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}P;i• '*· 'fir~kaiJ;lp-K~tn,fe1d ;e!l\ »Nia~4;,tieto ~- 1
tl:e·· sevei'e 

• k(-iti~as la · Pleuan' UriU'hatikoA M KJí0csay kaj :::Wru:ing'-
. hien kaj .. diras g.iri neklási'ka;' neprakti.ka:, entute '• uereko-
lne~diJ.?-da. • . ~' · . ; . . . ' , · ' 
,, .T10 ~al m1 né , placas, , ,, . ,. . - ... · 

, , . ·¡ye 'pro tip, ke ~tiu Gramatike estas bona. Tio~ . mi ne 
povas prijugi: foje ;mijaln: 'd.iiis~ k~.: pti la ,gr~·atiko mi 
e8t:;tS kon;rpleta anserino. (Kvankarn, .. malgr;,t(í mia tuta 
nái eco; ~ Sa.jnas' ai"i:ni suspek:ti'pde, . (e s-ro' ' f;1-'enkan;1p¡ . 
Komfeld 4iel rigoie kondánuias ' la pritrakton ·de· 1a . tek- · 
nikaj sufiksoj ·oi, -iv kij ~oid, kiujn ' li mem pritraktas · 
en ia tekn:il...-a parto de la•P!ena Vortaro,.)' . 
· ' Nek ·-pro tio, ke s-ro Grenkamp-Korruféld estas revizi:: 
in te, de.;.la Vo:rtfarado káj .. !;¡intakso .. de~J\•:uictier.- , \FiÓ ja 
n10ntras ·nur lian • kompeteú'tecmí pri _.grrunatikaj, deman:
doj. (Kvankam eh,le montrus ,plian kompetcntecon, se li 
me~ estus mem~tare verki~ta .;libron gramatikanL · 
, , <~:. S~d-"ja .. P:o tio! .k~ la eldo~into ' ltaj , vend~t() de ti u . 

. t: rqtCti~r·r~,VlZlajo sstas ,.s-ro ~·~ · . J;. Gre~~amp-~o:rn,~eld et_l 
la ~.ropra persono;· · ,' . · . · l · " 

:.., Estas evidente, ke se iu fabrikas kaj vendaS razd
kli}lgon »Harbmoft{)«, li povás anonci pri ~i, ke · ~i 1estas 
~oli'e~a, ke ·tí estás .la_:rlej bo~a razo~klin~o en la.nÍ!}¡ldo. 
SeP. Ii pekus · kontr.au la pleJ- elemental reguloJ de la: 
kome1·ca takto, se li. anoncus., ,ke la npva riYllla i'~o-klingQ 
»Razplezur<;> « estas malakra, 'neuzebla, ne.ekomel')dinda. , 

. · Oiu. _ra).t~ e~pri~i p;ri l~ ·Pl¡ma Gr~a:~ik<;> .qe .K al,(')~~ 
kaJ W annghten la pleJ malbonan, pleJ-. kondamnan, . opl; 
ilion bu8e kaj skribe, sole al" s-ro Grenkamp-Kornf-eld ne 
e'stas konsilinde tion . fari, car li tiras al si per ' tio .susr: 
pekton ~p~i nelojala konkuten'co. ' •, · .. . · .. . 
· • ''Mi · ha vas' kolnp~neman anímon. k'aj bone pavas imagi 
la• konsumajn apiriil.nktojn, ltiuj iempestjs' en · s-ro Gren• 
kamp-Kornfeld. Kiel volonte li estus 1aüdinta· la Gr~a
tj~on ·pel' la ·plej· entuziasmaj ' vortoj, por ·1nontrit sian 
lojale.cen ! .. "),Gel dolo):'e , estis á1 li, ke -li de vas , ~in . kon': ·· 
dámni! . V ere, eies . kompato dcvas :Sin ;oturni al U.' en . lia . 
J;>araktado: Káj oni ec ne' po~~ ¡U . lí ripf.oci, ke ip~er tiaj 
grandaf emocioj li "ne povis klare vidi la irotan vojon · 
~aj nialb()ne eleli:tis. · '" • . ,, · 
; ·. Malfrua kori:silo ··- omhrelo posf pluvo. T:l\Iilen , mi· 
don os al l! ko~silorr;·· e~ le li. util.igos ~~ ':iam poste: ' ; · 

· .· Konsilo s1mpla: sllenb K:iJ · skcnbrg1 la. recenzon per 
alia; kompetenta· persono. ' • · · · .- " ' ·· 1 . , ' 

<J .. S(rd eble s-ro Grenkarrip-Ko:mfeld sin rigardas la sola 
k:ompeterita persono e~ ti u j-i, afero. N u, ec tiel li es tus 
povinta p.rQIÍEldi pli.:' lerte . .Jes, eble iom ruze, ioril ne tre 
apro.bínde, iomete ;,~11- tre _ x;n9ra~e, ~~ · nepre pli lerte: 
ver~~ la l'!lcenzon" mem . ka-J, subsk:r1b1 ·fremdart nomon. , 

. Jen; ekzemple, V1Í ,estus 'volónfe metint~ mian ngmon je 
Jia dispono - poi bagatelaf 200 ' svisaj frankoj. 

• S-ro' Grenkamp-Ko~feld eble diras, ke la· tuta af:ero 
. ; nei v1tlorás. allí 200: s,viSajn frankojn'. '-i; t.~;,' ' ,,, 

";' _ -/ N'u,· tio ~sta:S . a:f~ro de >gusto't Mi <'ne estas ·tiel:;.-fama: 
pioniro kiel s-ro -G:tenkamp-Komfeld, kaj' tamen?llli •pre
fere pe:t:dW! 2oo f-r;m~ojn .ól suferic7la - suspt!ldon , pri 
oelojal~)Í9n,~ure:q.~. l' . · .,.,;;:~;·· . ..M·, Al~;Pik: < 
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€a .. literatura fjazardo 
- F. S::dlágyl -

' La hazardo estas la patrino de la historio. Stoneto 
ek;iras ie s1,1pre sur la montopinto kaj haldaü lavango 
rúliga.s al. h01;na . vivo kaj oüe al la homa historio. Se• 
·la korsika .advoka.to, Buonapa.rt.e, estus restinta fraülo, 
kiu .scias, -~ia estus nun la geografía kart~ _d~ E~po: 
· Sed m eble ·preterla.su la esploron de 'ti.UJ nu:steraJ 
fortoj, kiuj fonnas '!~ Yivon, 'k.áj n1 prete~u añkaü la 
d:iskutojn p~i la .ef.éktiva · ekzisto aií neekzisto de la ha
zardo, (en tiu seneo, ke cio estas difinita: do hazardo 
ne ekzistas). En la vidpunkto de ciutagulo estas ja 
·egaJ.e, kiel oni nomas la fenomenon, la esenco estas, ke 
ni havas konoepton sub la nomo de la hazar'do k!aj 
nun tio suficas, 

La ' hazardo •estas grava · piektanto de la vera vivo 
kaj egale grava faktoro de la l;i.teraturo. Estas tuta; 
kategorio .de la· liter.aturo (en generala se:noo ), kiu vivas 
nur el la iniplikajoj de la hazaroo, ni pensu nut pri 
la farsoj, pri ia diversaj zigzagoj kaj erarludoj de tiu 
ci literatura .speoo; En gi la hazardo ricevas ekslkluzivan 
potenoon. Komp.reneble, dependas de la verkisto, kiel 
-li uzas tiun ci .efekt-ingredienoon kaj kian profiUD.don 
·li povas al gi doni. Efekti.ve, dependas de la vei{kisto, 
Ct,I la hazardo donas senp.erspektivan, mallertan &e~g
rum, aií plenan iluzio:il kaj kompleliau literaturan guon. 
.La :servo de la hazardo povas es ti hur momenta ekfun~
ciigo de la nid-1 aií plormuskoloj, sed povás esti arikaií 
tute meditiga , kaj malefem!era. Vi tu j· komprenos, ; kion 
mi volas diri, se vi pensas pri la unua granda filmo de 
Charley Chaplin, pri la 'ÜROFEBRO. Vi oerte reme
moras ·tiun Ci .Jilman, kies scenejo estas la· negkovrita 
.noTda regiono de Alasko; Rememoru nur tiun scenon 
.el .la filmo, kiam la str.anga, somervesta :figuro de Chap
lin iras sur montVojo, kiu aperuul. estas pli larga o.l Ji; 
tred ' li..fajfas .k.aj elégante turnas sian kanbastqneton en • 
la fros:to, dum su.be riialsate osoedas profunda abismo. 
Sendube tiu ci .. kondutó est'as simpatia al ni, do despli 
ni ektimas; ki,am mala.ntau Qhap:lin ni ek;vidas grand:
egan ur.son, k.iu rapide , trotas ·post nian heroon. Kio 
okaws nun? Lá ' voj!Cto estas tute mallargá kaj· estas 
antaiívideble, ké t Ja, ' ll.fiSO piÍSos lin en la_ abismon. 
-Tamen, :ne, car 9nu :pason .anta·u 1a katastrofo, la urso 
eniras groton, ki:un la f9'kpj kasiS. a.ntaü lá r:igar~to,, 
.kaj "kiam ni tuj post.e, ;re_vidas la . urson sur la montvo-j
.eto, gi jam- elvenis ce la .alia ·flanko kaj trotas jan) 
antaú Chaplip-; kili: ~lute ne scias pri )a dangero, lriu 
lin minacis. K'Un la sama , flegmo. li .iras . sur la mal
larga vojettl .Super J.a.:.abismoj ~. la eventuala:joj."Nu·, 
t.i;ú ci ~oeno es.tas konstwita sur ,~;pazó de la ha~rdo, 
sea v.i. )a sentaS, ;ke ·'gi ~tas ~i tie. iom pli .mnlt;a . .@: 
·nura . tel{ti)ka~o~ .gi·eáta'S jam Ji:lo.wfio kaj ....:.... :.l,iM~tu~. 

~- 'j Sed'npn..U·risatdu;keil(ajn ekzemploj.rl pti:$,kiel: 

aperas tiu ci grava litemtura faktoro Ce esp~rantistaj 
verkistoj. Mi ne vol.as verki sisteman studon pri tiu ci 
temo (finfine mi volas verlci artikolon kaj ne libron), 
kaj tial mi ne komencas la' pritr.ak'tadon· ce niaj pli&j: 

' fruaj verkistoj kaj ec ne ee B'lllthiuis, kiu · uzas tion ci 
faktoron tiom abund.e, ke ties anal.izo mem pretendas 
la tutan amplekson de mia ~Ptikolo. · 

Mi elektis nur kvin verkistojn, sen tio ke mi volus 
ilin distingi per tiu . ci elekto. Krome, ci-okaze mi re
zignas pri cia kritiko : mi simple nur analizas, al kia 
verkista kvalito respondas la diversaj speooj· de .la 
hazardo. 

Ni povas kom·enci la pritraktadon per l ean Forg:e . 
Eble . ni prenu .lian lastan romanon »M:r. 1bt aootaiS 
mil ·okulojn «r, en kiu, kiel vi oerte scias, tem'as PTÁ 
milionulo, kies rieo jam ne povas doni plu plemroj:n 
kaj kies spleno proksimigas lin jl3.m al memlrnortigo. La 
homoj ja hava.s maskon kaj neniam li po.vos vi.dí 1a: 
veran ·homon . Malriea kaj mza inventisto hav.as el
trovón : aparaton, kiu ebligas vidi 6ion en cÍ'u loko, kiu 
estas kontaktigita. al la centro de televizülo. Sed li n~ 
hav~s monon por ko:nstrui ·la aparaton. Li ·do fara.s 
p<ianon: la rieegulo acetu hotelon kaj oni provizu ~in 
per televizia aparato, per kiu li povos vidi ci!ujn okaz
ajojn de la hotelo, la homoj do, lau· lia deziro, aperos 
senmaskaj. :Kaj la rnzulo fine, wun la helpo de hazarde 
trovita homQ, (kiu estas absoluta kopio de la rieegulo, 
cete1:e sen moral a fripono) kaj helpe de same nemor~la 
virino, kili tamien f:ine akiras nian simp,ation, nu jes, 
tiu l'UZ1tllo intencas ege ruze murdi la rioulon, kiu tuw 
blinde direktas siajn pa5ojn al la neevitebla per-eo. Kaj 
tio oka.zus, sed ... 

Antaií nelonge apud Budapest okazio;; aiítok'on
kurso. Siblis la aiítomobiloj kaj granda publiko stara
dis rande de la . soseo. Kaj ee iu punkto la homoj· su
bite oosis priatenti la virtuowjn de la rapidO, ear Í'u 
J:irnarkis, ke · \'~rtucízo de la ma.lrapido, raiípo rampadas 
trans la alian f\ankon de la Sosoo. Malfelica raupo. G5f(l. 
katast_rofo esjis ne!.witebla. La radoj de la rap.idaj· aiítoj 
preskaií Ciusekunde traplugis ciun linion de la vojo kíajl 
ec Ull'U punkto ne restis virga de 1a aiítoradoj'; katj 
tamen _lcio okazis? La raü.po nenion sciis pri cío ci, 
sentime kaj .flegme rampis al la alía flanko kaj -
atingis gin inter la vivukriadoj de la publiko. Bonvola 
mano metis la trium'fan. raiípon sur arbuston, por ke 
gi ripozU tie post la malf.acila vojo. 
· Tiu ci raiípo estas bon&anculo, sed mr. Tot, la 

naivá miliol-ruló . estas mim:mume ti®t ·1xmsan:ca kiel 
gi: lí 'savigas, guste pi'O l:a ekzisto de la similulo, kiam 
ni fie povas ·plu fi~i j~' !ia 'savig.o. · 

Forge ha'Vas' nur: unu cet:on, doni distron al la 

1 



1ega~to. La . temó estás :a:V'eníun:dmáná ~:; nut ío'mefk 
ekb~tas .en ,g:i :i.om da mondko11_oopto~ Sea la ellaJ.X?ro 
esta( tute liter.átura .JbJ.i;i solide ' o~ganizil;á,, fp,ndamento: 
Kaj . ti\1. fundam1ento estas la hákrdo." ¡;a_·· arti'fikon de ·. 
la. verkistó r!i 11e povás rekoni ' duro la l~gado, kaj ni 
estas ege kontentaj, málgraü tio, ;ke eio 'estis neversajna, 
-= .. sed tm Ierte vei:§aj'~ita . F;antastaf:hazá:ra!l)oj ppc~ 
ras ti tie, kiuj .oelas ·núr la amltlwn de la,leganto; ·sed 
la traboj JlC estas videbl.aj, tar 1¡1-rakonta talento de la 
verkisoo lerte kasis ilin. . ~ , · 

"·; J~lio B~gby est~s tute alis~ea verkistó. P.Ór .li la 
rako.nto estas ne nur rákonto, sed tezo. Li estas pastro, 
kiu diras: hodiaü mi . predikos pri io kaj jen la ekzem~ 
plo. Li estas rooralisto, .individ~? esenee optimis:f4 kaj 

' samtempe ~sinústa. Se m rc~oras la »Viktimoj'--il %, 
~ll .P?vas rii?arki] ~e -la ee~he~.· Jofu;no Bardy ~Sta$ 
1dealisto ka) optmusto, kaJ n~ VIdas Iian -kompletigo¡n 

· -én la plene pesirrü;sta· ñgwo de D9sky,. La idealismo· 
."de .Ba~d'y estas ne ciuta,ga ·kaj estas ti~ de la ~1ekti'f?j,, ,,,' 

sed nu ne rememoras, .ke Baghy .spec111le unotivus tiun 
·ci idealismon. Sed la pesimismo .de /)os~y. estas plene 
motivita per)a !tazardo: kaj, eó ne ,~r ·óiutaga h~~ar~dw:, 
sed per romantika, sku.a, okazajo. lüal? Car la mterna 
eno de Baghy diktas, ke la pesiínismon oni devas mo-
ti vi, 'Sed la opt,imismon ne., Mem la roenciita epizQdo 
estas ·la , jeu.a.:·Dosk¡y .~~ta& virinmalamanto, car Ji estis · 
juna pastro, · kiam ha.zarde · kaj. neriJllii.U:Ikite li . p.renis 
konf.eson · de sia patrino. Pt.i ~i li: eksciis, ke si esta 
maleastulino ktp . . Post · tiam 1i · iorkur.as Uaj la favoro 
dt)Já ha~rd<>; .permesas ~~i ]i .roli ~ub "la J,10mo dé mor
tinta . amiko. Iiu hazard<> ja.m ne estas hazardo _por la ·· 
ha_zardo, .sed "projekcio .«le mondkbnoeptó 'K'aj' de pasia 
v~kístindividuo. Kaj antkorau io. ·Ce FéFge ni vida~; 
ke •la hazardo. okup.as · z~. fJU.tan .': spacon de . la ron11alno; 
kiu .ok'azas kVaz.aií en la atmosfero de la ,haz.ardo . . i<La 
fhaz~Udo (fe Julio Bághy ne povas esti :tiá, ·ear gi n~ 
estas hazarda. por si; gía amp,le}oo estas. multe rn1alpli 
gra~(i{l1caj gi :ilata;S nur detalojn de' la r~'Onf.Q. 



