maurois faras parodio n pri" Proust, ,sed t9te ~e moke . .
Tiori' li ce ne povas fari, cat ja ankau li melO esta..s
"randa admiran to de Proust. Li nur - veikas en la m;mi- '
ero dePl'ou st, prezent ánte verkon, al kiu p'rollst "lnem
(;lQlé donus la titolon de tiu ci artikoleto.
.

tl

,~(x.)
KRITrkISTOJ PLENDAS en Francujo,
la nuna romano forturnas sin de :la tradicioj . de 1a granda
Eiíropl\ '. romano. La .hodiaiíaj romanistoj v,erkas cion
alia,n (biografion, ,meinkon1'eson, socian diskúton plenigitm 'gis , eposó; aním-analízon, propagandskrioon k t. p.)
sub 'lanomo: romano, nur ne guste tian verkon, kiu
prezentus la evoluantan; movigantan vi1Jon de homoj. La
rómlUlO eniTÍs en la vivon kaj la vivo elfluetis el la
romanoj.La tradicion de la granda Eúropa romanó sekvas
riur Proust kaj Yoyce, sed ankaií i!í tíel, ke la skribitan
mondon il~, 111tras trll si mem. Cu efektive perdigis 1a
sekreto ' de. ľ kreo de la romanoj de Thackeray, IJalzae,
Zola, Tolstpj kaj Dostpjevskij, kiam 1a verkislo kreis novajn mondojn el novaj figuroj? Kaj ec tiuj, kiuj volas
reiri en niaj tagoj al 1a granda .ťiíropa romano kaj
kolektas en kajeretoj la notojn. viditajn en la viYo,
oplnias ,stiperflua tralabori ilin je verkoj kun memst.ll'a
koncepto, sed eldonas,tiel nude - la notojn mem.
Anstataií verko, krudan 'm aterialon kUlÍe kun 1a segajo
kaj rabotajo. Cu pravus 1a francaj kri.tikistoj?

ke

(X.) NOVA FRANCA LITERATURA GAZETO SEM,' AJNA aperis antaií ne 10nge en Parizo, sub la titolo:
»Mllrianne«. Cia program o estas belega: en' T93 .2- 3:'\
estos publikitaj la ~ovaj romanoj de Georges Du/lOmeL
kaj Roger Martin dli Ga,r d, la Voltaire-bíografio de
André il1aurois kaj 1a verkoj de pluraj aliaj eminentaj
francaj I'erkistoj. La reklamo de la gazeto komencigas
jene: »Nia gazelo sciigos tion, kion pensas A ndré Cidl' .
CaillwlX, Paul Valery, Painlevé Ic. t. p., kaj ne tion.lfÍolI
pen.sas Coty, Louis Marin, ail generalo Catelnwl «.
(x.) »JEN KlEL ONI AMAS EN AMERIKO "
ci
tÍun títolon skribis SUl' la títolpagon de sia nova libro
M iehnet A.rlen. .La titolo lom trompas . la leganton. Car
1a terno: kiel la amerika hofratino trenas sian eúropan
botraton gaste alvenintan tra 1a spirhaltige kuranta socia
vivo de la New-Yorka »supra dekmilo« - entenas multe
p1ida tipa Aden-ajp, olda amerika gusto. Sed ne grave.
'ramen #06 tio estas tre amuza. Kaj ,nun jam ni atendas
nenion alian, ol ke Arlen baldaú vere skTibu por ni:
kiel do oni amas eD Ameriko . .
c
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(X .) EIN MILLIONAR IN SOWJETRUSSLAND de
Eugen Petrow . Ci tíu gaja sovjetromano
signifas la elekton de novaj vojoj en Rus1ando.En la
plej multaj nunaj rusaj romanoj ní I'enkontas ~ " jen
por; jen kontraú - tro multe da póJjtikp kaj _ .soCi:al~
fitozofaj vidpunktoj. Nun Ci tiuj dtľ" aútorůj rakont~s
sůh 1a . supra 'fitolo la historion de OSl.tp, B ellder, al . ~itl
ne .P1.acas la p~trolandaj cirk.. ?nst~cór!~~lhOlus elmigf~~
a1 Rw de , Jamnro;~ $ed portlQ IIp fie_zonas monon. J;l
eksciaske eD Cer'nomovs viv,as certaKoriij7tě,: kiun Olli
konas ;~kien modestan libroteniston, sed iúí:F4!Ila1e eslas
posedanťo de mpltige da ' rn.ono, Kaj la mil{onQjn li
glt~d.as,':eD · kofrů. 'Per ruzaj ar!;i:fi~oj 1i~nfluas Korejkou,
ke ,li,donu ' al li unu rriiljoneton. Poste li ekiras al 1a
feJico, Sed. gis tieestas 10Ílga ,1a,vojo. Nti[trainteresaj
avcntimlj li atingi/-s la 1aildliihÓ'n, ;Kaj tie : oni ' prenas de
li la~norion. 'Ostip , Bender 'neniinll' povas venial Rio
de . Janeiro . . ,: Plejintereseestas, :ke LUnťl.cOlTsláj vcrkis
-pustp<trolol1:ál lallbto. ,Kaj engi eV sovjeLa vidpunkte li
~alíitas. .l"~ ,rorr!anón. , .Enigmo, pro kio j ~:ip?~as .Íina~i
c,l?,.lepli ; J)onan :.sovJetpropaganqon, ol tm Cl histono
veriil'a k'elklóke." kunrtlUrda .ironio. " .
Ilja llf kaj

~~; ~~~~~_
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Campiollo /wj loľíro

»LEsEJJ11ADEUM « EN PH AHA
Kultura kaj lileratur-bisLoria arkivo »Lesehradeunl«
en Praha estis maJfermita por 1a publiko en la jaro 1!)'l6
cn propra konstruajo. La arkivo enhavas pIi 0150.000 mannskriptojn de proksimume 10.000 person oj (de la jaro
1250 gis 1932), pii ol 4000 e~ektitajn librojn (inkullablojn k. s,.)'. kolekton de medaloj , desegnaJojn ktp.
En 1a arkivo ,e!ltas reprezentita per II!anuskriptoj cere
literaturo cehoslóvaka kaj de cetera Eúropo, sCienco kaj
arto, krome bi~to)'ja periodo de la tridekjara milito, de la
napoleona kaj tufmonda rnilitoj. El atmosfero de inlernada lil1gvo estas tie teprezentitaj diversaj pro voj dt,
mondlingvo, ekzemple Homographie .de Lady Sophiť
Scott, cehaj lernolibroj kaj gazeloj volapiikaj , informuj
kaj puLlikajoj . el la unua epoko esperantista, el la k?lI1encode iliaj .soci doj , 'ilia korespondajo ktp. La fondmLo
de la arkivo; verkisto Emanuel Lesehrad, Membro de la
Honora . Komitato, de' Cehoslovaka Asociů Esperantista ,
direktas kaj kompletigas tíujn kolektojn, kiuj estas alirehlaj por viiitantoj kaj '.por s-tudo ciun din;lanc.an antafítagmezon. ~n »Lesehl'adeÚm « estas arangataj ankaú
okazajkulturáj prelegoj kaj f akaj ekspbzicioj.

GYORGYBUDAY
juna hungara lignogravufÍsto estas la kreinto de 1a lignogravurajoj, k~ujrini publikigas en 'ci ti~ numero. Multaj
súkcesoj, arrkau ekslerHl,\llg~lap{lo , estas" jaW' rikoltitaj
.de ci t.i u juna t~éntuló,kiú · ťst~ v;ere kre:dCtrÚaartísto,
porki,{ 1a <trto ne estas ludo kaj arouzo, sed sange fata! "
horna .korifeso;
A. B.
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Jdo ait" Poligl o,? Net Desp,eranto

(Versajo, verkit.a lau la PQ~zia Éakvorta~o de K.
Ka10csay kaj G. Waringhien.)
La bru&ka hut~p} o~gojlafor lreso: .'
la FUNDAMENT,' mowzn ssur la Dlonť
k infre semas 8ur ruro,'J" novaloj.~
doktecon _. LITERATURA'
MOND',
Anaioj diras, ,autri pluráj dekadoj
nur stagnis 1a ,poltrQua 01(:1ular';
' 111, buceloroj aprecas etpson,
de streta pado ,has tas a1 13 skvu:r',
»Ci, turpa1i ngvo,p ovrul' , ESPERANTO,
Ci , plumpa ttampo en trivi.~a vesť, '.'
el monď rilegos vin 'n i senrim orsp
k slridos de easto . ~is uest',
ke tOl'Clj,s ni 1a progreson , sed' pl'oinptan, '
per burita pimpa ,P0mpo de 1 Parnas' ,
1a lantan takton m vringos, sepultos
k ESPERANTO, estos 'l1ur - fatrag',
Jam cio licas; ObskÍlran te6e6roo
opresos la etos' de l' primáver',
Acerbaj dupoj ne povas prohibi
avancon k devanc onk.un 1e~er' .
Benignan pranCOD , beletr.an a.egnon
delice' vi delektos per erud",
'
Nur pigrage nto ' egatdas ' paseon '
estante fole fehla 'por 1a stuď.
Kontemplas li: »Cu ~riAtiki. aií p.ranzi
k kiornfóje vikU d!lm diurn'?« ,
Li drole girus kazue pri Y .sa~o ,
drogmanon spekte sercas kun kaptúrn '
k jelpas: »Lernis mi jam du dékadojn ,
komprenis min ec nigra hotentoť
k kun ~elmelo mi pautas dum Rvatado:
cu ESPJJ:RANTO iglS POLlGL01 '? "
Ho, damoj k seruoroj" oldulo
hOl'oras , pr(} superho de '1' enorm ' ;
lin desapontas prodjgo de l' degno
Je: . kricas : »Res urekť de IDO-fo rm' J t
Responsan aupon 'sercadas tardinto ,
k II mOl-ozas kun senapreea gap' ,
caI; dum lin premls al ti.o 1\,os~.taro j
kredencis ni nektaron en h;map'..
Jes! Ni ne negas, ni rigas veseJou,
osteritos vós~on de nia Pegať. ,
Post !~~, Junaj. a1 poiípo kohe,r u;
Old'ttml ~,plon~u kek al Parnas' !
Ni ne gaskonll.s, La sun' de l' fortreso,
la: NeTllSEBLA LINGVA ,FUNDAMENT',
descetfdos j)alde k '6stoS. kaputa
ta rond' gemuta de l' notora genť.
Futuron forcns ni, ' El, l.apr,izono .
eskapis ni por pluki kun tenat';
la ' POEZIA FAKVO.Rl'ARO sěr,vu
, "pri plennk ripo :':kielnu r ......, prefac'.
Ni temerare a~resasl Erudu! ~
Olo.u)oj trámJ?1u , knaku pro rankor'!
KonffQntas Dl parcimonan paseon
k , prozan nunon sp'ite a1 rumor',
Nin ne molestas Ilia klamado ;
softi~<Js ~i pro' nia ,desaponť :
".
JUjltivas ,1ingvon . k hawas veselon '
la . novaj Leau.. Couturat Je: Beaufron't.
La promirientaj lucidaj ~iůoj '
'
jamlev as cenotafo~ porviv~ť ,;.
la ' kurtan motou Dl konasd e Jaro]: "
»Hej; vivu IDO! Bas, b,ll$., ES~ERAN'1" I..