La arÜk<llo ,de. s!nfo,ro}nglada estas tiel ample!tsa, ke 
ni longe hezitis ~m ptililikigi. Fine, tamen ·ni -decidi~is'. 
Sed pro la granda. amp~bo ni <;Jevis ·far\ aranton, · pro 
Uiu. ni J;>C~as pardo.~on. <lela _eminenta ·aütoro; : , · . 
· Noine, la respon(lode s-ro Kalocsay al' •tiu 1onga 
artikol0 i~is Sap)e . tre'' ionga. Publikigi a:qkaií -tilin ·respon
dan es tus t.úte neéb1e' al ni. ·Ti aL ni redimís· al sro K'aiot\sav 
1i.an r,espomÍón k un. ;la: . peto, · k e li ' ~in ~allcingig~·: Sr~ 
Kalocsay respondl.s,·.;k-é li povas mallongigi nur tiáinani
cre, se li povas fal:i siajn respondo jo en . formo ne pied ... 
nótoj. _ i 

Ni petas do la emi:llentan <~.iítoron, ke li ne rigardu 
-Ofenda ti un ar~gon; ~i estas trudita de neceso. _· . 

Ni r!márkas fie ci, ke la piednotoj signitaj·. per stelew 
(*) apartenas al sr~ Inglada, dum, la piednotoj signitaj' 
per ciferoj' (1-83)'.entenas la respondojn de sro Kalocsay. 
Ci lastaj estas signitaj ankaii per . (K). Lingvo Lib.ro. 

1 . • ' <~-'1' < J ' ' ":-: 
'RIMARKOJ PRI 'Lk PARTO II : »:VOH.T'F~:A:RAD'O << . . . . ..•. < . ' , . . ·' ., 

·.. Traleginte''. dufoje la- 'parto~ » II. Vortfarado « de 
»Plena Gramatiko« (pag. na-x35a)*) mi troviserarojn 
kaj malgustajn regulojn en gi k~j. per privata letero adre
si ti! al nia kara Prezidanto mi esprimis kelbjn ri.rñ.arkojn 
pri tiuj eraroj káj :q:¡a'ltq.stajoj. 

Sro. Rollet de i'_ Isle, ¡>lej aminde bonvolis min · ho
nori per konlisio, ke mi prez-entu al la A'kademio ciujn 
rimarkojn de mi . fatitajn ' konóerne la erarajn au ¡p.al
gusta~n punktojn, . kirijh m_i trovis en mia esplora ·tralegado 
d~ >> Vortfarado « . . ' ,. . 

Car ml b:ed~ÍJ:rind~ P:e !¡.a vas multe .éla libera' íé!Upú; 
·mi devis dtu;n ro tagój dédíci n.u.r du horojn ciutage, al 
ti u ci tasko, kaj kompreneble ón,i tuj komprenos, k~ 6iujn 
miajn rim~rk:<ljn' mi 'skribís per Ufl',l fojo, ne 'dediaanté 
al lli la necesan tempon por fari ·metode ordigitan• labo
ran kun regula plano kaj disvolvigo, sed nur simple elme
tante ideojn, tiel same, kiel ili trafis ·mían menson, t. e. 
sen ordo kaj kmiligo. · ·· 

'Tial, do, mi''' elevas peti ciujn . miajn ~kolegojn pri 
bODI'OJa indulgo al mÍa modesta verketo, per')aii .Jríj' kon
tentigis klarigi kelka}n cefregulojn kaj principojn de la 
es~ranta · vortfarado kaj · konvinki pri' gravaj malg.q9tajoj 
kaj' eraroj, kiujn "nii kredis trovi en '-parto IJ de ,¡,Plena 
gramatiko de Esperanto«.' .. ·•". 

* 
• ~taií ol klacigi la' generalajn regulojn pri ·la espe-

ranta vortfarado, ~ias necese insistí pri la idifino de la: 
gramatikaj karegorioj kaj la r-egula maniero ilin •sigui eñ 
Esperanto. · . _ 

Ki~l ciuj scias .lá iinaj0 j -o, -a, -i, ·;-e fonnas la 4 
grandajn gramatikajru kate.goriojn de vortoj, i. e. respek
tive la substantiv9:q; 1!-~jektivon, verb'on (infi:nitivon) kaj. 
.adverbon. ' ' 

Ñi n~ oku~}gos' pri la finajoj : -j' (pluralo}; -'lo ·(akuza
tivo aw r~kta komplemel:ito)' k,aj la hmjl,lgaciaj '(-as, -is, 
-os, k. c.)', c;rr ili iie ' interesas al vortkurimetoj.. . 

Kion esprini~s la substantivo (-o)? Kio ·estas • ~ii ek'
zistas, ou konkr.eté_ aií reale (v.iro, bcs.to, floro, · Monó,tablo. 
'capelo, .k. e)·, .. c:U .- .absti·akté aü ideale (~éiíinco., . •.poeti'o, 
rrwrto, b.lanko, ho'meco, k. e). Oni po~as ank~ií 3ifjni·, ke 
sub$tantivo esp¡:ÍÍnl\1! t~on, pri Jcio Mi diras ion.1) .... ~ 

. K ion es-primásla adjektivo (-a)? Cion, kio· rilatas al 
subswntivo: t. e. kvaliton aií · rilaton pri gi. Ekz. ' kva1itaj 
adiektivoi: bl-ua, granda, be la, do lea, k. c.; rilataj: dorrw.,. 
ttrba, konstrua, infana, baldaiía, k. c. · 

Kion esprimas verbo? Per finajo -í, agon aií staton; 
per finajoj -as, ·-is, ... plie, modon, tempon kaj personan, 
kaj per finajoj. p'rticipaj -'(lnt; -int, -ont., -át, -ít; -ot~ 
plié, _cu la ag9 estas aktiva '(farata) aií pasiva*) (ricevata 
de ,¡u au io). Oni pavas ankaií difini, ke verbo estas tlo, 
kion. Ón.i diras 'pr~ substantivo . . 

Kion esptinlas ~dverbo (-e)? Cion, kio rilatas ·al verbo 
(au al adjektivo au alia adverbo). La diferenco in~er ' la 
sainklasaj gramatikaj kategorioj: adjektivo kaj adverbo, 
kons.i~tas el tío, ke la unua rilatiA"as al substantivo kaj la 
dua al alispeca -vorto: verbo (plej ofte), , adjek.tivo aií 
adverbo. Kion do espl'imas generale la adverbo? llun 
cirkon.stancon de la ago aií sliato esprimita 'dé la ver.oo, 
t. e., lol~on, tempon, manieron, instrumenton, l~on · 
ll:vanton, k.. c.- -~-- ' 

La opinio ·de Antido, ke la adverba fini~o . -e nur 
montras manieron, estas erara. En la frazo: .li legas nokÚ!, 
rlo~te sign.ifas rl_am~nolcto aii en-nól~to~ t. e. rnontras tem
J?OÍt . . Estás absurde -kla.rigi nokte dirante: laií riol~ta mani
era, car la maniera legadi estas sarna, · cu en"nokto, ~u en 
tago. 'En la frazó: · li skrilm hejrne, hejme = en hejmo, 
esprimas lokon. En; si: kantas majstre, la advel'ho signifas 
taú majstra maniero; en: li febre ekscitigis, f ebr-e signifas 
pro"febro '(kaúzo) , ·en: li skribis krajone, instrumentan, 
per-krajono; en: si multe Auldas, - kvanton, k. c. 

En multaj adverboj estas necese atenti la .signifon 
de la cadiko au de la kunteksto por scíi, cu la finajo -e, 
,mon:tras lokon, t.empon, manie¡:ón k. c. Ekzemple, Pariz.e 

l) Ci tiu -difino estas erara. T.io, .pri kio oni diras 
ion, :f;istas subjekto (funkcio), duro s~stantivo estas · speco 
de vorto, sendepende de bes fu:nkcw en ·.la frazo¡. E}¡j.. 
7Almple: .ep la frazo: Antau .du tagoj Petro ba:tit>' Páiílon 
per vípo ce stratangulo - oili clú:as ion pri Petro, tamen 
ne ' nur P~tro estas substantivo, sed ankaií ·tagoj, -Pafí[o , 
~i.po, ~tratangulo. ~Ja aiit?ro ·~oofuzas vorts~con kn~ vort
funkcw. La S!'JkvoJ qe bu c1 eraro montn~as en ha tuta 
pl.'itraktado. (K.) 

*) En P. G. oni J{utim'as diri pri vel'boj, ke la ago 
:estas . farata aií suferata. Tiu ~i lasta es_pritno sajnas mal
gusta, car ekz. en la; frazoj ; li estas nomalxl ministro au~ 
WM'la dé ·.bell\-. lqtahino, l:a rioevata ago estas g9jig!l kaj x:te 
suferiga. ··· ··· · · ~ ' 
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montras lokon ·en: li .lo~as Parize (en · Paázo) kaj mani
eron en: Sí sal _utas P(lrÚe (laa · Par.iza YJ:!,Oc/;o au .milrriero ), 

La substaiitivoj., adjektivoj, verboj kaj adverboj.povas 
konsisti: '· . . · 
. a) el simpla radiko :kaj finaj-o (domo, bida, ·.Jcanti, 
subite); b) el ' unu kunmetíta vorto. t. e., el únu .vorto 
~onsistanta el radikÓj, a:fiksoj kaj fina jo: 'sendependeco, 
porc!atria" ,senf.aden.igi, · ma~helb1uc; o) · el plur.aj .• vortoj· 
int.er kiuj po"vas staH verbo kun ·tempa finajo (-as , ~is> .. j 
kaj kun giaj k0mplem,en~oj. · . .. 

Ek:zemploj de suhstantivoj: l~ :ú,-tuj-vetros, est;as . mía 
patro = 'fujvenontf1 · es las mía patro; ke-li-estas-honesta
viro mi jaw ·scias (tie éi: Jce-li-esros-honesta-viro J~avas 

· samati gramalikan rolon, kie} substantivo tion en: #on mi 
jam séias). K.ompreneble substantivo povas montri -la no
mon de vorto aü ideo mem kaj tíamaniere éio povas sub
~tantiyi~i . Ekz: Prpmenadi estas hela · okup~ ( pronirúwdi, 
g r a m a ti k e egalvaloras promenado ). Li skribis »ven
dus « per grandaj lit>Croj (»vendus« = uorton »vendus«). 
Pli valoras »mt ricevas cent frankojn «·, ol »mi ricevos 
tricent«. La .. du frazoj estas. éi tie -substantivoj, . éar la 
senco gramatika estas.; pl~ valoras éi-tio, ol ;tio.2) 

Ekzemploj de adjektivój; domo . por,l<.onstrui · lcon
struota domo, kapo senharoj --: senhara kapo; viríno~ kiu
veMs-morgau = m.orgaiívenorita virÍno, afero, pri-kiu-ni
dispu~qs = pridisputÓtá afero, virino · de-'nigraj-olculoj = 
nigrohula virino, k. é. 

. Ekzcmploj de verhoj : . li povis.-kredi, ili deuos~for-
v.eturi, k. c. · · 

Ekzemploj do adverboj: en-domo= dome; li ploris 
lcun-granda.-eksoito _li . plori¡ gr-antielr.scite; li esprimis 
per-~usta-diro ( ~ustadire ); ~1 -. asPektis, láel-·brilanta-oro 
(= orbrile); 6ar-li-frÚe-venis, li povis multe skribi = 
( fruveninte, li ... ) . , , , , 

Pri la vottoj konsistantaj nur el radiko kaj finajo 
(domo, be la, kan ti, rekte) ne ekzistas kunmeta aü 'v.ortfara 
demando. Sufiéas kh¡.rigi la 'sencon Q,e la finajo -~gluita 
al substantiva, adjektiva, . ve;r:ba au adverba · radiko. 

El la. malsimplaj kazoj b) kaj G), ni esplorps unue 
la dull1J, .pome kiam temas .pri pliJ'r,yorta , a~aso, car el 
~i oni·"facile pasas al ·h) , 'tio estas al unuvorta· kuDDietajó. 

Ni pritraktos samtempe la plurvortajn adjektivojn 
kaj adverbojn, .kiuj havas inter si grandan analogecon. 

Po1· rioeyi ~plurvortajn adjektivojn ltaj adverbojn orti 
plej ofte kunigas aron da vórtoj, regatan de antaümetita 
prepozicio. · '' · .. 

Ekz.: virino sen-helpo (serihelpa), resti s"en-helpo (sen
hclpe) ¡ viri.no kun-nig1~aj-okuloj (nigrokula); disputo sur
strato ( strata aü ' sü:rstrata), ,disputi sur.-straJo ( surstrate); 
disputo au . disptüi pri-tiom.-aa-sengravaj-afero j; v:irino 
lcun-ago-de-ti·idek-faroj (tridekjara aü tridekjara~a), lo~i 

s) · Jen ~t>ntri~as l~ s!kvoj de ,la euro menciita ·eri ' 
l~ ~oto. .1). »Kiu ~uj venos <~ ne ~stas. subs~an.tivo, sed p~opo
~lCJo. TlU prop~z1c1o povll-$ ha~1la f9nkcJon (le1a sli~J~kto 
(en la frazo Citita de la autoro} sed "ankaú la funkcwn de 
epíteto ( La homo, kiu tuj venos, estas .. .) l,<.aj \lC :la funk· 
cion de predikativo .(Mia patro estas.· tiu, •kia. t:aj .v(;!nos.). · 
Same; la vorÜ:íj »pl'o:qten.adi «;· »verid.us «, ¡) mi 1·icevas cerlt 
.fr.ankojn« nc. estas substantivoj,-_sed s:ubjektoj ,.aQ. ohjcktoj. 
Oni pavas m;lcksimume diri, ke ili havas tiajn .funk
ciojn ~l kiaj 'órdinare ,rolas stibstantiv_oj. lli estas . plimal,:. 
pli maloftaj .esce'ptoj, el kiqj oni ne povas tiri regulpn. 

Oni ne forgesu la · fun,damentan regulónz La s.nbstan
, tivoj ~f!v_as. la .jini~r;m -:o, Tio; ·.k~ ·aliaj·,'Vartspe?of aif ~ut¡¡j • 

propozJ.,ClOJ . p~vas ha vi funkCIOJ!l pienum?taJn ordui.ar.e 
de substantiVO], apartenas al .la mstruo pt1 ·vortfunkcJO), 
t. e. al:'la sin:t.akso. Eb ;;J.a V.óttfarado, kie tel.Á'as pri'konc ' 
struo de apartáj vortoi unuopaj:, senaepende: de tiescfUnk- . 
cio en la ftazo, n~ ha~'as lokqn tiaj konsikle.roj. (K:) 

tridek~jar:e: esprimo au esprimi"" per-_ (aií) laa::gusta diro 
( ~ustadira. esprimo, esprim,i · gustadire), k. c. . . .. ',., '· 

, Kiel''<mi vidas, la· vortamaso povas ·esti tute' iclentÚ ce · 
la.,.adjektivo kaj ád~erho (pal'Olado ;per · bela ;voéo> . p~¿li 
p~¡¿ cbeÚJ •VOÓQ);, la, d1fer~DCO e~tas,1 nur, 'k!; la UDJ?:"?- rt~~t)sa: 
al substan6vo kaj lit dua . al verlio. . ' . . ' . 

Pl~j otie oni formas simplajn adjektivojn peré •'de 
la p.repozieio . d.e {posedo~ ,: apar.te:r;t~, .rilatq) aü .,el {ma~ri
alo) kaj suhstantjvo. .. ·· . '· .'' · • _ ·. ·'" . , 

Ekz.: konstruv.de"domo same valoras, kiel doma lwn
stru:o.;3} ·profesoxo de-.m.u:ziko ·= miuik<hprofe~oro, amo
de~patrino · = pa.trina am_o'; libro' de-Petro = . Pétra libro; 
virino .de~bluaj-okulÓj · bluokula; r:fngo-el~oro = ora 
ringo; akv9 el~fe.nto = fonta akvo, .sal'lito ."el-koro ~ klm:i 
saluto; miksajo ,el~vino-kaj~oleo ,, vinoléa niiks~Jo, k. e: 

. K.omprenebk tiaj . kunligoj ,de prepozicioj de kaj el 
káj subst<!ntivo .estas ankau adverboj, s·e n;ur ili, rilati~a.~ · 
al verbo. Ekz. saluti eUéoto ( lwre); pendí de-balkono; flui 
el-fonto, k. c. .. : · . . , . · 

En P. G. oni asert~s, ·k;e prepozicio ciam ,regas sub
stantivon.4) Tio éi estas mal~usta . . Prepozicion sekvas plej 
of~ substantivo, sed anka:U aliaj. vortoj. Ekz. _prepoácio 
kuÍl · infinitivo': veni por pritralcii , anstataií. mángi, a·n{qií 
(ol) fali k. c. Prepozicio kun adverho: de longe, antaií 
longe, . po~t , 'longe, de tia m, a.ntaii, kiam, . an.taií .hieraií, post 
morgaií él interne, el - slibe k. c. Pr.e.~ít;io· kun alía pr.e
pozicio: el sub la lito~ de post kiam, : él inte~ la arl:ióf 
dtj post hierai'1, k. c. Pnipozicio kun konjunkcio: malgraií, 
lee Ii venís; por · kc.. 1i ~enku, ·k. c. ·. · "·· · v . 