14,
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!dun ' on( devu "#'e a1t~ta~8~ ~;el 1a '~ vidpunkto , de 1a .sim:
pleco. Sed por 1a poeto tl estas ~~anda malavanta~o, car
rézul;tigas ,tre mu1tajn vortojn flÍli~antajn per sufiksoj ,
, kaj ci tiuj sufiksoj plej' 'ofte ' havas Úe !malmUltajn rim- .
kunulojn, ' krome ili tro longigas la vortojn.
'.;~I~lt,~j? aliajn 'afe.rojn" eble ec ~li gr~va,jn~ mi pOYlI:s
. , ~kora.u .c~h: sed ~kau l~ du . supr~J suflcas~or k1arl!l'l,
klaLc!uJ ' ~lsllun~J poetole.stis ph .au mal~Ii ~eolo!$J~
m arnILJ, ('řiu ph au I1JAlph dependls ne bom ' de. lha
anirná struKturo, 'kiom de laroskoj, kiujn i-li entreprenis,)
Se vi . ~onsta#s l a., supre diritan antagonismon,(kaj
mi clle pO\iás kredi, ke vi ne - koristatis); vi devas 'decidi
' dunJaniere:
é1 . Tute' rifu:ó la rajlonde Esperanto por poezio,
au permesi maksimume facilajn , seĎpretendajn poemetojn,
sed rekte malper.lTlesi grandajn taskojn, kiuj nepi:e tenlus
la enlTepreninton' pou neologismaj' ekscesoj .
'
,
2. Lasi al la poetoj . Iiberan manon, sed samtempe
apart.igi .la poeziiln vortprovizon de)a vortprovi,zo vulgara.
Nia kulpo estis, ke en ci lio dilemo ni elektis 1a
duan eblajon.
'
"
,
'
, V;ia I!-kuzo pri 1a . »resurekto de Ido-formo « do estas
re!l troigo. Ido sanOis, ni altlonis.* Ido san~is 1a komunan
lingvoll, niuj aldonoj rilatas .nur la . lingvon paezian.
Sed cu tiuj poeziaj vortoJ nepímetros en la komunan
lingvon, .gin nenecese komplikante, m~lfuciligante -:- vi
pO" jl.$', ,delUllfidi. '~'"
, .
,
En 1a decembra numeto de L. M.mi okupi~is pri
ci tíu demando. Lau mia oRinio, el la ekzemplo de la
;Qaciaj lingvoj ' oni povas certi~i, ke la perfekta apa,rtigo
de la poeziá vortprovizo estas ebla. Estas sendube, ke
apud ' la komune uzatavortprovizo povas :estigi" komprena.la vortproýizo, uzata nur en poeúo ~aj .a ltaprozo: Tia
apartigo jam ankau nun estas observebla'pri certaj formoj :
la elizion de o-fíriajo, la formonéi anstatau éi tiu oni
uzas nur, cn poemoj, en prozo ili estas rekte genaj. Same
~enaj .estus "cn sim
, lplap~rolo, gazetar~i~olo, ~acila legajo,
· amuzhterat:uro la ' formoJ : M ,m o, orgoJlo., pnmavero, ktp.
Kaj se yi trarigqrdos miajn nepoeziajn verkojn (ekz.
Lin~o StUo Formo), 'vi povos vidi, ke en ili , lllÍ , ciam
severe min" tenis al 1a'" vortpro-ázo ',' de la Plena ,\70rtaro,
ee; níi riskas diri, pIi severe ol vi .
.Por garantit la, apar~ig.o? .de la P?~ziaj vortoj, esta~
necese nur, ke la vortarlstO] marku ilin per steleto au
alia SigllO, kiel n.i faris tion en la Parnasa Gvidlibr.o, kaj
lie ili · donuapud ' ili ankau la samsencan vortofi faritan
el oficiálaj elementoj. Tiel komencanlo neniam uzos ilin
· en. simpla ,. tekst.o.
,,
.
.~
Krofne, car ciu verkisto povas pretendi de sia legant~o 'n~r " 1a scío~ .d~ ofic~~laj vo~~oj! Ii dey~s, e~ s!a
propra llltereso, llSti~1 " en .Sla lIbro clUJnpoezlaJn' rartoJ.Il
uzitajn kaj klarjgi ' llin per la ofieiala NOrtprovízo: Tia" mani!;lre
lege~ulo iom post iom facile lernos la poezie.' ajn vortoj,h, kajec tion, ke ili estas vo'doj póeziaj.c Kaj
, 1~ ,lego de • verkoj, kiuj enhavas poeziajn vortojQ, ne
postuio~ de la . ~~g~to ,gran!fan anta~an ' vortlernadon '. au
R!?uglotecon, sěa. s~p}an okazan foliumadon en. la listo
ue novaj "ortoj. ' En ci tÍu .foliumado. la leganton mal· helpéJs neklio, ·l{e li estas ol'ientano, nek tio / ke 'li :estas
l~oristo, li dev~s, sen,c;Iepenae de cio, haví nur ~inceran
Aaton 'álla. ~ezlO, ,kaJ la rekonon, ke, la poeZlO , estas
nohla lukso:, ~ia vortprovizodd ne. estas kritfkebllLel la
.. , ,ki.el.1a
. vídp~o de severa rreceso .kaj p'r~tika sim'pleco
" vortpr!lt'lZO del~ komune uil:a1a ~gvo." en.lůu Cl tlU VldpímktO devas eshdlepregardata' kaj zorgata. "
" ' Ll vo~rovizp , de Esperantq tiel pov!lS trankvíle
~''p'Iigl"andi~i, 'sen i~ ~an~ero de ,~gva anarkío, 'la p,oézia
J.mgvo povas evolm tJagrade, ke ~ ne staros }llu senhelpe
'"anta.íi' veregrandaj taskoj, g u8e ' faritaj vorto-j malape.ros
sen~~e.•. eat ili n~ estos. uzataj de .•povaj. poe~O).
" Vor~J. ~taJ de val.ora:! autoroJ. '~n valC?í'llJ ~veuoJ, se iIiD,
'D~mm pln uzos al'la .l(iítoro, faritos kvazau l,!l propraJo
3

mu

1

iJl réspek~tvll. 'ant~roi idet tio

(timat!ankaú :en 11l nadaJ
'kaj ?ni .ecne bez?n.os .eldoni apartajn vOrtaroJn de autoroJ, klel en naclaJ lingvo, (Dante-Vortato.
Shakespeáre-Vórtaro), čaP, se ~iu autoro konscience klilr-.
igos siajn neologismojn , Ciu fari~os sia propra komentarianto, la .leganto devos nur anstatauigi la ' vorton per la

Je

lite~a~qroj ;

lda"igo'.

Tia tute libera evoluo havas valoron ne nur el la
\"idpunktQ de la poezia lingvo, ,sed aÍlkau ol la vidpunkto
clo Ia . estonteco, .Esperanto ' tiel povás tn\Dkvile sin prepari
por la tempo ' de :Sia gellerala disvasti~o . Car por tÍu
tempo., lau mia opinio , nepre validos la sa~.aj vortojde
Eugeni ď Ors : 'Mi ciam havis la konvinkon , ke bona
universala line;vo ne povl!-S trovi~i en la neceso esti simpla:
car sufice , uhla rezultus . ~ia kono, kaj sufice gi Aparu,;
aliajn laborojn, por ke valoru la pen on venki kelkajn malfaciJajojn plie cn la lernado, kun bono por la plej granda
rezultato. « (Kataluna Antalogio,pg. 350.) Vere, Esperanto, kiel triumfinta helplingvo, POVO! permesi al si la luksón de granda, vortriceco. Kaj ci tiun vortricon li trovos
preta en la ' poeúa lingvo. Sed gis tiam tiu vortrico estos
kvazaúkasita >en la poezi~j cefverkoj de la li~ gvo , kas,ila
tute selldan~ere, forfermlta de la komuna lmgvo, klen
penetri ~in malhelpos ~uste la malperfekta lingvoscio de
la esp-isloj.
Nun, kion díru la propagandisto? Mi berla,;, li povas
paroli jene:
. Esperauto eslas lingvo fabele facila, sirnpla , internacia en siaj elementoj, ktp. '. La re~ula uzado de sufiksojebligas, ke oni espI:Ímu per gi clOn per relative tnI
malgranda vortprovizo. Kompreneole, kiu volaa Esperant?n uzi ~e nur po~ciutagaj bezonoj, au por la le~o de
slmplaau amuza, lIteraturo, sed volas legl tradukoJn de
literatúraj cefverkoj , tÍu devas iom pli\'astigi ,jan vortkonon .per la poei:iaj vortoj
,
Jes, tiaj vortoj ekzistas" sed ne kredu al tiuj , kiuj
diras, ke pro ili Esperanto estas la plej malfacila lingvo
de ·Ia mondo. KioDl ja estas. tiuj kelkcentoj da vortoj, rilate al la 4.0 .000 vortoj de Shakespeare! Krome, iIi ec ne
postlllos de vi tro grandan penon de antaua lernado, car
la esp-aj poetoj estas tiel komplezaj , ke ili klarigas en siaj
verkoj ciujn vortojn ne apartenantajn al la komuna ling"~
Je tiu ci oracieto ta audanto diros
au, ke li bezonas Esperanton nur pOt čiutagaj bezOl1oj, internaciaj interritaloj ktp. ao lín tute ne " koucemll~
kion faras tíuj konfuzkapaj poetoj,
aú, ke li btas la poezlon kaj trovas tutekomprenel>la,
ke 'la vortbezono arta . estas pIi granda, ol Jil vortooZl'mo
ebJiganta simplan komprenon.
Cu mi eraras esperante, ke post la atenta tralego
de b suprafvortoj ODl malpliigos sian abomenon kontrau
1a poeúaj neolo~ismoj? Mi kredas, eble ne! Car mi estas
kom-inki ta . ke huabomeno devenas ne tíom el ma1diligento, ef antipatio kontrau n.ovajoj, kiom el 1a hono~inda
timo pro la dangero, per kiu la neologismoj minacaa la
lin~von . Kaj mi e,speras, ke per la supraj vortojmi lIukceSIS montn, ke ih timaS dan~eron. kiu ef~ld.ive ne ek,zistas.
E~; ti~ apartigo de la poezia vo~ttrezoro povas ~~1pi
a1 la sunpligo de ,lil komune uzata lingvo. En lá oflClala
vortp~ovizo trovigas . multaj ,:o~toj, lú.uj ne .estas ne~esaj
por sllnpJa kompreno, sed kiu~ naski!ls endente el ,artÍsmaj klopodoj. Mi J.'ovus či be Iistigi almenaii ,kvindek
vo.rtojn: kiuj trankvJ\e estus markeblajper la sigoo de
poeziaj 'votloj. Kaj či tiú principo certe helpus la Akade-.mj(')J\ en 1a embru:aso, kilID ~isentas pn la .poeziajvortoj
-zamenh?faj~ 'lli' plejparte es~as' t~te nene~sajert laKomnoa lingvo, ~ed~ nepre prenmdaJ en la liston de la t'0eúaj vortoj. Mi estas certa, ke li Akademio pliaií Jllalpli
frúe. devoss~i ·tian ruton ap~, Čar oni ne povas
, se~fine ;gra;!l<hgl la trunlron de 1a lmgvo. ,
Mine estaskaj neniamestisblinda fanatiknlo de
mi!,-j. ~ropraj ~gtiIDe~toj . Trt; volo~~. mi revizias miajn
~pmloJ~, se oDl~onYlnkas mm p.rl .llia. maltus~. Sed
tion om devaS ' fan ' per aigumentado, kaj ne per pli-mal: pii sUJfCesaj, mokoj', aiitoritata Jupitra tonchado, lunnpaJ!oj-

ai Beaufro nt ~tp . Mi kredas.' ke. l!li sufi~ ~~oris p~r la
lingvo, ke ODl ne dubu pf! mla] honesta] mtenco] . La
plej belajn ja.rojn de. mia vivo .mi of~ris por Esper~.to ,
en gi kusus Ll1Ht I:uta vlVoverko, gJa. nenngo es.lus ~a nenugo
dl~ l;io , .kion mi ~Iej fer~ore hm dll~ mL~ VIVO .. Esta~
Ilite ridmde SUpOtl , ke ITII vollls malutllt al 10. al klO rOl
c's l:lS ligita kun miil tula kol'O.
.
" ar;;j legan toj, kru'a Baghy! Bonvo~u alente konsl?eri kion mi skribis. Bonvolu mOiltri al mi la malgllstaJn
flankojn dc mia rezonado. Precipe vi , kara Baghy, al kiu
mill ligas .t iom .da .belaj merno~oJ de ~,:m~ laboro , bO~lVolu
IIlm. ullu1,O]e, JUgl tute senpaste . En CI hu
espero ml r<'5l a~, malgraií cio , tre arnike kaj sincere via:
·K. Kalocsay