Multajn adjektivojn plÍnvortajn oni rice'vas perfrazo 
kort:u~nciganta per láu, lúes . .. kaj , enteria'nta' verbon ·k1m 
~iaj komplemtmtbf Ekz. 'ta' virino, lciu-hodiaá~uenis min 
saluti --, la virino hodiauueninta •. . ; la prof-esoro, lúes
b{!lan~-tralctatqn-m.i-tradukis, estas :Raso k. c. Kiom-bela-ka:j 
fruktodona' ldborado estas 'p~~dila, k. e::·)< · . ··: h : • 

La es,pxirnoj kiu ... - f;LS, kiu .. . -is, . .. kiun . o ni .. . -as, 
k. c. estas. samvalQre iradukehlaj p.er Ia, particiiraj :,adjek-
tivoj .. . -anta, -inta . . . . -ata, k. e, Ekz. : :La kn¡fuino, láu-
venas de Parizo ... _;_ la knabiri.ó ue'nanta de Parizo ;' .La 
libro, l(iun..~oni-éiúlin.gven'l tradukos. ·. : = la libro. cit~ling-
ven traduíwta.. . . ~ .. . · . " ': ' 

La esprim~j, kiu ... ~~s, . . . , kiun oni .. . -as, ... po~as 
esc~pte5) pro forigo d~ apudvorto faiigi,,.supstantivoj. Ekz. 
[{iu-hodi~d-venkqs; eble ~orgaü · pé;eos , .. · llodiaiía-;Iin.~ 
l•anto, eble pereos morgaü. Kiu-estas..<Jmata, fel;ic,e vivadas 
= nma.to felic.e vi:vadas, k. c. : . . . . · , , ,. 

·Por ;formi' plurvortaju'' ad;~rbojn ·~óni u~ás ankáu 
frazojn komenci~,a~tajn per. diversaj konjunkcioj; se om 
--:---:---' "'--• - \ . • : • ,.;, ¡ .~ ' 

' \: . - '" ' ;;. ,'! ' . . ~'f,- •. - ,¿B;~ 

s) »Konstruo de .domo« ne egalas: 'al . »doma Uo•1" 
strp011, éar. la abjek.ta· g~nitiv:oc ne . povas . es ti" .adjckti,vc 
esp'rimita, k!Om ce 1a pqsedaj . pronomoj:fgiJa ' ~zo). Se {)Di 

instruas idioton,~ ctió estas-. inst~uo'· ae idiota' sed"'~e ' ~diÓ1(1. 



; volas' 'esprhPi manieron: ki~l; :kaiízon: pro tio ke, ' t.ial k~. 
. éar; tempon: antaú . kjam, dum, . post kiam, k, c. Ankau 
oni pavas uzi gerundiojn. 
· · Ekz~~ple: Li mm·tis, kiel-decas (~ece); kiel-mortas
]:teroo- (heroe), Pro tío, . ke li ne vepis, ni ne povi~ 'arangi 

. la aferon = pro-lia-neveno, ni ne povis ; ... Car-li-f4lis-de
kt-kvioo: etago, li mortis -= falinte-de la-kvina--etago, li 
mortis. Malgraií-ke-li~ne-volis, lj devis .cedi = malgrait-sia
vato, aií ~lgraiívolf!, aü malgr:aiísúwole; li devis cedi, k. c. 

Post tia rapida skizo pri . la plurvortaj substanti voj, 
adjektivoj, k. c. ni. pavas eldiri gravan kaj larguzan 
:regulan pri )a kunmetitaj ( únuvortaj) substantivpj, ad
jektivoj; k. c., kiujil la gerrio de Esperanto formas plej 
ofte .kaj 'sate. Jen la regulo: · 
. Ciufoje, láam , ni renkontigas kun plurvorta substan-

tivo, adjektivo Te . . c . . komenoiganta per · prepozicio, lwn
.junlccio, aií vorteto (kiel, ke, kiu, l~ies, kiom . . .) Esperanto 
plej ~tas . lcuntiri éiujn elementojn de la plurvorta kom
plelcso, por formi el gi nur U;nuvortan kuninetajon. Por 
tio oni Twnsen!as T~ s a m ,a n o r don de la vqrtoj de. 
la komplekso, o ni forigas éion, .kir n lclareco lea} lwm pren
egléco ne .postulas, tío · estas, artikolojn, interelementajn 
finajojn, pluralon, akuzativon k c., eé ; lrellwfoje la pre
pozicion m.em, láu , regas post si éiujn elem.entojn, lcaj 

· fine al lá kunmeti.ta. rezulúinta vorto o ni algluas finajon 
-o, -a; -'i, -e, lai1 gia rolo s.ubstant.iva, adjektiva1 verba 
au adtlerba. 
' Komereneble, ·ne Cíam6) oni povas fari el kiu ajn 
¡ílurvorta komplekso ekvivalentan unuvort;m kunmetajon, 
sed al genio de Esperanto. plej placas formi - kiam eble -
_tian k~weton kaj la afero plej ofte sukcesas, sela kom
plekso konsistas nui: el du aií tri vortoj (kellHoje ec kvar). 

La ekzemplojn, kiujn milope liveras Esperanto, ni 
devas zorge elekti pro ilia troáhundeco, en la celo prezenti 
rirnarkindájl1 tipojn. 

. ,_ Ni u;que prezentu plej ' símplan kazon: prepozicion 
kím substantivo. Ce brusto, povas plej .. simple transfor
mi~i en . u:fiu vnrtajon: 

La ~fano satas éebtustón (subst.) ;· cebrusta restado 
(~dj.), éebrasti (verbo), éebruste resti. 

Per sama procedo -el booo .farto oni eltiras: bonfarto, 
'bonfarta, bonfarti, bonfarte; el bela s·ono; belsono, bel
_Sooo, belsoni, belsone; el c.ent jaroj on1 formas centj:aro, 

. ~ntjara, 'cenfjare;, el multaj ' jaroj oni ·ricevas multjaro, 
multjara; multjo.re; el du sali.oj: dusako, dusalw, dusal~e; 
el mil folioj: milfolio, milfolia, milfolie; el tri-mastoj oni 
~ormas trimast(ul)o, trimasta, trimaste; el kvar ·piedoj: 
kvar'pied(ul)o ,(bes:to), lwarpiedo (kva¡:pieda 6bje~to), lwar
píeda besto_, ,mar:Si kvarpiede, k. c.7) 

• 6) La tasko de , gramatikisto estas , guste ti o, • k e li 
montru, kirun oni pavas kaj :klam oni •ne pavas. (K.) 
·' 7) se ni e~lóras la ekze:ínplojn de la 1 aU.toro~ tuj JlÍI 
vida!>, ke la adjektiv.aj, · adverbaj kaj verhaj · formoj esta~ 
_vere tute .regulaj, sed la -o-for.moj, havanta_J cefeleme'ntqn 
radike substantixan - ~centjaro, · trimasto) havas ko11st¡:uon 
esceptan, ne aplikebla,n generalé. , Ekzemple, oni dirlls een.t
f;rr.o, sed óni ne diras centhomd, -centdomo, centl(brQ; oni 
diras triniasto, sed oni ne diras tritabfo~ tristudi ntó; oni 
(Jiras dusak<J, sed pni :n~ diras dubirdo. Ties kai"uo estas, ke 
'ili -ha\(as str,ukturon iro koll\plikitan por . generala . uzo. T,.ri- . 
nw.sto," .ekz~,' -ne es~as: simple tri-ma$to, sed (tri ni'fultoj)-'o:· 
(6ip)-o ~ tri mastoj- , Kaj oni pavas konstati la te1;1dencon 
~n la llngvauzo, ke ju pli komeJikita estas ia v.ortkonstruo~ 
· pli es~pta estas ties .uzado. '. . , - .. ; • . " , . 

N u, ' Já , aiítoro tute ne ·k9hfesas 'l l!4l ~omp:Ii-ltecon de 
tiaj kon.struoj, li' volas iliD rig¡¡.rdi simplaj kumnetoj de . 
adjektivo kun substantivo. K.a.j ·el esceptaj vo,rtoj !i votas 
4;il:'i general:an kunmet~regulo!h- Li do y.olas rekomendi ' per 
. 3a. su'prá.):Il ·ior.mojn .(du_bir-ilo ktp.), kiqj e}ri~'eñte ne- · 
. ;un estis . uzata:j. Ele, nía ,sistemo .kllp-e mon}ras, kiaj. 

- l!lier la júsdonitaj ekzemploj :kom tiuj. komenci~
antaj per prepozicio aií determinilo (numeralo), -ni en
metis la duradíkajn esprimojn bonfarto, belsono, (ankaií 
bpnolwio belskribado k. c.) : car ili estas nur imito kaj 
plua apliko de la kunmetada generala regulo, kiun ni pet1 
ekzemploj konfirrnas. 

· · .La prepezicio sen liveras ankaü multege da kun-
meta!oj, .~en-haroj = senlrara, ekz; _senhara napa; sen
pretendo aií sen-pretendoj permesas elt.iri: senpreterulo" 
senpretenda, senpreten.de; sen-fortoj: senforto, senforta, 
se.n:liorte; sen-diro: sendiro, sendira, sendire, k .. c. 

, Estas st~ange, kiel oni pretendas en P. G., aserti, ke 
tiaj kunmetajoj estas kontraiíregulaj , kaj ke . la logikaj 
f{>rmoj estas: fortsena anstataií senforta, pretendseno an-
tataü senpretendo, dirsene anstataií sendire. Eble tiaj 

strangaj kunmet?j , kiel fortsena, pretendseno, dirsene k. c . . 
estas plej logikaj, sed ~is nun la Esperantistoj ne ilin uzis: 
la logiko de filozofoj ne estas la logiko de popolo, kiu 
uzas lingvon, kaj t~al tiuj strangaj, eble ec ridigaj formoj,, 
fortsenf! k. c. ne havas sancon e.kradiki~i.S) 

Ankau ni trovas erare pretendí, k:e sen p,ovas havi 
pJ.~raligan efikon sur la sekvantan substantivon. Kiel ni 
_jam diris, en · unuvorta kunmetajo oni forigas finajojn 
de la elementoj, tiel do, la pluralon .ankaií, car la finajoi 
de la vorto rezultarita devas esti nur kaj nepre -o, -a~ -i, -e 
laü la gramatika rolo de la ricevita kunmetajo. Ekz. en 
senlw.ra kapo, senlw.ra signífas sim-Tw.roj (pluralo), en la 
figura esprimo :· senkora Virino, senkt;>ra valoras .~en-l~oro 
(car la senco belpas klarigante, ke virino nur povas ha\(i 
unu koron).9) ' 

Prepozicio ·in.ter postulas .Pluralon, ek'z. vojo inter
montoj, babilado inter-du-qktoj k. c. ·sed se ni vpl~s for,mi 
unuvortan kunmetajon, la finajo -j dé montoJ, t.i:JCtJJ1'K~ e: 
devas malaperi: intermonta vojo, interal~ta babilado (du 
'estas superflua kaj malaperas) li. c. La substantivo inter
·mo'nto signifas · kio-estas•inter-montoj (tereno, ' spaco .. :), 
ihterakto = kio--eslas-inter-(du) aktoj (tempo, muziko), 
~ ~~~ ' ' 

El kontráií-flanko, .oni same k~nmetas: kontraiíflan
ko (-kio. estas kontraÜ flan•ko), l<ontrauflanka; · lcontraií~ 
fkmki, lwntrauflanke. 

El post domo, post venl~o k. c. oni tiras: postdomo, 
postdom-a, postdome: postvenko (kio estas post venko, kio 
sekva.S .venkon) postvenlca, postvenld, postvenlce, k. c.l1) 

El por viví oni .eltiras : porvivo (kio estas por viví, 
rimedoj-, necesajoj) . 

Kiam la seneo de la prepoz:icio estas facile divenebla, 
oni ellasas gin. Ekz. e~ dei?arido' prt-nutro ?n.i povas kun-

rQrmoj" .estas genérale uzeblaj, sed aliflanke 'gi klarigas 
ankau la strukt~r:on · de la supraj esreptaj forinoj , moti v
ante ilian esceptecon per .la komp,likeco de ilia s:trukturO>. 
;Kio dó estas p:referinda? Cu nia VER, aií la s.en VEHeco 
de 1' aütoro? (K.) -
,} . s) Tío estas miskompreno. En pluraj capitroj ni 
pledas .guste pQr tíuj ei formoj (vd. parag. 3z'735). Es~ 
konate.; kc . oni atakis iliri kiel ~rarnatilre nelogi.kajn; ni¡ 
:lclarigas kaj pravigas ilin per la inversa vortefiko. Mi tut-e 
he kompren~s. kiel oni povas rigardi defendon ataJw. 

, Pri fortsena ni diras ·nur, ke. óesiga,nte la inversecon 
_de ,la '~leme,nt,oj, 'ni ricev.us tiua ci forJ;Don._ Sed nenic ni 
rekomendas ~in, male. (.[(.) . · 

ll) Nenie ni par olas pri la ·· pluraliga · efiko de 
SEN .. (K.) 

o :Xo) . La aiíforo venas al la saina -rezulto · kiel · ni: 
ínternionto -estas kio estas inter monfoj 
-o ínter montoj (car kio estas estas -a) 

. , . _ ( inter,mo!'toj)-o (K .) , .•. ·, 
:h ) Mi nenii!ID legij la vortOjn postdomo, posfr. 

venko. ( K.; 
•. 

"· 



metí: pri nu'tra démando, aii mallongige: nutra demando; 
same oni povas diri: nutra man~ajo anstataii ·nutrqnta aií 
pornutra man~ajo; ama koro axístataií amanw aii amema, 
Sed ama letero .anstataií priaTJUl letero, kaj ne amema, 
car letero ne povas ami, nek havi inklinon ami. 

Kiam la prepozicio montras instrumenton, _ oni povas 
plej ofte éllasi ~in. Ekz. el: H desegnis per-lcrajono oni po
vas kunmeti: li desegnis perkrajone aií simple lcrajone; li 
atingis tion per·-voedono ( pervoódone aii simple voódone) 
k. c. 

Kiam la substantivo sekvanta la prepozicion montras 
per sia signifo la saman rilaton, oni povas ellasi la prepo
zicion. Ekz. ,nokto, dimanóo signifas tempon, do, suficas 
diri nolcte aü dimanóe ahstataií en aii dum noüto, en aií 
dum dimanóo. Strato, hejmo . .. montras lokon, do suficas 
diri stl·ale aií hejme anstataií en aií sur s_tr.ato, en hejmo, 
k. c. 
• En Esperanto estas kutime uzi infinitivon nur post 

prtit>Ozicioj anstatau, antau(ol) kaj por. Nenio en Funda
mento kontraiísta:ras al uzo de infinitivoj post aliaj pre
pozicioj , kiel okazas en aliaj lingvoj. Ce bonaj aiítoroj oni 
trovas, tamen, uzo de sen kun infinitivo, kio estas prava,: 
sen diri ekz. estas pli oportune, olne dirante aií ne dirinte. 

Same ok~zas pri uzado de prepozicio antau lee. Oni 
kutime uzas malgrau lee kaj por ke kaj oni ne diras post 
ke, sen ke, kontrau lee, k. c. 'Üni anstataiías per pezaj 
espl;irnoj , post ldam, sen tio, ke, kontrail tío ke, k. d. 
Tamen nenia regulo el Fundamento donas privilegian al 
prepozicioj malgraii kaj por. Rimarku la kontr¡¡.ston: oni 
p,oy¡¡.s diri: f!!.a.lgrau lee li venas, li ... kaj ne: malgrarl 
veni, li . . . ' ' e • 

.Mi kredas ke la Akademio povus esplori la aferon 
kaj forigi tiaj~ arbitrajojn en la uzado de prepozicioj•.12) 

S~ estas certe , ke ,la prepoz-icioj, kiel apartaj vortoj ; 
ne povas iri antaií infinitivo, en kunmetajoj penio mal-
1télpas kunligi ambaií. Ekzemple: oni ne povas diri duvorte 
b-l paroli, l~ontr-au diri, óirkau preni, k. é. sed oni rajtas 
unuvorte: alparoli, lcóntraiidiri, cirkaupreni, k. c. · 

Tion ci oni povas pravigi per tío, ke la lingvoj amas 
mallongigon kaj tiel obeas al la ~enerala lego, fa:ri cion 
kun plej malgranda peno aií laboro. Tiarnaniere la es
prin;wjn: paroli al iq(j), trakti , pri io, diri lf-onÚaii iu( j) 
1aií io k. c. se la komplementój iu(j ), io de la prepozicio 
~ tas ellaseblaj, o.ni povas kuntiri per alparoli, pritralcti; 
lr.ont.raudiri, k. c. 