ANO Nt;E TOJ
P. FLAGE UL: Lernolib ro de Esperanta Stenogr afio

lail la sL~temo Duployé . 4-a eldolÍo. 16 pagoj, Prezo
I resp. kupono . 9, Boul. Voltaire , Issy
les Mouline aux ,
Seine, Francuj o. AnkaiJ la nova kajero pruvas pri la fervor<! agado, kiu estas spertebla flanke de s-ro Flageul
en la disvastigo de tiu ci geometria sistemo, kiu disp onas
ankau pri aparta gazeto »Flugan ta Skribilo «.
KATOLlKA INFOR MOFlC EJO INTERNACIA informas senpage pri la kat.olika kredo pere de ľ korespo ndantoj
H. P aruzel, kolegio de P. P. Oblataj en Lubliniee, Silezio
Polujo kaj M. Goossens, Nobelstraat 10, Brielle, Nederlruldo.
1\

pos 'ro DE LA EN(; IKL OPE DIO
La nunaIl numero n ni sendas al ciuj niaj abonallluj , ankaií al liuj, kies abono ne alvenis. Ni per t50
volas rapid igi .Ia alvenon de la gazelo kaj e~peras, ke kelkaj hpzilellla j ~amideanoj rernernoros, ke ma gazeto esla~
lampn la plej bela kaj ni forle kredas, ke ankaú j:'l p.leJ
inlc'fpsa Pll I1ia movado. ni do meritas ankaú piu vlan
sublenon. La februara n nllmeron ni sendos nul' al la
paginlaj abonanloj .
.I. H/'//lnills , Rigu. Volonlege ni akceptos, se iu konala lall'a penl:riSlo konkursos por la venontj ara titolpag o;
SlInw ni akccplos bonajn kllsojn de vi kun k.oncernaJ
al'likoloj . Presel'arojn ni de nun egc atentas .. Pr~ neologiSllwj legu nian llnll<1n arlikolo n, SUl' pg. I. kaj m ~speras ,
kl' vi pstas kontent a.
Lall){Jj olJOT/on.loj. Ni insist.e informas vin, ke vi povas
hune Hzi nian cekkontom, monlrat an inter la reprezen tat.oj , pOl' pagi kiun ajn mendon , AELA-kotizon! ~i
lerntllra Mondo abonon ktp. Eble vi klopodo s ehlZl !.1011
pllSt. ltlllglempa malsalo.
At ta abonint oj, killj bnnvolis sendi novjara jn sa.lulvOl'lojn . ni kore dan kas. Ni esperas, ke ni POYOS daiJrigi
pel' jli;) kaj cies helptl nian laboron.

*

l\ECENZO.I de nun eslos publikigilaj ne en la
rr vllo melT!, sed pn aparte eldonota »BIBLI OGRAF IA
GAZETO " , aperonl a jare kvar fojojn. Ci tiun gazeton
hl abonant.oj de L. M. ricevos kiel senpagan kvaronj aran
aldonon. Enla revuo oni tl'OV05 nur lislon de la aperinh lj
Iibl'oj .
La unua nurnero de la BIBLIOGRAFI.-\. GAZETO
apc ~ ros Cll februaro .

*

B. Pricc Hcywood. Koran dankon, vi estas prava.
II Ilrikoj « aperos en februaro .
ll . HihYlnd, Ra/werl'. Beduúrinde la parolo de K.
ha,is neniaTl rezulton krom momen ta propagando.