Tia mallongiga inklino klarigas ankaií, ke la esprim? 
.oj: li cstis óe lcunsido, li traktis pri deman4o, li kuris' ~ 
post iu, k . . c. kw;ltiúéas en la ,jenajn: · Li óeestis lmnsidon, 
li pritraktis- deriúmdon, li postkuris iun k. c., kaj la 
akuzativon: kuTÍ$idon, ~Tn(lndon, iun, k. - c. oni povas 
p.ravigi per ti{), ke en Esperanto nur la nominativo povas 
fíni~i per -o, -ój, la ceteraj kazoj postulas prepozicion 
antaií si aü finaJon -n. En la 'kuntiritaj esprimoj : li ~stis -. · 
kunsidon, .. , la finajo -n de kunsidon ne moptras rekt~ 
komplementon, {Ca:r la verboj ne estas transitivaj), sed nur 
la akuzativon, kiu anstataiías cljetitan prepozicion. . 
. La sama tendenoo klarigáS, ~ke la esprimoj: f!kiri per 

tJato. per rñi·lito~ per ludo, per. laboro !raj ' similaj kunC ~_ 
tiri~.as .en: [J<lrfla.ti, p«rmiliti~._ perludi, peilali:ori,. k. C: 
ellasante JJkiri1' · hl ia · s~co Jlelpas dicveni :, p),'i ' ~i"lí. ellasót; ' 
Saman klarigon postulas elflati, elpeti (m!,mon.), k. c. Oni 
povus citi multajn ti~pecajn kunmetajojn. En »La Revi
zoro« (p~o 44-a) Oro. Zamenhof uzas la frazon: »Kaj 

12) Mi kreda:, 11;~ ~e .. ~m-lgila ~ru:bitr~~n~ .si~njf~ . 
petmeSJ la UZOI,l Ü'e lnfmltlVO ~po:St cma .prepqztCIOJ. J.'liu; .. 
mi .estas oo.rta.; ~e nenia.tri oni diros en óo.na 'Esperanto: " 
Li nur ma.lfacile sin. detenis de diri insultan, ({( .) · 

de mi li ·. la . Í1lalnoblúlo, élpoentiS hieraií .·cimt rublojn « 
l'ie 8i la -signifo de' e{po~nti estas':_ »gajni (kartludai;lte) 
pi>enton post poento ~is . cent rubloj «: elpoenti,. do, es~as 
tre str-ecita kimtiri~o. ' · 
• Estas plej generala regulo · en Esperanto n:e uzi sola 
la prepozicion . . Ek'i. se oni ;, demandas: · óu 1JÍ restis ekster 
·r,a domo? . oni ne povas respondí (k:iel en~ aliaj lingvoj) :: · 
mi restis ekster, estas necese diri: mi restis ·éfi_stere. En la -
antaua 'frazo ekster-Tn-'domo; estas adverbo,· car ~i entqte 
rilati~as al verbo restis . En · la respondo; se oni eljetas la
domo restas nur la prepozicio ekster kaj por transformi 
_gin e~ adverhon oni aldonas al · gi finajon -e. Do1 er;t 
Esperanto, oni ne povas uzi simple la piepozici~n . se.rr gia 
regita komplt>mento: ti al, do; oni ne }>ovas · diri , ili venis 
kun , ili mangis ekster, ili :bawlis ~ontMiíJ, k. C: sed: ili 
venís lwne, ili man~is ekstere, ili hatalis kontralle, k. c. 
Diri ekzemple: ili venís kunaj, ili mangiS eksteraj, iJi 
hatalis kontraiíaj, k. c. estas malprava uzado, car ~i kon
traií,staras al la esenco ,de ·la gramatikaj le~oj. kaj al l<l 
'difino me1v. de la adverbo.:. . . ·· · , _ , , . · 

En P. G. (pa~oj 108-a kaj xog-a) oi:ú pretendas, .ke 
lit prepozic~oj _povas funkcü apud' ve"rbo, a) kie1 aáverba 
adjekto: preteriri = ici. pretere kaj b) kiel predikata 
adjelctivo.: kunveni = veni . kunaj. Laií mia o'pinio estas 
granda eraro akcepti la kazon b). Ni .esploru la esprimon 
kunveni. Se kelkaj amikoj · iras kurie 'promenante kaj 1 

· neniam apa:rtigante un u dé . 1a aliaj ili iras aií venas en 
kafejon por kune trinki kafcin, ni esprimos la agon, ke 
ili k une en iras en kaféjon, dirante: ili kunvenas ( aií lw"M 
venas) en _kaféjon, car tie ci oni. . celas esprimi la tu tan: 
kunagadon .ántaií ol trafi . kafejon. Se ciu, ·~el ili v_en,.as 
aparte el sia hejmo kíij trafas la kafejon ne samtempe, 
sed un u post alia, kiam ili k une sidos ce_ sama tablo kaj 
babilante trin:kos kafon, ni povas diri: íli kunsidas (aü 
kune sidas) en kafejo; se oni uzas veni, oni diros: ili kun
venis en kafejon; se oni opinias, ke la .verbo veni nur 
montras la tempon post kiam ili eniris en: kafejon; tiiUh · 
la esprimo ili kunvenis aií ~une venis, estas ~usta; tanien, 
se per veni ·-oni nur aludas ' la ·:momenton ínem, kiam oni' 
enpa.Sas en kafejon aú oni eksidas ce- tablo,' por ekzakte. 
uzi kunveni, estas necese akcepti, ke la pordo de la kafejo 
estas sufice lar~a por ke ciúf amikoj, ili ja, povas esti dek, 
eniru saníten1pe, kiel seldatoj marbntaj lá~vice. ,,Se per 1a 
esprimo ili' kwnven:as, oni , v~las signifi ke"'post veno {Íli 
estas kune {ne lwnaj), estas llvidente, ke la esprimo kuri- · 
veni = kune veni, tute sam-guste traías ki'el la mal~ústa 
veni kunaj, car la senco de la verbo ne estas la veno mein, 
sed , tio, kio, okazas post la veno, kaj :se . pÓst ven"a estas " 
kuneco, oni_povas diri künúélii, aií kune • ti~hi.13) · 



iajL~~~15i~l ' ~?bti1ijoj 'rté .:pJ~á;i~i 
jn ':.ten~~:al<Í;jn le~9Jn.,.¡Jr! ' lf~vorr ... , . Li ; aütoroj 

.. 'a .., ., f}. :· ~opas list0jÍ1:: el , :rp~lt~j verñoj •por kiuj la a:pt!O~ 
~tit~. , P~P·?zic!o , p'lenwpas'~ - /' ili tiqri . kx~~as . - , la '?u 

·• fuD.kbiDjri~ á) .. kaLh):' Bed;ai)únae "oni tró~.as , epc Ja donitaj 
:· f elZz~nl'ploj . la''sanúu( malpracvan' ko'rífQ.z(ÍÍF k~j subtilecon, 

.·· Rh1h'' ni ;morítris ' p(n• kunve1~'i :: Ni '·ciiiJ..:":uur,·k'elkajn ek-
zemplojn: > . ' . . . .. . ' . 

' ·' alpgr~li ' (pátblil'' J le), . al~ati ? (hati ate), ·. " almezuri 
' (me:iuti 'ale) hj: alesf.i ( esti a~ri), , alfal( (fáli ala), áliri 
'{iri J la}, ,.alveni (veni alá). , · . . ·. .• , ; . · · . .· ' · 
. . '"Krom la str~rtgaj espii.huf ate, ala, kiuj ti'~l mal
piare sona~ .al pona:j Es~rantistoj ; ~ ni . ne komprenas . la 

· qif'{l;enc9n iíftElt 'amba)l , sp~coj ' de vu~'toj. _Lait ·ni a ' opinio. 
. alparo}í ( paioli ál), ·albat.i '(ha ti al). .. c.lésti ' ( e3tÍ ·al), alfáli 
(fá).i dl)*),"?áliri (i'fi<al), 4}veni v~ni al): · 
..... L'a prepa#cio al 'uevas: "hayi ciam la saman. signifon, 

cu 'uz!t~t ap'art~ . aú ' kqnketaje. · Ca~ giil oni ne povás uzi 
'sol~. oní aldoníi '-e. (~úi) .por'formi · advetbon. (, 
~ •... AH~f'ek~ll;iplof r:au, >P. (!. antaai '(estl antaiia), mi 

.· •¿'e kÜ:ll;l,Pren'!~· ',~ar gi tute samrajte povas sigriifi ~s.ti an" 
· wiíe; .aJ:ttAiimeti €lhi trad'ukas 'eh P .. G. metí anúiua kaj 

_nliaqp:in~e, piQ 1~'· mont:fi,ta 'álmovo, .gi deva~ signifi me ti 
ántaüen; samkiale: apud:metí, tr¡¡.dukita en :P. G. per metí 
apuilá ·devas ·sí:gnifi; : meF ap.ui;leu,l,4) 
.···. c, Mi povus ,.;·éhtiír1gi citante preskaií ciújn ~~ilajn 
el(~émplojn >el P. G .. séu' suficas diri; ky , í:niaopinie Ciuj 

1 es,ta~ s ii:me . m:tlprava] ; - e~cept$te . la '·verhojn #nigantajn 
: p~r -!gi , aü ~igi? '~ar ' tianí . I.a ,: s~nco esta~,: ekzeniple: srm.
:plu;'fl.igi•;-. ay;: s~np~upiigi, ') gi aú igi $en pluma ( aú, sen
plu~oj),1 . ~ar la finaJ?L ~~!?i ~aj -igi ; algl~igas ~l cio! kio 
\!trtil\<~,§,, lwnúd~rata · kie~ kq~nelekso·_ aú ... tut¡¡.jo. Ekz: .ne-

)~?ffiprerrebligi · ... · ígi nelcorn,prcneb~, ~en"?úaligi -: igi ien-
";<r,..,_ 

. ~kfti. ·iirtn Ja: kuti'metim ~ d~ .. du ra,dik?j ··· pot 
kaj :la r6lon de la elementoj. Se .la~ •la 

•}>¡;1:íp~miJ~a .¡noiirli¡~o de.:· Sáussrire (Prin.cipes log~qúes de la 
) ' ni koqsii:leras J~ 'disjgitan mo1eku-

,'J,!i:On$t.l;uº:t:U~<;.cJ,Of!:to. · \ en : do m,' kan· 
}nv:e.J~s~¡~as,;JolJ e'U lasta loko 

.aiít.fdeu~rrr~iilQta ·~le~ento . 
.J.U~:uaLoK,·. Ca:t; . ni 

· aifi·-

!5':':"· ,··u·-.~ ,;u·a~·~ ~ ... substan'-

'io~ · sjgp'iás :.dorn~onstru.ó ?' · Kv~str~o .. a;~dorno ,, aií . 
, . , .. lcdn.~tíú!o.lll~ :;.Kiel , n~~·J~,:;~ufioo)dari~iS: de~domQ 

'es~s .•. adj~ktivo~ '~ai g.i ~il~f:!S ,,aV'sups~q,n:tivo dorn,ci. Laü I~ 
§i,~~mó , u.zitá tll), ~ la ' zoologia' kaj }.wtanika nor,nigad~ ' qnl 
poy.Us an~lo~ · diri, ke en )a espiím? Jdó1n.kgnstrup · lwn
súuo de-don:w:· = . dorna ·. konstruo, konstruo moutius la 
,g~~~pn kaj d:e::~omo,··: ·. 'dof[Ul, la. ~pecon .. 't: e. ,, ke e~ · 1~ 
,espnmo domlc(JJ!:Struo = doma :konstruo, m volas esprum, 
ké ·el ciuj , Jiofutrlü>j ni . difinás la ~Otryall, aú ~un . ·Jde¡i 
.~p€co estas dmna. En . tiu> ci • vezonaa<}' cio . estas send~
pendá de tio, 'k:e lcqnstruo sigqifas la . .agon mem koqitrui 
{konstruado) au:·la rezulton de'Já agó ( kor¡struajo). Por 
·ti Únua ideo ni havus domlcoM~ruado ·-- dorna ko.nstruaflo 
k~j ·por la dua: if.o(TLkof!strUQ.JO, car . konsfruajo , povas esti 
teatra, · hospital¡¡,; ponta, voja, k~ :c. · ·· . •• . · · 

·"' '· . ],(ion 'signifas · domkonstrua, domkoílstr-ui ; kaj dorit
konstrue? Ili respektive signifas: dome konstru.a,l1). dome 
konstrui, dpm;e konitrue, tru: ' vorto kiu a}i,údrilati~as al 
a:dfektivo> Í,:on.Strua; al 'Verbo konstrui, aií .ál adverbo koll
sttue· estas esence adverbO:' La ~~neralajn' -gramatika:jri le~
·Ójn ne pov'a.s kontraúdiri la Fegúioj- de vortkunmetado . . 
, i'. Ni 'faru aliajn kunmet.ajojn; bonv~ri: él ti eliras: 
·affn.veno ·- -bona veno; bonvena· ·.·· bone ve.Tuí, bonveni•= 
b~n~veni' kaj 'bonvene ·. bonevenel; bonokaz' ·doqas ,bon
o/tazó . liona okazo, bonokaza . = borÍe okaza, bonólc{lzi' 
·C' bone oka;í, ' bonokaze = ,bon~ okazé ;18) multdi1;' , li~e· 
ras: in:ultdiro == multa " diro, 'mqltdíra __:. rnulie dira, 
:múlÚliri = in.ulte .diri, multdire · multe ilir:i; p;'ém'oros' 
/lorih.s: f¡~embmso = prema broso; prembrosa = p.rerne 
frosa, pr;embro.si='' = préme brosi; prembrose = preme 
Mase; nelblu'J.iverat helbluó , · . ht!la blu.o, hHbW.a hel(} 
bl.J.ia! ·Jietblu,i , he/.i blizi¡ helblué - he le :blue; ·citrat:tflav', 
dopas citror¡;flavo ' · citrona flavo, citronflava = cítrona 
fliívi, citronfilave - i::itrona · fln.l)e; ruzf:ripó'n' livér.as ·· ruz
fh[iono. ::- ruz<i ' friptin:o;t9):, ruzftipona' :.._ oruze . fl·ipotia 
J:Ú$fripqni = ruze friponi, ruzfrípone ~ ruze jriponer 
}Ufedz' d'ona8 :1 jusedzo .. ·· fusa edzo, Jusedza · ·· ju'Se edza, 
jrisedií = . juse e.dzi, juiedze · = . jase edze (en tiÚ:j . ci ' eS'

.pri,tnoj dní ''pov~ anstataúi júk per ' Jus, .car jus ne. estás 
. -· . ' ¡p 

• ' i .·~· '' - ';. . .-. .~ ·,. •' -

Ha'Van!e ti un' "kunmetitan V{):rton, ni povas ~in plu
fDrrvi , ~inajc. ·~ce tíu pluformado la <5leri:tentoj de tiu 
:vprto kQnsl:m.vas' .s ian . k:ar.akteron, Iaaj la komplekso doni ., · 
1d:mstiuó: korl.íiut~.s kvazaií radikvorto. 
DOinkonstrua: (domk<lnstrúoFa:: ri:lata al dornkonstruo 
dómkenstiue: ( domkonstr!Jo) -e: kara:k::.erizate de . . . f aii 

...... ~ '.;·.. , ' · · · ; · · / P.er.domkonstruo 
4pmkonst:r'ui {domkonstrue)~~i : '. funkcri (-i) per {"-e) 

·domkonstnuo 
apudestas -!fi 

l.~~:~na;¡.o>.l[le : ~~lfa.t~l>'p~on<í.S¡,:rte al la ant;ul.a 



~eriiirafa ~adíko, " IUli:l adverhb mém sen 'fina.Jo,.kaj "tíal ~i • 
n~ postulas pleonasnian '~Ín;tjon -~; ,,tar,nen !ln · Jusedzo = 
jusa ~dzo, c.~:r .J~ .estas _adj~Jttivo,d_e edzo); ' oni same 

.' form'us: jusvenó, jusvena, jasveni, jÚsvene, 'k. c. . 
· · Intence ni multigis la ekzemplojn p«;~r .. montri la· ~ene- · 

.talan _.regulón . de kunm~~ado, kaj · prnvi, ke gi o:beas al ge
liCI'lllaj gramatikl:tj dUinoj laií kiuj per finajo :o, oni sig
ntis, kio estas, per · -a, kió · riwtigas al substantivo kaj per¡ 
-e; ldq ritatigas al verbo (ple.j ofte) ,·au al ad.j~lctivo aü .alia 

. ' adV.erbo: kiam ni navas kúnmetitan ideon, kiel dom
lr.dnstru', bonven', 'bonfid', prembros', helblu:' , k. c. eh gi 
oni .eltira§, k:iel el simpla radiko, substantivan per · finajo 
-o, adjektivon per -a, k. ¡;. · 

En tiu ci kunmetá procedo ·estas tute indiferenta, la 
·· gramatika kax:aktero . de la eleme.I;l'toj , tio estas e u la unua 
au dua estas laií memsig.n.ifo substantiva, adjektiva, k. 2: 

·· En ·. la jusmontritaj ~kz'emploj ni faris kunrnetájojn kom
hinante c)aspecajn radikojn, ciam .per sama prÓcedo kaj 
kl.lD sama: rezultato. Se ni .ko1nparas 1a tri ku.nmetajojn: 
,1:11/mikonstruo -= konstruo de domo, d01npordo = ;pardo 
ele domo, '¡ kaj_ domutilo . = ·a tilo de ··dom-o, la ' xezultajo 
1!Stas ciarn sama malgralí,, ke al radiko .dom' oni algluas 
unne raa~oll verban (lcóMtru'), ' due. substantivan (pord.')' 
k,aj t fine adjektivan ('util')- Qni. an:kíJ.,ií :pqvas aldoni alia:'- . 
spe<;ajri r~di~ojn: ekz .. prt)poiiciajn: domantaúo = antaiío 
de domo, tu~ same kiel domfaMldo· = •fas.ado de doino, 
doméirko.i1o - · éirkaúo rJ~ domo; adverbajn: domsupro = 
sapro de domq, k. c. · · · ,. . . , 

Bedai4'inde 1~ ~útoro] de 'P. G. miskomprenis la 
cs.encon de v0rtkunmetado kaj pretendas; ke en durat:lika . 
kupmetajo la grap:\tika . naturo . de la la,sta ~adi,ko influa~ 
sur tiun d~ ·la unua,20) Lau mi~ •opjnio tiu ci aserto estas 
:plej grava . eraro . .. Ekzernple en l'a.:., kunm~tajoj: . dompordo,, 
d.{)m~ti,[q, dornk.o{I'St~C'fl;O.• la, , d,~a ,radiko tu~ sa..m,e. Mikas 
sur ~a urman, m.algra)l, ke ~i esta!'; substantiva .en pardo. 

;adjektiva en u:tito kaj' verha en konstruo., i . 
1 

,·. La Af!toroj, de , P. Q .. aserta& (pag()
1
, 35-a) , ke ·esplor

ante la esperan tan lingvouzoh (.kial , ne . lingvuzon?) oni 
pdvas 'eltiri lu, jenajn Tegu!ajn· (ni konsi~erú · ri.un la ,, 
....uuan): : . 

' »l. Substcntiva éefelement{) sulistantivi~ kr antauan 
flaillwlemtintÚn «. · . ' . , • "· ' • . · . . 

Ni .. montru, ke tip :regulq estas maivera, cax lall.gene
raJa gramatika le~O, Substanti'I)O eiám f()l'f.(J:S a,:O. j ~ k fj V O n 
el ~io~ kio'(l. 9i (subst:) rilatiga.~ al si.21) ' . 

Ni,. analizu kelkajn ek~tnplojn . . Jlor,nkoro sign.ifas 
lwro-de-hqmo aií Jwma kor.o, car ni jam plej, ripete pruvi ,· ~· ., 

ke 4e~h0mo estas adj~ktívo;: se ~ homkoJ:o ,la 'Jiul;lstantivo: 
koro postuius , ~taJ?, c:~i ~an suhstantiv~n, tiam la ,;sigt!ifO 
de hor:nkqro e~tús noino..,koro, t. "e. ·af'eto, kiu estus ~ain- "'-
tempe, hamo kaj koro, lcio esta~ absurda;c. , . , 

En homkoro la signifo estas korq de-hamo. Cu la 
aii.toroj de P: G.'·md~onscla~, ke se ' hómo esw's 'sub~lantívo, 
homo ·k un · antaiímetita P.Npozicio · d'e, . tÁo ~stas~ d-~.-hqmo 

, estas adjektivo? . · , 
.En or-éeno = éeM el•orq kaj. ~lqnponto -= ppnto eL

Mono, seritlube orq kaj' §tono • est~ substantivoj, sed; la 
esprírriOj: el-oro kaj el-storw estas ~dje~tivoj. , La _p¡:uvo, 
ke ili , estas adjektivoj, · estas ke oni povas plej ~uste · d~ri :· . 
ora ceno :kaj §tona pbn'to: . "' ·~ ... ,, > .. , ·' 

La esprimo ,skribmasinp. sWtifas .IIlasino por-$kribi. 
La Aútoroj estas tieL obseditaj per la ideo, ke substantivo 
ciam 'regas : antau si '' substantiven, ke ili ttadúkasi·m.asino 

• por-skribo: ambauoka.Ze l~ rezulto estas sama,, ~;rr duvorto, 
konsistant,a ef, prepozicio kaj, substan~ivo, aú infi.niti_vo, kaj 
kiu rilatas ál substantivo estas ~iam adjekiivo: 'do,' ~lcri'&
mi:dinó == mri§inq por-slcribp . au por:~skriái a:(í .§!criba · ma
AiM. Kio estas sÍcriba, masino? El ¿¡af masinoj. tia k~ u 
estas karaRteiizita peí· :ideo, slcrib'; destimta · skr.ibi {C<Íl· · 
radiko skr.ib' ,-est~ verbo), ti o ,estas nia.S\no, ·.L:ies spe~o ,. 

tiajn ' 



. pritraktaté~~mamlo 
bohfa;·to signifas bolla farto. . ···. ·. ·. • 

ñnsubstantivo devas ek.zisti . sulistaritiv,o, 
'1\UUJ.JIJ"-'P: e~tjg~s; ··.~~am .. l'~diko', ¡.td~kt,ivi; k~Í' b;n•, 

.. · C. au .v.er'Jia. kuT~~aS kunmetigi KUÍ) poStá+. 
. , í:~dik{). Laü. tia te(Jrio bonfarto devus signífi 

fa·~to~de~boM ,káj 'car ti;\ t~adúk.b ' sajnas ple'j .stranga, . 1:1 · 
autQ;F,Oj de , .)>. r,{);. j>ref~ráS ·. kon~ludi1. 'ke la CÍUtr).OD)ehte 
•#at~ . IJonfar:to estas· vorto kontrailréglll~ kunmetiti\: !~R) ' ·:• 
~ ' Samkaij~ oévus >es~· eljetitaj 1a kol;ltraüregulaj ,~un"" ' 

ID.,1ltáj{)j: rekl;fJ)tgulo ··= · rekúi d'nguló bj .. he: .. ang.u;lo ite 
~elito,' re!Úliáio • ·. rekta J~nio kajnel:linio ;(U( rektQ, ., .rrtult
ángu.fa , "" tría'!gulo, ·.;kvarangulo .,¡.¿_:, é., . tiom ,· m ultaj .vo'E'tl)j¡, 
k;onwll.cigantaf per pkn': plenmana ;(da) ,·, plé_nti mano dile 
('c,at m'tm:o de ple/l.o!, . . ) ·plenb11~o, plenlúno;, pu.m1tul~rr>i..:, 
ooY,luno, 4iverskóloro, grand:an.irjw, faci~nii'IUJ , ;",;fiqvr:-ug'ó:. . 
h{!¡verdq, . ma)helbluo,. eratlum'o,, f#'hundo; ' C'efán~~~Q ,(ne· . 
~ignifus,defa ~ge'W, urnuiranga .. .. : "sed a¡;¡:rJ~lo ,xle ~Mji), · 
.&fepiskqpo,"' éef1'11inistro, ' gr(lndl~iero, kl.in.litero, ·• pag~ero, 
~p:'4c, , :Ji• · k'O · ldoín ,¡:la .riheleniilj vor.toj !27) . .· 
', <Nt ap.alizu k~lkajn, kunffi.etaj~jn .p.rezen:titajn e1l,J>.,G.;: 
{n~adw, ~ai·m;energío, bel/ttJ,lto. ' E;n¿;la unua;, J.a $igui~<>1 
e,stasl'had~~. de~lutno, kiú . egal:valox~. a.f ,ltur¡;a Ta,dio, ,. kiel,.ni 
jwn:'. pruvis~, T1e ;'cr ékzistM ia ·· ko.r,lflikt~; " óar lum/ ,,esÍ<\5' 
Yérha -radiko, •sed ,ni demandaB! se 'anstátaQ: diflt~Uá.<' radi.;., 
J.utii .lumt 'per·Ja vér¡Bo lum,i, D~l'o ZanienJv;>l estus .. ;difin~ 
~.; gitl)péf lá; ·rsnbstantivo liÍmo~ cu)a ál:iaj vp~~oj él.;~x,~ 
eltiritáji luqti, ':, l.tJirTIAf;.Jrtme, 'n~ '.~~gni~us ;tute 1lam·~. ·kieFla· 
·naiiáj : luri';; / ~urna, ·'iumé eltiiitáj ·.el .. [u1ni ?28): Cu/ fió . poyÍüf· 
~- J:' ~ ·'),;. •. • " -"' í ( ¡':> · "'.r.), - .,_ --~ -.,. , -~- . 

v._ 





. .. Ka] atentu, ke en .·.tiu ci t~~ta o~aiJ,. onianstatauas 
qd per ag , (~ií ' u~) .t. e .• >ke oni ~~tmas ~~na :silabf)n:· ad 
p~~ a1i~, ·· ~11:' ' ec;,íuu: Úll'$ )¡~er{)ns: d- ··~· ,g; ,C,~ 1:~ . elt~:r:cr:: de 
la: .. ~ubstafltiv~ ,, esprupo; ago ... ..;r, ago bros1 tHU .snnpla, 
cu i>er a:a: cli. per ag, estas J¡t giava 'kaf esenca faktti.,· kiu . 
devas:p,lej . profunde ·san~i }¡t ~.eneralajn · le~ojn de .. 13: yorf~ 
~arado? K~j k~al~. Nur pro radikoj; ' br'6s'~ nil}~tel' k. . é' . . 
kil.Íj' estas. en tia grarida .aptasó, .ke oni pov~s'. k:ilkúli iliti 
per)aiÍ~!Xgroj ,dé un~ , ~ií :PTIJ:>aií ~;úipj?!48f .,·. ' 

• Jen~te;~ra kol!lpÚkajo, J;:iu estas .plej senutiÍa. 'famerf 
la .. autoroj do .P. G. hédante, ke J¡t gram~tika . karaktero 
d.e . radiko est.as esenca, kaj · ~rrkaií fúp.dameritaj, la fioqjojn 
-o, -a~ ·~i, ~ ':..e, 'clufoje ·kiam ·qpu/eJtiuj¡ finajoj alglui~as al 
radik<l , oc gram¡).tike s¡tmflaturá,tap~tiga.s la· .finajop ka.l 
~ara~ él gi W.elementfln ; 1evan:ttw~in aÍ•Fadiká .kategorio:•h ) 
~ijjen familid~. da sairikla.saj vo~toj; ~lfidtaj pe\' ?sarn'll' 
jll¡o~do, hll,vantaj ídentan' siguifoii, e~!ils m~l,$at!J:e klMigita: 
nór; pr:o tio, 'ke 'ori'í) doiJ<IS" al ili 'ínaldaüian"'neéSoen.Can¡ · 
ro}en· gramatikan, cu-,s~o~tantiva,n, ¡)~ ~iljekt~ran 'k:··'~· . ,, . 

,. Ekz~ ' d011Jk~nstr~i , est~ kla~iga~á d,v~~inanie~e, : ol 
· áf.f!1,/con$,t,r¡.¡.o, <<d¡¡mkon,strua ... kaj íifomltof};str!fe.. n u-r,,.J?ro tio1· 

k~·· -i , sigp.as >Verhon> kiel . konstrzz,:, kaj '{majo \-i ne es~~ 
~1~epj1:1ntp eri~:dof!tk;onstt:úi,, dutl1 -o, <-~l; -e fa estas en 
:ilia~ .:vortoj:-

"~ ",JCaa .~ rj¿ie1'sil1lple 1'.\}zlllta.s anali.zi d~mkon.~truiJ, 
Clor~':'~orist,r . . . omk~trui· ~aj 1. doftikonstrue,. éltiranfe ilfu 
~el*~nrhetita ; -ideo doqik9nstcu' · ~aj nqt ate,ntapté la grama~.< 
tikan rolont ' kiun oní 11t~;Hmas ·al ili . per finaJoj :~., :.a; 



ksmt~aur~gulaj · (ser¡fortq), *) klarcigoj :.ti!ll1tr.a.nga:j . kaj · ne
ki>mpreneblaj klel: beleco = . 6elo MIL-:- be:lo, lcld estas 
e0o. belulo = belo ¡.llo, b~lo lciu fSWS ulo (pa~ó 38-a) ktp. 
· :. ;J'iu ~upr~J! ko~sic;l~r~ , p:d¡A~ranu1.t¡k~ r?lP, kl~sigis ~n 
P. G; la .su~1kson 1st mter Jla: subst~nhvaJn: M:1 kredaa 
soperflue klarigi gramatike la sufikson, car ,ekz. per -ist 
oni ppva,.( eltid,. n,esubstanti~ajo, ;. yortojp.48) Ek~. ve;dista, 
vendiste, k. ·c. kaj se oni atentas .la veJtin . sig~fon ~e .-ist, 
gi ·estas pU nuaocita verbe, ol _substantive. La ·suJikso -ist 
plej · táilge 

1 

alglui~as al verb0$encaj< rad,ikoj. 'Ek~. vendisto, 
kolelctisto, penlristo, portisto, k. c. signifas: kiu speeiale 
afí p.rofe ie vcmdas, kolel(tas, pe.ntras, portas k. c. 

· Se 'oni :udorias gin al obfekto aÜ esta.jo, oni df-Yas 
p1enigi lá scncon per almeto de gla ago. Ekz. 1ibrisLo ( oni 
d.evas pe.nsi pri librovendisto, libroeldonisto, libropresisto. 
k; c.); §uisto, segisto, Oripelisto, k, c. (faristo aií vendisto 
de éuoj, se~oj, eapeloj, k. c.) , malsc.nulisto (flegisto de 
mtal anuloj) ktp. " 

Komproneble se lá' W!rico ,de la 'iadiko estas .in;tirne 
ligita al ideo d(l' okupigo (ekz. se •temas pri scienco, arto, 
p~:ofilsio , k. c.) tiam lá i~t-~orto ne · bezonas pluan di'finon. 
Ekt. botcnil.isto: fizikisto , artista, k. e~ ' · · .. , 

Kicl ni vidas la intiman sencon de -ist ne estas sub
s~¡mtiva, :SCd pa: ticipa (~evenant.<J. d!;J .Ve~·bo) . .¡,9) lst ·signifas 
!i'peciala au · profesia . . . ..anto~ kiu · speeiale aií profesie 
., . . -as. T~men, cu -ist estas substantiva au ·participa aii 
verba, jen flanka demando, kiu: ne esence trafas la prob-
leinon de· vortfarádo.*) ·. · ., . · .e, 

.\ialgraü, ke la aiítoroj de P. q. prete~das, ke sub~ 
st<¡ntiva. r~dlko substantivigas la. flank!llementon, ' la f:~t.Q, 
ke gi adjektivigas gin estas tiel evidenta, ke ili kelldoje 
submeti~as al ti u ·ci lasta. En la fino de pa~o~ 39-a, kiam 
ili klarigas, ke la -<1 . pnajo estas . duspeca: a)·•· -rila.ta, 
-apa.rtena kaj b) -kvalita, ili donas klarigajn ekzemploj.n , 
kiuj konrirmas nian teorion. Ili diras, ke muzika noto.= 
m:uz:ilmoto, l.otona industrio = indu.s~rio de kotono .(kio . 
·egalvaloras al kotonindustrio ), .., ,.ega · pa-laco = ;,egpála-oo, 
stl)na ponto = ponto el §tono . aií stonponto, ora Ceno 
"""'6en,o el oro = · orceno, k. tY p. 'Tiel, d'o, 1a"kla,rigo de 
P. G. pri · -a finajo algluita al ~ubstantivaj r'adikoj plene 
kontraiídiras la regulon de kunmeUido, /ciun ili mallonge 
$igfl(l)S wm. t :óo) "' 

Same l:nalprava etas la <f,:ua .~:egulo VER. 2 (;pago 
35-a) : >>Ádjektiva 6efelemento · -substantivi9as "la antaiían · 
.fktnl(elemenLon«. . 'o, · "-

Kaj ili aldonas: »Se la fl;tn){elemento ne estas radike 
substantiva ~i farigas tia per la vortefiko de la adjektiva 

· Mrelemooto« . . ' · . ~·, . • : ·,, . !;!· 

Ti u . l;i regulo estas p.lej malprava, car kicl ni jam 
sufite pl'~vis, 'Qio kio 6U!ti¡10.s fll adjektivo estas advérbo 
pro difi1no mem. Sekve: lwrbrida = rita :per :¡:ií pri htft.bo;l 

' ~', ;,~;· ·• 

*) _Malfelica plej siit1pla kunmet~jo senjortal Vi deva~ 
ce:di vian- lokon al jor-tsena., kiam, la superEs~ranto regos 
..kaj ·ciuj · s~mplaj Esperantistoj ~stos fr'enezi~intaj.47) . -

*) Ni ne povis kompreni la sencon ·de sa~isto (.isfo de , -
sn~oll) p~~· 85~a. . •, ~". . .··' ' ., . ' . '. .,., ' 

~ l ~ 

egalv:Uoras-. a!'=her~e~riéa; 
guste dira/.k. c.ól) t . . • 

. .:Konsente . kun 'ti u .Ci <te:erio .la aiíteroj de R G. al-
.. !i?.q¡t~ (p:a~<? . 3g-a): 1 '»l(e1,k{oje la flankelelJ1-ento el!tas ad:.. 

verb'o, ~d tiao*aze t~tnas nur pri' %'úllskr:;ibo de'<l.!t vórtoj 
en un u vorton. EJ.cz.: .ore-purpura, kornune-homa, dol&:~ 
acida. En tiaj ;ottoj oni ciam. kons.ervas la . -e fmajon de 
la flan~elemento ka) . uzas !livid-s~rekon «. . . ~' ' . 