La IInlla lilu·o de

AEL~

post kclkaj tagoj forlasos la presejon kaj post eble jam du
seJllajno~ .es,'.os. e~1 ~~ man.oj de niaj proksirn~ l?g~ntaj
membroJ. NI fans ClOn, klO nur est.Js ebla kaj VI vldos,
ke ni plenum is niajn promes ojn ne nul' plene, sed ec pii ,
ul ni prorncsis. Tiun superplenllmon ebligis al ni la
entuziasrna nmaslI da esperant.istoj , kiuj pruvis, ke es tas
ankoraú. ce en la nunaj krizaj tempoj samidea noj , kiuj
volont'J " legas kaj ' volonte ace'las bonajn librojn per ptipagebla prezo.
Nun ~i n e volas fo rgesi memori gi tiujn , kiuj sendis
jam aligdekláron. ~c ni nul' tiuokaze povas uú kaj uzigi
la plej L\\'oran kOlizon , se la posta dato de la ekspedo de
1110no estas plej malfnťa la i-a de febrlU!ro. Ne forgesu
do tium dalon kaj sendu la monon kaj aligilon frue !
Kun multaj salutoj
Asocio de Esperan tistaj Lihro-A mikoj
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Al ciuj niflj leunlaborantoj. Preskau 1a duono de la
munusk riptoj jam trovigas en la manoj de la redakto roj,
do ni finis almenau la duonon de nia laboro. Sed
estas nnkoraiJ multaj fakoj kaj kelkaj landoj, kies manuskriptojn ni atendas. Eldono de 1a Enciklo pedio estante en
la eldonplano de AELA ni devas nepre aperigi tiun
gravan verkon je fiksita tempo, do ni petas ciujn ku.n laboran tojn , laiJeble ne trans~ as i la fiksitan limdato n. Ni
konsilas al eiuj, bonvolu dOI1l la artikolo jn por legado al
dll-tri kompet entuloj , kiuj montru ee la eta)n erarojn
kaj rimarku la rnmkoj n . La nomoj de tiu] kunhelp anloj apel'os ell la Enciklopedio. La eldonejo permesás
<lnkau publikigol1 de niaj artikolo j en ~<lzetoj antau la
apero de la verko , kondice, ke estu nmarka ta, ke la
legantoj bonvolu ensendi al la autoro siajIl rimarko jn
kaj kritikoj n. - . S-ino Isbruc/,er, Hago. Ni atendas vían
artikolo n pri pacifismo. - Sudamerileaj samidea noj. Ni
ne ha"as kunlabo ranton en Sudame riko por ciiu lando,
sed ni danke akceptas manusk riptojn maUong ajn pri la
historio de E en ciu opa lando. Sed ne prokras tu 10ngtempe. - S -roj Azorin, Cordoba, Schoo/s , Antwerp en,
!Vylén, Stoclcholm, Arnessen, Oslo, Indra" Riga, Me Cormic;lc, Dublill: Ni atendas viajn ' respond ojn resp.
manuskriptojn . _. E Instituto 'de Estonio. La materiá!o pri .via
lando estas ell ordo , ni nur aLendas kelkajn biosraťietojn.
- S-ro Mudrak , Wien . Ni donas aI ví la petttan prokraslon. -- S-ro Behrend t, Berlin. Ni scias, ke via laborado estas unu el la plej ' ampleksa kaj ni tre ~ojas, se ' vi
sendos "iajn manusk riptojn post kelkaj tagoj. - S-ro
Won /{enn , Kanton. Dankon por la kompletigo kaj
ankau 'por viaj klarigoj pri la stenogra fio enCillu jO. S-ro Lappi, Ristiina leaj F,.iis, Abyh6y , Gratulo~ por la
konst;ienca laborado! - .S-ro Wiesenf eld, Wars,Zaj.Oa, Ni
devis forlasi nul' tre malmul te , dankon pro la fre valora
helpo. Ni atendas nun la biografi ojn. - S-ro Marich.
La redakcio kaj ankaú aliaj s-anoj interesigas pri.. via adr eso . Kiu scius komul1iki gin kUlÍ ni? - S-ro Simon,
Wien. Ni atendas vian manusk ripton pri la tu~a a,iístria
nwvado. _ . S-ro Jaleob, Genéve. Cu la artikolo pri UEA?
Letero post kelkaj tagoj. - S-/'~ Bruin, Enseheá:e. Ní
pe las ankorau iom da pacienco . - S-ro Facchi, ' Brescia.
Nun ni revizias la artikolo n , gi estas konvena al: l~ bezonoj.
. .j

VORTOJ NETROVEBLAJ EN LA PLENA VORTAHO.
Degni: homoli hri ion por malaltra nguloj.
~
De~(!endi: mtJ.supr eniri
Humida : malseka
lncendi o: dombru lego
Mo/es/i: daure geni, malkom fortigi.
Pakto : reciproke deviga interkon sento.
Sinki: fali malrapi de, kvazau retenate.
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AI nia hodiaiia numero estas aldonat a belapro Bpdíto
pri la emlnla verko
.
mend~bla

LA .MORTO DE SMAIL-A6A CENOfjlC
'ankai1

ee

ni.

PLl BONE OL VENGI
Dra.no en trl aktof
KAN KIKUCI

AKTO I.
(La domego de Saburobjoe Nakagaiía ce Taiíaramaci en Edo. Lunluma nokto frue en la aiítuno de
tria jaro de Enkjoo (17 46).
Antaií la kurten-levigo kolem voCO tondras:
Hmtdo! Senhonta Nundaco! elingigo de gLavo aiídigas
kaj bruo de rapide movigantaj piedoj. Kaj la kurteno
levigas. La sceno prezentas la apartan pavilonon Ce la
domego de Saburobjoe Nakagaiía. Maldekstre trovigas
bambua barilo, trans kies supro en ~om granda distanco
vidigas la ceHogejo. Aiítunaj hm'boj kreskas en la
fronta gardeno. La pavilono estas cirkaiíata maldek stre
. kaj' fronte de verando. 100m maldekstre estas ornamalkovo kun lakita kirasujo. Apud la alkovo staras bufedo
kun dn-folda ekrano staranta dekstre de gi. Kiam la
kurteno levigas, Saburobjoe, grizkapa kaj svinganta
loOngan glavon, penadas dishaki IcikuI1oo'n , lCikuroo,
sirmante sin malantaií la ekrano, baraktadas por f.orkuri. La konkubulino, Oj'lillli, stelmalfermante la glitpordon malantaií. la ekrano, saj'lle intencas forkuri
de tic.)
lr:ikuroo (per voco tremanta de malespero kaj
f.ervoro). Pardonon, mia sinjoro. Mi ne estis mallojala.
Absolute mi faris nenion mallojalan. (Protestante 8ercas vojon por forkuTi, sed car la korto estas cirkaiíata
de barilo, Sajnas, ke kmante tien li nul' donus al li sia
pers,ekutanto eblon por ke li svingu sian longan glavon,
do li daiíre senespere sirmas sin malantaií la kolono.)
Soburob joe (per stertora kaj str·ee.a vooo). Ferrnu
la buson. Fermu la buson. Vi, malkuraga hundo,
petegi la Vlvon de mi.