'Tiu asert~ estas malprava, cá.r oni povas ku~ sa'ma 
senco; diri orpurpura~ · komul].homa'-kaj dolqaoida .• -kiel Pl;li,,, 
diras .altme,rita = alte 'nierifa, sc.mcela • .same cela, fí6l :: · 
blu.a = ' hele blua, k c. Plie, se en la ·cititaj ekzemploj . 
oi:·e-p:urpura, . komun~~homa, kaj !lolce-~ciaa fenms Dl}J..' , 
pri J(onskrilio ·de du vortoj .· en un u vorton, kiel aserta~ 
la aútoroj de p. G:, ambaií vortoj estus . samspecaj (ac{:. 
jektiv.aj) kaj . oni skribus okim div{d~sti;eko: ora-purpura~ 
komuna-hoin·a kaj . ~olca-acida, kiel oni skribas ,.'same: 
surda-muta, · doktoro--profesoro, vole-:nevole/ pli-maipli, k. c. 

~d ne .1eStas da la ok:;zo: . en ore :pwp~ra or,e ribt: 
i~as adverbe -al purpura, same' kiel 'n}'ulte rilati~as ~ál kosta' 
en mulLelwsto.. Cu la aut01:oj de P. G. eljetos, kiel kon
trautegnlan; tiun :vo:rton de Dr:o. "Zam-enliof uzitan jam· 
de li en tek.Sto tiel e'lementa, kiel ».Ekze.Fcaro« .(S. I5, ·La 
feino) kie oni legas: » •.• ke ce ciu vorto', kiun vi diros, · 
el via ·bu~o cliros aií floro aü . muftelros'ta §ton-o« C.u tie ci · 
inultekosta ·n:ur estaS' kurtskribo de ' d~ v.orioj en ' :un.un?c' 
Ne, ·tute ne, se .gi estils nur s~mpla .kunskiibo amhaií.ideoj 
mulf .kaj lcósta, r:il<itigús ¡¡1 .. §tono, , kaj "!;iu 'ci e&tiill.t_a, nur 
únu, ne povas esti· multa.' ~ Nc: tnulte/(ostfl signi:fias lctu :.. 
mulLe-lwstos kaj mulLe estas same adverho, 'CU riiati~ante 
nl ve1,bo kostaB, .. aií ,al. adjektivo ko¡¡ta.52) \~ .,, "!· 

úu la · Zame'nhofa esprimq:, »El ció supredirita vi 
komp.r.enos, ke ..• « (F~damenta K:res!om~tio, pag. 3o?-a 

,e.};_ 



. . RElj)·tf!Oy .... D~- ~Orfo~ . , 
. El éiuj esperantajoj, kiujn mi lastatempe .le¡ds, plej 

. " g_~.e kaj. k~az.au _re-~ke.~pera:nte. mi legis la sci~go? ~e 
•· .SRte.~oo Gq,zeto,_ ~!!·?' km la P.ilTOlado de la • há]!¡.ut<:fl_tOJ: {lh~ 

.bomgas, kiam 1h n:a:s man¡nede _:_ lau 1a sperto) · álüritaj-
1ce la uni"ersitato de Michigan. lmagu, se ni aplikos tiun ci 
metodon ~ la gru,pvesperoj, e:ventuale ec dum kongresoj, 
kiei flmi, ·tlanJ ,.parolqs nia'j sa~ideanof ·Esperanton! Kaj, 
kiel ni le,ais ,.~n 1

1
á s.véa-a· Esp~ro, m po~os balda"?- nW.lfermi 

.<:Dkaü kva¡p1edaJn m_odernaJn daü~igaJn kurSOJn . .. 
f · Car íhi ne volas Ilankenmeti nun 'la belan revuon de 
J~ sve~oj_, ~i tuj ~itas ,, ~e~an jrazpn e( la · »Pens~~oj de 
Simplulo«, de Bde, a_pe:vmtan en. la aprila numero de la 
Bspcro: · .. . ' · 
"'''' »La nun-a epok.o bezonas :'malvarmajn kapojn, emi

·1Jentulo . diris: .Lia kapo estis el glacio. S,ed pli ol malvar
ináju . kapojn ni hoéliaü bezonas varmajt( korojn. « '· 

Tamen, ~daiíre· ohi devas , konstati, ke la tre eslim
i.noa Nestoio ae la sveda níovado donas al la tré ~enti.la 
l~tero de Kálocsay respondon, kies tonon kárakterizas la 

· ·· je~1a frazltomenco: .»Tiu arqganta cinibj() estas adekvata 
/mbto de la , Budapest¡¡ sko1o,· kie& animo· estas s-rci Kalo

csa.Y ... « ktp. Ege ni bedauras, !{e ~uste la supremenciita 
gta.ndmeritulo lasís galopi sian'·cevalon tiel m~proksimen, 
4ar la ekzeínplo estas infekta. 'Po~te oni né povas jam miii, 

. 1egante 1. • ..Yortojn de konata Niagarr,etano, kiujn . ni ec citi 
ne volas, '- áií ni ne ·povas miri, kiam oni en Nederlanao 
:krude kaj lro energie atakas mortintojn ·- kaj vivantojn, 
k.vankam ni »!:>ezon,us malvarmajn kapojn kaj varmajn 
kprojn. « Dni ne. miskomp.renu, ni ne parolas· pri la esenco 
de la aferoj, ·sed pri -tiuj formoj, kiiujn ciu horno kaj' 
esper~:~ntjsto devegas .estimi. · 
. · lnter tiaj qirkonstancoj la optimismaj versoj de · m a 

"l>rav~ Teo .J ung efik¡¡s tute anakronísme: 
' Mihr~il ;liapoj pensas progresan, . 

, '· Milmil }Úanoj sernas esperon, 
,~ Milmil brakoj krea:s prosperan, 

. . Milmil "J,toroj kredas sukoosori. 
(Sed . dankon al, Ia cielo:, ke ni -hávas tamel\ ankaü 

\i!;ljn trubaduJ:ojn.) ; . ' 
· Sed nun ni returnu niajn okulojn de la sopiroj al 
la· .realo. futeresajn indikojn mi vidis en la lastá numero 
deCeho.s1pvcika Bulteno el la. p'asi¡:ltajaio p.ri k\}lkaj esp. 
'.qibliotekoj . de ' C~hoslova:kujo . . Laü tio , la Esp. Klul)o de 
Praha havas I35o .Esp. librojn kaj tri grupoj h¡_!vas pli 

.ol {¡oo librojn. Estus ja int~rese gvidi tiajn sta,tistikojn 
·. kaj konvif1ki~i, kiel ~talas la bibliotekaj aferoj en la al~aj 
"·l~~oj . '!,'iúl)len p~efer,e .. ni ne .. fárul Mi tiinas!, ke ni .mal-
. gaJJ~US .. , . " , . . . 

,... Ni pov.as tuj noti kelkajn pluajíi informojn pri la 
rnovado, llJgitajn lastater_npe: ·En ~tonio Ja pilanco de 

·. ,Já nova:liMj .. ka:j pi¡;Fdoj_ mont;ás iom df!: perdo kuncerne 
. . ,. . " . ' ' ~ ,. i!< 

. la ;w-ndmbron de .,la landa societo. En Nederlando LEEN 
kpn!Ítervissi~n poúcion; e& p11multi~Ís ~iaj sekcioj; la tiea 
ar~ntjljliile:a . m9vado chiiíre kreska,s; ' (pri tío alllok?); . 
kontenti:ge kreskas ankau la sveda néutrala mo:vad!), k1es 
membraro .atingas haldaií la Q.Ombrop 3ooo. , (l(vankam 
ec eri tiuj landoj estas gratida .amaso, .kiu parte post la 
kursoj :jam forlasa& ~a m('¡vadonJ pa~te neni<J.m apar~en¡ts 
.al la o.rganizo, malgra:u ke ~¡ restas esperantist-o.) · . . 

Cetere ni plezure konstatas, ke en la malgaja tempo 
de la kr~~o, kiam . oni pre~kau nenügis la. ger~anan. 11;10v
adon, . k1am H erold,o deVJs el . Germa.nuJO tr~~lokl~1 al · 
Rótt~rda.m, estrui lan-doj, kie la movacJo m~r~as aritaúen. 
N un Dan u jo ,estas unu el tiuj landoj · kaj volante ni peras 
la peton de Dansk Esperanto-Blad, ke oni el : eksterlanelo 
pos~ulu Esperanton en la danan radien. ·" . 
· Car temas cpri la mo:vado ni 'tuj mencias la sa~ao 
artikolon de Iielmi Dresen en la lnformoj de E'AE (marto, 
1 g36), kiu logike pledas por la kongresigo -d"e niaj kon
gresoj. 1,~ nunaj ko[}gresoj ~enerale ne havas la bazon de_ 
!!,eriozeoo, lq¡.j ni devas klo.podi, ke niaj U. Ki »efektive 
cslu kongresoj stiínulanta:j siajn partoprenantojn· al cel
konscia; serioza laborado por la progresigo de lá E.-mov
ado tutmonda. « (Kompteneble, _la aütorino· ·.ne volas , 
ekstermi la arúuzJUl · parton de la: ·programo. Tamen, ni 
ne nur dancu; sed ankaü kongresul) ·Pra.vel .· 

. La samon diras la · okaza · poemo de fl. Adamson, 
dedic)ta al la HaaJ?salu-a grupo. La poemeto estas tre be la 
k~j alti~as. suP,er l¡.t nivelon ?e la aktualaj poell!oj :, 

»N e. parolu núr 'per lango 
pr1 la verdular-lavango, 
sea per la tuta korsango, 
per !a fajro de 1' ».age:m' « 

. el~ktrizu verdan draton. -
plivigligu la ·movadon, 
varbu cies, . cies Aaton · 

· por · ~i, kvazau , por vi meml « 

Pra,:e l . (Trovébla sái:Oloke.) 
Multe da inko fluas nuntémpe pri la »Gazeta Dé'

rru.rndo «. Tamen ni nun preterlasas -la resumon de tiu ci 
pl'itraktado, cal; ni ja atendas la finrezulton de la afero; 
(Tem;¡rs pri tio, ke Herold'o de Esp. estu oficialigita kaj 
Esperanto mal~:~peru.) ' . , 

Mi trovis interes.an artikolon en Pola Esperanlisto 
( aprilo~, kiu ankaü tre simpatie eksonigas la allogan touon 
d,e la : optimismo. La. tit~o · .de la a:rtikolo estas· »Iom da 
paciencoii'· ... ·kaj parteto ~ia parolas tiel: · 

· » ••• mi -povas doni nur unu konsilon: Samídeanoj! 
Iom da pacienco kaj spirita ekvilibro'l Lasu jaro enpa'ce . 
;viajn sa~ajn koilljilojn kaj :rimedojn, cesu jam ludadi je 
se~fi?a ,v~~;ka~0 <de át;tiko!oj, kiuj viaop~p.i~ e~ta$ la eri-

preneble .oni ne: povas. konsenti k90· tia stranga analí~o. 
Herbri.Ca signifa:s 'lwr)>e "riCIJ au r.ica -, per au pri he!'.baj; 
uarmple.na e$tas. vqr.me plena au plena de varmo. Pri 
pre!!preta aú $ervpreta estas plej • s¡tnple disigi ·la kun
meton: preta pi:esi ( aü _por presi ),. .preta setyi ( aü poi· 
~rvif-'' Kaj ¡~m;-p.r_esi aií. P!>~rservi .. e~tas ad:ve:boj" éa:r;·íli . 
n1a:tas ái ádJek.tlvo preta. En la unlia kunmélaJO prespreta, 
se oñi- pa;rolas p:ri presisto la .senco estas preta prcsi aJ). 
por presi, .káj. .se oni parolas pri libro: preta presigi añ 
ROT•p,~é.s(yi: kompreneble ~>11~ . _(IOVUS ' 'diri . en . tiu oi lasta 
okazo, presigpréla. La' kaüzo uzi prespreta, se la senoo 
aperas' Jd.are, esta:s kiel oni di ras en llamleto (F. K. P~: 
:418-ah» afero simpla de ekonoroÍO$."Tiel same _oni povás 
analim: /la , oote~jn kupmetajojn : )aisimila, JfJngavít/4., 
k ... c.lí~) . .. , . ' · : 
(Daur1,gota.) .ptcente 'lngladll. 



korp~gó de vera , sa~eoo kaj ;¡,ia. dmedo de por 
J.p, ae-on1a~t~ . Ch·ap~a · .~deo. ; .,,_sed .arlJ)i~inte ,J. e Pí'fi;~nco 
p~mgu VlaJn ªe_zertaJq koroJn per kredo kaJ konvmko '.r · 
pri venko de nía niov.ado. «- Sendube valoraj vortoj kaj 
volont& ni ripeiis 1lig~ ·. . • ... . . . 

Sed: se -óni trafoliumas la Suplémenton ái la, ja:rlib~o 
de UEA- el r g35. oni nc povas tute ·vuali _$fn per la roz- .· 
kolora ,nebulo de la op"timismo . . La _nombro ' dé la delegitoj 

·.p¡reskaií ' cie malkreskis, ec, en· kelkaj ,lanqoj, kíel Ceho
'slovakujo-, katastrofe. La pluso tie estas c. ~o. kaj lá ces
·intaj delegitecoj nombras . c. ~oo. Pri 'Ge~man. ujo ;ni ne 
parqlas. UE! montras phYastl~on 'kemcerne la nomhron 
de la clelegitaro en Belgujo, · Brazilo, iomete en .Danujo, 

· an 1ndohinujo, fortan kreskon ·en Japanujo (kie la bilanco 
montras , ~ajnop. de 28 ·Iokój), iometan kre.~kon en Neder
lando kaJ Portugalujo-" Se ni ne J,.alkula:s la rie gravajn 
·s~~ojn ni po,•ns r~porti yri e:fektiva malk~esko e?- Aústno:, 
Bntlando, BulgaruJO, (kie UEA nur perd1s lokoJn) , Ceho
·slovakujo; (ne tro multe) en Francujo, Ge:rdnnuJO, Ital
. u jo, Polujo, Svedujo kaj Usono. Ciuokaze ni esperas 
multe dank' .aLla transloki~o de UEA en Anglujon kaj 
s-ro Goldsmith,< la no,va direktoro mer~tas nian ple;qan 
fidon, sed oni ja dev-as esti preshií pli . ol homq en ·la. 
nuna mal1aci~a ·situacio. · . · . 

. Jes·, •ODÍ ja, hezonaS, esti ' nonio ec ' dum la plej batal
plena tempo de ·la krizQ. La cinoj hávas_ prov:e-rbon, kil;m ·. 
mi legis en la februara nu!IÚlro ·de »Esperanto «: »Estas 
prefere esti hundo en ''paca te!npo, ol J10mó dum milito. « 

Fine mi volas noti eh nian matí:íkulon la naski~on 
de la simpatia Por:tugala Esperqntisto (jarabono: 7 fr. 
irankoj. l'l:edakcio kaj 'adm.: .Rua Jardún do Regedot 5. 
I.isbono) kaj la reaperon de la lnterhaciiJ Veterinara Revuo, 
ar,eranta ~n Rahovo afD., Bulgarujo. Ankaií la due men
cJita revuo sajnas esti tre utila al faku'loj. Espereble troY
i~as multe da tiaj en nía movadó, car se ne, ·ankaií tiu ci 
serioze redaktita revueto estas l;:ondamnita je morto. Knj 
estus vete doma~e 1 ' · . 