Sándor Nagy:

lr:ikuroo. Malvero gi estas. Malvero gi estas. Ci
estas granda - Tia afel'O kun la sinjorino - Ci
Jil estas granda eraro.
Saburobjoe. Sufice!
(Saburobjoo saltas antaiíen kaj , evitante la kolonon, ekbatas. Icikuroo elturnigas dekstren. Saburobjoe
retiras la glavon kaj bat-atakas de dekslre. IcikuI1()O
elturnigas maldekstren.)
Saburobjoe (in citite). Diablo!
(Saburobjoe cirkaiíiras la kolon on. Icikuroo 6rkaiíiras kun li tri aií kvar fojojn , poste li fine elpeligas el la malantaiío kaj , saltinte malsupren de la
verando, unu fojon cirkaiíkura en la korto. Sed la
hegpOl'do estas fermita. Se li haltus por gin malfermi ,
oerte li estus batita de malantaúe, li do turnas sin
denove, pr€terJasas Saburobjoe'n kaj , suprensaltinte en
la e.ambron d€nove, estas forkuronta tra la glitpordo.
kiam lia mano okaze tusas kandelabron tie starantan
Custe tiam Saburobjoe atingas lin kaj donas al Ji
negravan gratajon sur lia sultro.)
léikuroo. Ha! (Ekkriante en teru1'O, senkonscie
cirkaúsvingas la kandelabron en sia mano. La kandelo
estingigas kaj, lumigata nur de lunradioj , la soeno
faTi~as mall umeta. )
Saburobjoe. Huudo! Cu vi levas Ia manon kontraií via sinjOI"O, fripono ! (Atak.as lin pIi furioOze ol
antaiíe. IIi sin jetegas unu SUl' la alian sovage ~elkajn
fojojn. Persekutita tre apude, Icikuroo nun estas en
dangero. La pinLo de la glavo de Saburobjoe fine
ekbatas lian vizagon apud la orelo.)
[(;iJwroo. Ho! (Kun krio oe konsterno , li turnas
~a

Majstro , kie v;

loga.~ ?
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~;edalu~io

kaj adlDinistraeio: Dudapest, IX., Mester-utea 53, V. '7, Telefono 380-84.

A.1tonprezo por jaro: 1.·80,

duolŮ.ro.!

•• _., .. ODD

_ekz.~

0·20 tTSA. dolaro, spedmeDo: .. F espó k :u po.e
i

Responda/- ;redaktoro : .' Karlo Bodó
Redaktoroj: ř"ranclsko S:JlágyJ kal .cudovJko Totscfje
.

CEFKUNLABORANTOJ: J . D. Applebaum (Liverpool), A. Behrendt (Berlin),' P. Bennemann, .
(Leipzig), J. Berger (Koln), S. Bartha (Budapest), Helmi kaj Hilda Dresen (Tallin), Stellan Eng~olm
(Nyberget), ·Jean Forge (Bydgoszcz), S. Grenkamp ' Kornfeld (Paris), Ladislao Halka (Budapest),
R. Hromada (Praha), Teo Jung (Koln), I. Yurista (Czesztohowa), F. K~rinthy (Budapest), E. Knutsson
(Malmo), J. Lejzerowicz (Lodz), W. Lippmann (Leipzig), Milos Lukás (Trnava), A. Mazzolini (Fano),
T. Morariu (CluD, L. N. Newell (Paris), P. Nylén (Stockholm), Jan van Schoor (Antwerpen), K, R, C.
Sturmer (London), R. Schwartz (Paris), L. E. Thomson (Pymble, Aiístralio), G. Waringhien (Lilie),
Leono Zamenhof, Feliks Zamenhof kaj Lidja Zamenhof, E. Wiesenfeld (en Warszawa) kaj aliaj.

..l..vt"!rto: Manuskriptojn la redakcio ne redonas. La rajton, fari en ciu ensendita manuskripto
3tilajn korektojn la redakcio rezervas por si, se la veI1kinto au tradukinto anticipe ne protestas. Por la publikitaj artikoloj , faritaj por la rubriko Observo, L. M. pag,as sen kliso 10. - pengojn. kuti la pruJlL'\ alsendo
-de necesaj klisoj 15.- pengojn. La kostojn de la klisosend() kovras LM.
La redakcio akc~ptas n ul' unuflanke masinskribitajn artikolojn kun sufice largaj margeno kaj liniaj
interspacoj. Escepte tamen estas akceptataj manuskriptoj kun desegnitaj au tre klare skribitl1j litero,i-

NIAJ REPREZENTANTOJ:
A~atrio I Rudolf Foltanek,
W ien\ J. Herrengasse 2 -- {,. Postkonto nro 19.7°(\
A"stralio L. E. Thomson, Pymble N. S. W.
•
Tallangetta, ChUl'ch sll'.
Belgujo: Belga Esperanto Instituto Antwerpen.
Kleine Hondstraat I I. Postkonto nro 1689.5 .
Flandra Esperanto-Instituto. Kortrijk,
Mar ckesteenweg 18, postkonto nro 3268.5 I.
Britujo: "Uec Yent~re,
Mitcham, (Surrey) Q2 IIawkes Road.
Bulga.rujo: Centra Librejo »Esperanto ((
.
A
A
Sofia str. :\'fal'ia Luiza 38.
Cehoslovakio: OUo Skl enéka, Hradec-[(ralové.
Danujo: Isosek, sro L. Friis Aabyhoj, Frodesvej 2 I.
E.tonio: Helmi Dresen, Tallinn, Postkest 6.
Francujo: Centra Esperant0 Librejo
Paris 6e. 11 rue de Sévres
Ger~anujo: Postcekkonto de Vilmos Bleier,
Bprlin 138084
Hiapanujo: Ferdinand Montserrat,
Barcelona, str. Provenza 75. 2- 3,a
Italujo: Itala Esperanto Centro Milano. Galleria
Vittorio Emmanuele II. 92.
.Jugoslavujo: Sudslava Esperanto Servo
Zagreb, Primorska I I.
La Suda Stelo Slavonski Brod Postfako ú4,
Latvio: Pocztowa Kasa Oscednosci Warszawa P. K. O.
Riga Nr. 4.030 surskríbu: Na konto Administracja Literatura Mondo Krakow Nr 403 148.
Neder lando : Leo Moreau,
.
Ar nhem, Raapopsche weg 55. postkonto nro 13848.
Norveguj o : Henrik Seppik, Slavanger.
P o lujo: Halina Weinstein, lVarszawa, str. Leszno 99
Izrael Lejzerowicz, Lodz, Skwerowa 20..
•
Postkonto nro W. P. K. O. 68273.
Rumanujo : Esp.-Instituto Rumana, Cluj, str. Bravilor [5
Svedujo : Forlagsforeningen Esperanto,
Stockholm, I. Faek 69~ Post~irokonto nro 57 8
Svisujo Nova Esperanto Grupo, sro Hans Pfiffner,
ST. Gallen C. Gallusstrasse 34 .
Japanujo: Japana Esperanto Instituto Tokio, Usigomeku, Sin' Ogaňamaci III.
U.ono: Amerika Esperanto-Insituto.
Madison, (Wis. ) Sherlok Hotel
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Eldonaj oj

de "Literatura Mondo"
VerkoJ de JULIO BAGDY:
Da neu Mario netoj, noveloj tolb. 1.05, duont. 0.80. broS 0.7G
Mi g ranta Plumo, noveloj • 0,90.
" 0.55
Viktimoj, romano
,,1.50,
1.10, ;, 1.Mura! romano
" 2. -, Ol 1.6~, " 1.50
Preter la vivo, poemaro
,,0.60,
. 0.40
Pilgrimo. poemaro
• 0.60,
035
VerkoJ de KOLOMANO KALOCSAY:
Lfngvo StiJo formo
" 0.95,
Strecita Kordo
" 1.15,
Rimportretoj
" 0.90,
Et erna Bukedo. lntcrnacia poemantologfo el
22 lingvoj. Tradukoj el la plej famaj poetoj.
352 paga, duonlede bindita
Madách: Tragedio de ľ Homo
Iuksa bind. 1,50,luksa 1.10, bros
Pet6fi: Johano la Brava " 0.60,
"
Goethe: Romaj elegioj; La Taglibro siLkebiod
bi od. 0.60, bro~
Lingx,o Stilo Formo, malkara eldooo bind.0.5O, bro~

0.60
0.80

0.60
2.20
0.80

0.30
L-

0.40
0.30

AUa! eldonajoJ:

J ean Forge: Mister Tot acetas mil okulojn,

romano
bind. 1.20,
" 0'8(·
Franci o SiUágyi: Poemaro el Hungarlando
blnd . 0.50,
(): O
0.10
T. Schwartz: Model'naj Robinzonoj
Kenelm Robinson: Homarisma Laboro
O.l l
Grarnofondisko SMuss y- fhgh y atrankita
1.70
Szilágyi: La SiInpla Esperanto
0.2
La Pentroarto en la malJlO Va Hungarujo 96 il m, t.
duonlpde hind.
~
Totsche: De Pa~o al Pa~o bindita 0.80, bros 0.50
Szilágyi : Trans la Fabeloceano bindita 1.-, br os 0.60
St. Engholrn: Hornoj sur la Tero hind 1'-, bro~ 0'70
K. Kalocsay-G. Waringhien: Klel fari~ poeto
au Parnasa Gvidlibro
bind . 1' - , bros 0.70

Prezoj

ell

Atdonu 10%

usollaj dola.·oj!
por sendkostoj.

_.
III

p

oST

KEL K A

J

' ANTOLOGI!O

HUNOA RA
Unua

volumo

de

la

libroj

REDAKTIS
KUNLABORIS

T A O OJ ' AP E R O S

de

Asocio

de ' Espcrantistaj

K O LOM A N O

Libro-Amikoj

K A L O C S AY

J. B~OHY, K. BODÓ, L. HALKA, F. SZILAGYI, L. TOTSCHE

En 1a ampleksa C, 500 paga grandfo rmata volumo ni trovas la verkojn de
49 famaj hungaraj verkistoj, muttajn popolajn baladojn, grandan enkondukan artikolon pri la evoluo de la hungara literaturo; studon pri la
hungaraj pentr 0- , skulpto- kaj konstruarto kun multaj belaj i1ustrajoj,
protreton de la verkistoj. Facila, laiifundamenta stilo, varia enhavo
faras la verkon guo por ciu literaturemulo. - Trikolora kovrilo, senJigna
papero, pii ol 500 pa~a amplekso, 23'5 X 15'5 cm. granda formato,
muJtaj ilustrajoj faras ' gin o r na mop o rej tl b i b I i o t e k o.
Prezo:

broAurita svisaj frankoj

12·- ;

bindita

svisaj frankoj 14'-,

AJdonu

10'/. por sendkostoj.

ELDONAS: LI-TERATURA MONDO, BUDAPEST

............................

~

Elfa eldonprogramo dB Literatura Mondo 1933
E. Aisberg:

,/

~

jus apefis ta

I~

TEKNIKA

Nun mi scias: kio estas radio

:111111111111111111111111111111111111111111111111:

=

Briquet

Febro

;
==
360 pagoj, tole bindita. - ;
Enha vas :3.675 radikojn ~.

K. Kalocsay:

kun necesaj kll\rigoj en

Salom Asch - Lejzerowicz:
La Sorcistino el KastiJio

Brezekowski- Grenkamp:

!!1!:1I211!1I~1I!1I~~111I1I~211~lrl~H~!! I
rl.!

Pri la Moderna Arto

Jean Forge:

D-fO

Hungara Antologio

I. lejzerowicz:

aj

dicina Revuo, 255, ave-

K. R. C. Sturmer:
El la Notlibro de Praktika Esperantisto
A

Sirjaev-Bleier- Kalocsay Enciklopedio de Esperanto

-

kaj aliaj malpli grandaj libroj en suma amplekso

de pii ol 2,500

IV

pa~oj

~;~~:;dUkO i= ~ = .

::P::::::
Eldonita de InternaciaMe-

EI la "Verda Biblio"
kaj "Renkontoj kun Horaco Sercer"

Kokény:

i

;::x~;::;!::~~O~ccle,

i====_

Prezo: 2 Dol. Hayebla ankaií de Literatura Mondo, -Mester ucca 53., V, 7, Buda- ~
pest IX., Hungarujo.
~
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Peat"jcJéki Nyomda Vácon. Feleloa azerkeazto: Bodo K'roly. Fdellia kiado : Zoldylatda