· Arikaii en Aüstrió na'ski~is , no~a· Federai:io kaj · ti e~ 
Bultenon (Wien, rg. >Geistingerg. r. 6/ 16.) ni trafoliumi:s 
k un intereso. Sajnas al ni, ke, _la nova organizo akceptis 
ee~e .la 'taskon konservi ?ujn,: kiuj . pro ia kaúz? ne vol~· 
ant~i -en la paralela asocro. K1el Hans Truska dnas en su 
artíkoló· en Iaunua n-ro: »La nuna e?,Oko estas malfavora 
pOr idea!t;ij . ~aú mía o,pinio la nlisio, de)a nllÍlaj e:s.p~ist9j 

. estas konservi energie la nunan téritoti.c:>n de Esperanto ... « . 
Esperehle, ti u ci dualismo ne estos malfavora .cal la Viena 
'lwngres.o." 

. Darike ni .Ipencias la belan » Ver.dan Revuor¡.c<, kiu 
donis lok.on al parte historia artikolo pri » Litf:ratura 
~ondQ« . Kaj .lá afablan _~rceton de >>Tempo« pri \a -mal-
sano de ;niaj redaktoroj. , .: 
.• El! .Heroldo de Es,p. (24-a de majo) ni legis artikolon 

de Carl Franzmnnn1 kíu, qo,arigardante la recenzpjn en 
la. Esp.-gazeto_j, k_un grand~ mirego konstatis,"'ke vrr~aj_ne , 
la tuta Esp.-literaturo kons1stas el - morte malg:l)aJ l1h- · 
~j. Li pledas, .ke ' la Esp.-literaturo estu viglal Esp.~lite
~aturq , éstu !Uoderna_l An.~aü la, .vipo de, akra sarkasn1o ne 
de_vas , mank1 al la ~sp.-~1terat!lro . . S-ro Franzman~ ., ver
~i!J;rie verk~s suh .. pseudommo, .ha ~era .. -nomo estas .Rip .van 
Wmkle., km nun - pro la ,var¡eco· __,. ekdarnns en ~a 
est.an·ta. epoko k~j reve'ki~ís (Jn la p$i?ta. q!l_ ni. ~-nll.d:q 
pn la, remem<frlgo de la .multnombraJ verkbJ, . kmJ .suk;
qese vekas ·la .ridemon de ciu, nur s-to Rip . ne legis ' ilin,; , . 
~·u ni kbmentQ. registri la nomojn, ají ni ".konteriti~u . simple 

, ~r .tio, ke .. ni r~om11nd~ .la 'koncetna;n· .ti~olv~rten de · ni~. 
Enc1k!oped10, kie s-ro. ,R1p poyos kon,,ab~l kun nekona'taJ · 
pomoJ,de Merchant ~1s Raymo1,1d· Sc!iw:artz . . \, ·' . '. -
· La · Prakt.iko ·restaS fidel~ al .~iaj tradicioj kaj ' la 
komen<;anto · ricevas per ~i util~n apogilon. Estas hedajír- " 
inde tamen, .ke ,,inter tiuj tradi:eioj · ~k:áií la k~ntj:-aü:funda~ 
menta .uzo de unu. estas :retrovehla. · 1" 

La neütraleco, t.. e. la problemo de 1á . neiítr;tleco 
OQsedas ':la e~p-istajn · spicitojn . kaj . ~enerale -cJ.aj aktualet. 
:En la dua · .ti-ro de · lnterna-cia;"·Pe.dayo.gia Revao, riÍ ~legis '· 

·, interpreton pri ti o: ~1!1: ~nstr' .· Mí>cio lahotas· -po-r dis-< 
. ....~ ' - .. ,. .~ . - ~·. 

' .• ' ~ ' .,. 1,. '1¡ l • ·.,~~ 

vastigi Ínter la tubnonda ~~nstruÍsWo la uzadon"de 1Ín~o 
neútrale homa; kiu M entrudante sin ,en ~á,. internan vivan 
de [il ,,popolój, donos - Ja. eblori··de pacíga lingvo en -la 
tutJRonda lernejo. · · • ' 

• lvo Ro.tlcvic en · la Spda Stelo (aprilo) t.reinterese · 
analizas· lá~ maltrank'vílon Úe la · sarnideáriój k,aj kotikludÍ\8 
jene: · " '··· · · . ·' .. ~- . · ·' ·i ?"'. 

»Al mi 8ajnas; .ke · fa ,ideologioj n~ ' de vas . e~ ti nur 
·reflektoj. La ideologioj r,oyas e~ti ánka~ memstáraj 'fa'k:::., 
toroj por la kreado de la sociaj fárcmoj_. .Per sia.,:ak.tiveoo 
ligitaj al la :ekzistanta socia materio, ili n~ ciam d.evas esti 

. nut~ produkto de la .. momen,w ekonomio, óar ''la socia al mi 
· ne sajnas ~iam identa al 1a ekon:omía~ !fiill . m:l kr~das; 

kontraií la aserto de Jaan ·Ancel} ke ne, ciqj ideqlogioj, 
, por .havi bci(iia'ii valoron ka,j aktúillccon, devas esti ligit,;lL 
. nur al la ' nunaj ,ekonomíaj faktoj - do', ili ' rie ciruil 
devas es ti nrir klasaj ideologioj laü mal vasta kaj' of~e . ec 
eriua kompreno, íli povas esti aríkaií . suyerkl~saj, 'supü!'-
Tásaj kaj s~pcrkontinentaj, Ee super~jarhl:llaj! . :; -~ 

Al tiaj, .laü ffij, apartenas la . int{lrná ideó de Zamen
ho~. Gi, ~aií., ~ia fu'?'dam.en~O.·. est~ ,superklasa, ,s,~peT~a~~ 
ka J. :SuperJarm¡la. · 1\al m, gta) ;¡.de,ptoJ; .liredas glll lHJtp 
.aktilala, kíom aktu:.\1:~ ~i estis ce 'siá n'askigo. I ndiferente, 
cu ~ian esencon oni nomos, k un filozofema grumblo: 
hu~~eGo.a~ fra~ecq :a~ socia just.eco - gi ~~t~~ k'ai · ~ia~ 
restos sop1ro por la eh~,a 1'enaskigo de ''la hq~'at(). KaJ 
tiu sopiro donos al ~i eternan valoron kaj eternan .aktual-
ec<¡m: ;< / ·· 



ir~¿ismoj. Nenio pl1 ol, tia fakto pruvas la neceson· de 
longa ..ekzerci~o al la malfacila art9 de la tradukado. Oi 
~ptehas pli da dor»oj, ol kiom suspektas la originalaj 
~~· ./ 

Jen kelkaj 11l miaj notqj : · 
. · p~ 5. »La XX-a jaroento estos jam vidmta (= jaro 
vidis) du iortajn. ·.:« 1 

8. »multaj :Cn sia koro .miris tiom ami ... (= tniÍCÍ$, 
,ke ili ti oro . amas) « . • . 
·,., 2 2; ».me1<uri la ·k ulpon· · kaj la . doma~on ( = difektoh) « 

;~4 . . ~iá plej basaj personaj ecoj .dé anonimúloj • 
·projékti~as(= pí:ojekcii~as) .sux · p~~ron3 .. « 
· 5o. >> j.run de longe enkotpigís 'la kuhroo supermeti 

la pab:ujon super ilian. ( = sian) moralan jugk<lillpon«. 
"' -.6. da demokratio estas rega~o, kfú ·:donas ... aJ la 
P?Ptiloj la iluzion prí ilia (=. sia) roastreco« . . 
• ; · ,· IJ8. {noto) »En Europo la. sento ,pri ~ndan~ereco 
.Cstas pli forta -Ce málgrani:faj statetoj . . . ol Ce la plej 
'grand~.L l]lé fll e e~!) Supe,ra¡;mitaj ~< . ; ' ' . ·. ' ' i 

.... ng. ~-nur al propra bonfido (= sincereco) kredas 
Ciu<(:· - . · . : 1 

, t -~ )J 
12 1. . » Neniv regno . . . Lia ( = ~iaY rajto re.stas .en

tuta : .. «. 

1 2 2 . {noto). ».Belgujo ne batalis nur pro si~ mero « 
(tio signifas, ke Belgujo tute ne batalis, duni la signifo 
{\ev?s esti. :. B~lgujo . ba_talis, ne nu~ pro ~i rilen;t ... ) . 

· Ehle >al. la sama instinlda i.rifluq de la ·franca; · oni 
. de:vas alju~i la .konstantan kaj er.aran uzadon de ig¡wrj 
!cun ,la sign.ifo pe nescii, duro g.i signifas: ue vol'i scü, 
,in ten ce. nescii. · Kélkaf nMlogismoj: b.aoo (pg. r r__, ·2&. 
= Illalnobla) , r.efleksoj (pl rq = instinktaj . removoj), 
alieSi kat.eRísn;w; kaj. plu¡;a~ . de.rivajoj kun la ;,neológísma 
kªj neutila sufikso al: brutala (= bruta). fedetalc (= f&
dera) , menwleco. (-:: rpeQ.so). , Pri kelkaJ vo:rtoj, mt pre
fe.ru,s pli simplan f:ormon l r.aciismo · anstataü racionalismo, 
B.ud<w anslataü Budho; sed ·ti.o estas nur persona gusto .. 
Tamen sov,eto, 1$ovet·Unio, . Sovetio est¡¡s tiel vaste. uzataj 
ntin; ke formo .kid . sovjeto sajnas barbara. Fine, mi 
pensas, ke nur .Preseraro povas kla.rigi la lastah, ú :azon 
d~ la 4.~~ pago.: »tiu ~eniam>< povis : forlasi teroon konstunte 
s1n tr.u u~ ··. t. ~. (= trudmtan) .. al ... obs~rvemo « . . . . +. 

;/ . !< .· :· · . 9· WQrtng'h~n. 

AXEJ:, MUNTHE: h.ol\fANú DE . SAN MICHELE 
_, tr~dp!Us Jenny ·' ~~1e,l!l,ifi~ky ..... El,d9;nis :Citel!atura .A:l.Qndq 
llu~Rtpe¡¡t.IX. , M<llster ucca 53. Formato 20X r3.5 cm. &r 2 
pa~a. Prelp: bros 5.4o svfr., bind .. 6.4o svfi., lukse bin
~it:a .· 2:4 ó~vk, plus .Io ó¡¡¡ ~dkostoj. ' · ;· ·· . · ' · .. 

~ 'En Ja anta:uparolp., de }¡¡. r2-a· an~la eldono, la aiítoro 
,pr'?te,~tas ,k~mtr~ií la •·~ kri:tikí~toj,. kiu.j , ~ol1;lis 1ian . 'lt~k~~ 
8Jltoo10grafm. »'Tm p:J,tÍifon . m1 prete.r}.as1s por ke m1a 
-tetlro estu tiel titolitá, li di_ra,s proksimiune: mi pli ofte 
p.ar<>lis pri la. aliaj ol pri mi ll'lem «. T.amen es tus ¡n.al
:facil~ kOntksti, ' ke tiJ .ci libro entenas multan parton de ·. 
auto:biogi:a:fio. . .. . . . . . . . . . 

: .. ~ Oni (levas antaíj. , tío k1arigi, ke S~ . Michéle estás ~ 
!lPrrfo. de ~a~leto', konstruita .. s~r ~ suprajo d~ Anacap~i •. 
m. ter: la rum?J P.e lá ~Jaco .9e Tibepo.~ ~acapp mem estatl 
aíalgiarida ·. Vilageto~ rute super la m:hero CílPri, kaj 'ti. · 
komu~iki~~ .k(Úl tiu ,loko -per. Ionga · kr~tvojo de, 77.7 
§tup,oJ. D,~¡;¡ Munth.e?· .tl~n voa.agmta d~ ]uneoo, eksentis 
fortegan runon" por ti.u pejza~o: ,, li -ra,kont~, ke, en ia 
flÚo, li 1111~ ,sin posedarrto de d i u montosPp:~:o, . resw:
igan~Q: deda ·í.m:pe_tiaj_ ruino~ · kaj''tr~k~la ~i13!Jto ?-e fi~ 
a~inna~ restadejo, 'm.ter. srmplol.oJ k~) ,bes.fDJ· !tta~ .Ji 

.redescen~;b!! de. AnacaP,rJ.., h ;fa~ns- la demd:on, ke li · foqras · 
nut por d ini la: rilonnn neOOsan, k'a'i tuj lüam" li ~ID: a\tir
os, li .re~mos ál"tiu aradiz~ja. ~ost. ~raktik:ado tre suk: 



,.~»Li imper;ü~e,;,tolf.« .. >ihi Ímpévtine,¿ta6 paroli·:"~ .« ,>>Li 
men}Jogas , .. << >iHonesta eldonisto, se li jam uzur¡jas al•si 

·'JÚJn »i1elckzri <c; '1 devaii • 4·~ · Jle impertinen.te ~.nsogi. <\ »Gi 
e.stas liaffiinke senhbnta kalumnio. « »Li pret.endís viroove 
'sobr( •. . · <~ >>:. l: per.-mensogoj kaj ga'!-gsfeeraj ,,meto(loj opi- .... 

:,71~ trudj s¡.an »emirumteéo!l«.« · 
. Ci tiun .bukedOI:l d'El . padumaj esprimoj ~ mi kompilis 

el artiko1eto 'de sínjoro S. Grenkatf!.p. Temperamente, 
cune? : · , 

.. A • .. , . . 

Ekzemp1oj ~iam havis al · mi grandan altiran forton. 
~g~tlte .~ tiujn f'Ort.ikajn frazojn, mi .sentís grandan 
~ton . · ' .. ~ ·• 
. . ~s~rí ~frhove « 
·~u. . aJmenail »bovinú (car mi ~stas fraU:lino).~ ·~Sed I.."Íkl 
far¡ ti.on? .·· Tuj m~ pridemandis mían ll:ffiÍkon, kiu estas 
h?v.hré~Ísto, sed ii ~(tia. SCJ,i&pertuTol)_ di;fis, ~e ).:i n~niam 
·VIdls v1rbovon sabn. L1 durs, ke lau lia seto okazas tre 

'maloifte, k~ virbovo~ portas . sabron. ~i diris, k'e , li imper .. 
tinet:~t>e mensogas. Li diris, ke tio estas senhonta kalumnio. 
Tiel plezure rii konve~;saciis. \' Kaj la spirito de sin joro 
Grenl¡,amp Avebis super ni. · 

: Plifqiti~irt:te ¡>er tiu trejnado,. mi opiniis~ ke mi fa~os 
-etan y1czúro~ ~1-sthjoro Grenk~p. Li cert-e ~ojos .pri tio! 
.se nu, laü. h a, 1nstruo, talent~ kaJ ;temperam~nte diros prl 
1i mian profund;m konvinW:igón. Do mi bone akrigis la 
lite.rojn .d~>Il).Ía skrib~aAino, , kaj skribis ' · 

' &~- ·k<e Ji ·"·· 
ke 1i 
ke li 
ke li 
ke - Ji ·'-

Sed ·~stemi 

.iiJ · <-~. ·_ ~i~ ),'> ~w , .,. ; '"' .,. 
. -· NI. ES'fU GENTILAJ! , , 

fu te~ aliá,frili l~g~ tie :. »Íl;Íonti u ... , ke Ú estas. triiitk~ 
t?ila,. pentila. pardonemfi, kvankam: vía .lmntrauulo penaclaB 
tiri vi~ per sia. m?lbo,n~ iriul~o ,.al sia:_praprá, iJ-i.v:e(q~ f . . ' 

K.aJ - m1 .d1ras: smber>C ~ preCipe ti u . vor.to ·»m velo« 
min timigís.. ·· s · ,~ :" .. , ,. . , Ni ' , .;; . 

Do mi iaras nur un u rimarlton~ Estus . tre non-e; se , 
s.i,nj?r~ . G,renk~p leg!Jsji~ ~rop~~ g;a~eton kaj r tiros 
el.~r kelkan edifon. · ' • · . 1"1· ~llce PJJc 

Respón'do al s-ro A:: F. ' yi · dtta'3, tlt.e sfujor~ Gr~h~ 
Iwnp 'estas. i:amen pioniro-: li-?faris · esplonroja~on en :la 
urbkanaloj; kaj .de tie álpoJ:tis· .novan .stilon por la, Espe
ranta gazetaro. N u, tío ·estas sprita', sel:l·· tamen . erára.' Ec 
tié ci s-ro Grenkiamp ne éstas ·pfon~ro: li' p ur imitas s-ro~ , 
Maj<Jr, la · karinemóran ' red.aktoron de la karmeúrora
Oomcrto. ~pla dif"ilrenco di~tingas foliln, ·.S-ro M-ajor, ki~ ? 
li estis vulgara, scüs, ke. li' es~ás tia. S-ro Grenkam¡t; ki~IÍll · 
li 'estas yulgar.a,, )opinia,s, ke. li estas spritá. · 

l . ,, -, • ' '.' <·!t . -• . 1' -, __ ;· . ·• 

, Ki<Jn skril:íis prí li G. Maura? · •• ~ 
~- f ·-

Gren-ma}rica ·mia kampo, ' 
~aj ~re:'ulte mirikolt;$ 

, en th~ de ., aliaj . . 
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novéloj, en generale bela tra
A. K . . 

SVEDLANDON. 

. ' l . Kiun ,ella prozajo a~ poemol de la libro . vi tro-
. ' va¡; la plej boJl8,~ ', , . ·· , ~,, . . . . 

. ' ). A.rgumentu per kelkaj vortol vian ju~oi;í. 
La respondon sendu al la suba adreso. <li konfirrpos 

ciun ~icevitan r.espond_on per. seo.do de gvidfoiio ~l . CSIL 
Intet la respondmtoJ m d1sd<;~nos du pr.eiDIOJD po 

wo.- kc. Un u ·:p:rot1mió estos lbturáita inter tiuj, kiuj · 
vocdonis por la verko, úoovinta la plej · grandan nombron 
de ' 'ocoj. • . . 

Duan prenJion ríoevos tiu, kies valorjt;lgon ni trovos 
pléj : ·trafa. · · . 

La jugantaro konsil!tas el Fran~ Sla:vik, honora of1c-· 
ejestro, Jos. Friedrich, kasisto de EAC kaj Julia Supi
.ohová, esp. verkistin.o. , . .· ·~ · 

La r.espondoj estu sendita:j · al ni gis la i? r :a · de 
oktobro Ig36 . . · 

. La ;e!-ulto aperos en LL., ·e~ Bulteno d.e EAC 
kaJ en ahaJ gaz.etoJ. 

E~peranto-Asoliio .· ert . Ceños:lovaka Re~publik,.9 
. PRA~A XIX. Uralské Mn-

~EMBUANDT, LA · MAGIISTO de M. Muller. (Bio
graf.io de· Rem}Jrandt liaimensz van IUjq.) i6o pa~ojZ 
xoo · ilQ.strajoj. Luksa pa~o. Tolbindajo. Holanda ~don· 
ejo »EspeMDto«, Amsterdam: Printempo, xg36. Formato 
23X r5. Prezo: :;~ .. 25 ned. Guld. kaj 0 . .25 sendkostoj. 

Est~s tre go.jiga fakto, ke ankau en la Esperanta 
1iteraturooQ. komencas · aper.adi bele eldonitaj, .üustrita.j art~ 
historiaj libroj, ko!ligante al ~a tuta mondo aü mondfaman 
artiston kaj han verkadon, aü certall artan sk(}lon, aü la 
a:·ton J:;le i_u land.o, ep?k?. Mi me~cias nur la h._ ~lan Dü~er
libron ·ka] la ~ldo.p.ajoJii de »LlteJ:atura M<ondo « pn la 

· mode:rna arto , -pri la malnova hungara pentr-oarto kaj la 
t~e valorajn Hékler:-libroj_n. Nu~ se~vas ~li.n _inde e~ la 
v1co tre bele eldomta ka] tre r1ce ~lustr1ta hbro pn la 
plej granda nederlanda pérdristo, Rembrimdt, verkita de 
M. MuHer. · · 

Li donas koncizan enl.owi.ukm I-e3umon pri la ii~
nifo kaj vivo d!l Remhrandt, ~in selwas detá.l.A bjogrttflO 
kaj ankaü kron(}logia konigo pri la es ti~~ de liaj yerlü;¡j .• 
(ciferoj ind:ikas ;eri la teksto la 'pdparolitajn bilé:lojn, kiuj 
trovigas en la dua . parto de la lib'ro) ; li priskr.i'bas lían; 
artan .evoluon kaj la mecLion, en kiu li vivis kaj labori .' 
Ni vidas revivigi 'Ja tiutempan A:msterdam, la rican . ko ' 

. mercurbon, kiu jll:fll t1am éstis mondQrbo; la' faman judari 
kvartalon, la mondon de la gíldoj, socictoj, unuigoj , lían 
amikarr k~j famüian vivon ktp. La vivo bolis tie, kaj la 
junan, ;Í,n1bÍ0Í.an artÍStOn magnete aJtirÍS tÍU J?Lllsanta viv:o . 

. ¡¡.Hlanko •. - kaj nigro, Lurno. . . lwj mallurrw <<· jea 
h\ deviw' de l ;r Q;bro kaJ efektive en~gi .re.Spc.guligas Hem~o 
branat, kju estis eble la pleL,grarida virtuozo de la lum!.. 
kaj kolorefikoj , vera magiisto, kiu donacis tiom da valor- · 
.ajoj .<J.~ la homaro. Li. pen1fis ja pli :01 6oo bildojn., ki11j 
estás . ntin dise en la tu'ta mondo! · 

. K aj . ne nur .· por lia :v~~kadman3er.o .kon ~en as e~ ti u 
lrafa. de,'lzo, sed g1 _karaktenza:> ankau han .pnvatan VIVOO, 
en kiu -same altcrms lumo kaJ maUurbo. Jes, Rembxandt 
su,lroe~is:7 fari j~_, ñ;ue en sia vivo' ítlirindiin. karicron;· lf 
farigis f:¡ma pent1·isto, onr bono ,pagis. lin , li eA farif:is ríe-. 
ulo, d.ompo~danto, vivis hikse, hav:is belan edzinon, leqt· 
;u;t,tojn, gajan amiJtan ronilon; li estis vere la rego de. 1' 
vávo. · ppste· -furlasis lin~ la féliC<!¡ ven.is :la hatoj de. la· 
SOI"t a subita )u orto d~: la amatiá edzino.: Saskía, 'Jia -
anima ·krízo, nova ve*ádman:iero, kiu naskigis. el lía 
prof?nda do~oro ·kal·· kiun J'l~Í jam I?C k?mJ?rC!'f.ÍS. J~a aCet-
antOJ ·. foTtestJS, Se ·. 1 ~nr~IS pentr · s1a pwpra :fan-
tazió ''k;!lj imll.g0:: ll; d~v.J;~ · Llikti"'f un la vivo, kun 
finanea hanh'oto: Sed 'la vivbataloj ne 'f_o.rp.renis lían vetk'-

."' · · emon, .lin hardii "la m:iskomp.ten:oj ,kaj ~alriceoo> li ·per
sisijs, l,ia arto :plipr'ofundi~s . konstante. Li kura,gis iTi si;tn. 
vqjpnr lciu. ~ond.ukÍl! ciam: pli- 'al~Ii¡¡,~,'\j lNere Ii; atingi¡¡. li 
plej. itlJán . sp{u'9n,')ó~,. artist!,) RQ!ali !ltingi. Li ,pen~ 



dilig~noo. ~is la fino \de. $Ía .v.ivo .. ': Jóm.. p.os.t i·o. m. 1i k. OllJpr.e-.~ .. 
l!is1 ke ~w:. la _spírito. valo~~ :,io17; t1on _ ~Jare r~s~e~uJa: l ~ 
haJ \asta~ bJldoJ. La bwgra1ilo kaJ la ami.hzo de la" bJldoJ ·. 
éstás. ·skribitaj . tre lerte,· kaj ·. plene taugas , populaTigi la 
a'rtou de 1\-embrau¡;lt .,en ~a pleJ "ast.aj_ rondoJ- . . . . 

· · · · Parvus ·Piscis 

"· .ÉL ·· TRÁGED10;J . ·DE'·· SHAIÚ}SPE,ARE. · K,.ompilis 
Mijake Sih,aj. I!'JO~pa~a. · . ' · · .. · · 

·EL SLA VA ' I;ITERATURO. · Itbmpilis F. Ossalca. 
7t1-pa~a. · · · ·· · .. _· . 

..,.. .. _EL FRANCA .LITEE,ATUJ30. Kompilis N. Kawasalá. 
66-pa~a.. _· . · · 

éiujn tri el<;I-ónis: Japaua ·Esperanto-Instituto. Tokio, .• 
' H:ongoo-MotomaC1. Formato.: r8x u cm. Prezo: pp o.go 

sv. fr. plus xoo¡o. . . . · · 
L:lrte kunmetitaj· tre » mlñiafuraj « antologiétoj, ·kidj · 

donas· ne tiom koncepton· pri la supre nomitaj • literatuxoj', 
kiom , apetitigan gustm.non. Certe, la e~ekto .montJ:as .bonan 
gustan. Kornencantaj japanoj · certe ~ojos prl la zorgem~ 
faritl!j klatigoj. . • .t , 

. l;'or ·enk()riduko . en .la Esp-an jraqukliteraturon la 
libretoj nepre sérvas bo)le; ili estas utilaj 1ibretof. ' A. [(. , 

• '111 N. YAN HICHT~M~ KU};)LAGO, LA · ~ALGRAND'N ' 
Ji;S~IMO. (El la _nederlan<Já; S. _:D. ,Maunoury. Eldona 
SpcJeto Esp. Stockho1m: 3g' p. Prezo: • Sv. kr. 0;75.). , 

. Tr~ iptt!li·gente .verUita ~fan:ro~ano,, aü . _r0mar¡.et~ 
pn esknno-knabo, , Ku~lago; kju akuas &lli\patJon al s1 
kaj ª1 ciuj eskimoj. Kaj ni ne forge&u lá interesplcnajo 
ra'koñtojn, en kiiuf 1a fl·ostlanda knabo tiel bravekondutis, . 
ke - , dume ij irrstr.uis tre multe al . ni . prl Es)rimujo.. 
:Kvankam 1~ s~skrib.i~to "jam ~el~nge' _líavas longan _ pan- ' 
talonon kaysenozan smtenon, tamen, li devas konfes1, ke 
a:oka~ al Ji, (~aj al la etema. intano sin kasanta en Ja 
homa anímo) (Xge placis la romaneto: Etaj ·¡¿a.j plena~aj 

i~f~~ :~~ut~:esta& tre -b~na.- ~~ · ..• / :"~ilágyi . 
:t ' FACILAJ ESPERANTAJ · Ü;.GAJOJ:;' 1\.oln.pilitaf de·~ 

,Prof . . G, Waringhien, prezidanto , de E. E. L Eldonis: 
Patis, · Esp-ista Centra ·Libl't)jo . r r : Rue de Sevres ''(6-'e). 
rg35. g6:.pá~a. l7.5X r r.§ cm. 'Frezo: 5 fr . fr. ·p1us 3oojo 
por .send;o. . . . . ·, ·, ·"· '·· , . · . 

.. Bonega legolibreto enh¡avanta ane~dótO]D , kantote'ks-* 
tojn por infanoj, pli grandaj infanoj, tré :grandaj jbfanoL 
po~té artikolojn ·instruajn kaj fin~. ert,la dua -parto, teks
I.Qjn· de Zam1mhof, Kabe, Leono ~amenllpf, 'Sam. Meyer; , 
'M. J, Evrot. Tre 'l~rta estas la' gradigo de 1a '· te~toj : la 
ko_rnenca~ta '~ega!lto p9v~s. ~ri pres~aí:í . sen. r~arke. de. faci-
laJ al pb ka) ¡il1 ma!fac:ilaJ tekstoJ- ' : _ 

. La inte.resaj kaj amuzaj an.ekdotój kaj .nelaj ' k:ii)to~ 
tekstoj faras . la :lib~on leginda ~kaií. por progre anto: : . 

. , V al<1ra arpko\eto (d-e Warmgh1ep) es~as: La . ~~gmfo 
de .la Verkaro . de ·zamenbof. < ' 

"~·"La · libreto estas zorge f,lldonita ,' kaj p.resita, bprie 
broAurita.' ,. ·-.:., " ... ,· ". A . . K .· 

. J BERN(t SVISLANDO .. TRAFIKA KONTOR~ 'nE 
.LA . UR~O .BE!l~?· 12 pa~a . . ~le fo!o-ilustrií~'.. f:J~pros~ 
pekto prl la sv1sa ceftirbo . ka] CirkaiíaJO.' La ·n\Ula} aran~
oj ~ por malkare restad! en .Svisq.jo, -don-as · okazon afvizi:~o .. 
~~tail. kiij post la._ Vi~na ··· kQpgreso. · Certe,. 'un u ~1 1~ plef . 
allogaJ monta;,~gtónoJ de la tero. ·Pe~ la senp~gall: ptós-

. ~kt-on de Qfuaala Kontoro par .',&;rafiko, ~Bundésg3$se ~8. , 
Be~·¡), SvislaJ'ld!>. Qi n'tin .enkon!;ltilcis .EsperantóQ ka:j dé~ · -- · 
iras iiauiigi. . · · · ·· ·, · · 

~ 



en spirita :. posedo: sóií 
lingvon•; scii sián leciononz; nertiu scias e ion•; 

2 . esti kapabla~ por io: soii skribi; legi, nagi, .eloh-
venti•; .silenttz·; ekspfuatí ·sit!.UlPion•. En Uu senco scii 

estas u zata p).¡¡jpufe. kl:ill infinitivo. ' 

' lliM. l . . Tiasenoe _z.. ofte uzis: scipoui áií ppvoscii 
) lec.!, tío saj_nas -pr~skaí'i ~¡~~ .superflua, .car la simpli scii 

· !<:un infinjtivo neuj¡pn 'novas naski koníuzon; gi . 'ja ne 
. ; - - - ~L~·- . _ ;J: . ' 

· pbvas ha vi al:ian' .. senepn.l" 
,_ -·· i'~ . ~ /}¡ 

·1 . memori, ke ·.oro vm aiídis, vidis, legis .ion: mi 

konas lian nomon•:. (~i jaro aiidis aü legis gin). 

RIM. II. Mi scias lian nomon signifas, ke liá n~mo 
estas en mía sp:icita posedo; ini povas · ~in .diri al demandanto. 

a · s~:q:~, klaran ideen 
' , a) pri 

RIM . . Ill. OEl b) sekva.s la , metaíor.a uío de lconi: 
esti'kun iu en pli. ma]pli intima interrilato: mi fr:D.nas . lin. 
prol'o.sirncz.; .mi ne yolas plu lwni vinz; ho&i (~ckSe) pir

·C 

'la.boreeo~·z. , . . w . 

lUM. IJ. Sci;i; ke ió ekzista.s, estas plí guste .esprim-
ebla pe1· : 

scii pri: mi . scia,s pri ti u libro ( rill .. scias, k e gi 
cl<:z~stas): 

"· 
N un qu reguletoj: 

:A.ritaii KE!;-pl:~poúcio estas uzel;>la nur - ~CII: ~i scias1 

lee 1i estas ' mqlrl.o~. Same antáu · .dependaj ,J:Iemándoj · .kaj , 
antaú infinitivo: M.i ne scias, lciu li esÚzs i' mi rte .· Scias 

, ' ,, . -· ' ,; ' 

l¡ian fari. . . . ._,, . 
Ce nomoj de- perso"noj, bestqj, se~vivaj óbjektoj estas 

uzebla nur .KONJ: mi kon{u¡ lin, tiun lcaton, tiun domon . 

Tiu ci regÚJo tamen allasas du esceptojn: i. se temas pri 
la enhava de io: .mi scias la leleron parkere; 2. kelkfoj!) 
oni uza.s scii · anstataií spii pri ( vd. RTh1. IV) : mi scias 
:t10jon1 ki¡¡_ ÍÚJ1\dukas tien; (mi SCias , pri VOjJ?)i ./~¡ scias 
v.endejon, kié 'a'l;i {ioevcis pli mallwre. · . · 

,, , , Je -la fin.o¡',ni 'vidu trioblan ekzemp,lon: . ,_ .. 
Mi s~Úl$ p~i . 'tiu poemo de 'Reine: ri:íLscias, ke .la 

poemo ekzistas, :sed mi ·ne 'legis ~in. . . . 
Mi kon(l;S tiun poemon de Reine: mi legis ~in, scias 

gian enhavon', sed rie po~us ~in · diri parkere: , 
Mi scias .tiun · poemon de Reine: mi povas gÍn lai;i~ 

vorte reciti. ( -y.) 

Kultu·ro en 

de 

. AL y:,)}fN<fDUM .CIUJ SEZONOJ., r6 pa~a tre bela 
foto-prospekto _eldonita de Fremduloficejo de la urbo 
Wien, VII., Mariabilferstr. 2. · 

. Vi ekkonas el ~i ne ' nur la belajojn, amuzeblecojn 
de Vieno, .8ed la 'tutjaran cefan prog.ramon, favorojn dum 
vetÚr0j, k. t ... p: Mbdela esperantlingva prospekto. .· 

• ~(Mgr, fil. B,_~,S:~lot;xk; PR.OBLEM JEZ;i4;'f,SP,jR
.ANTO, WatS.Záwa-;':.;.J;935. EsperAntska Spóld~i~li:lia W~daw-
nfczá, W árszaw~ Al. "J.e'róiolimsk,ie . IQJ. ·, · , .. .· ' 
· 41 '' Tre mte;r,ire ' v.e~kita p.ropa~andilo !6-p~~~ . re~aktita 
k un vervo de Juwal1sto. C:efe gl · kontraubatalas la en Po
lujo iom disvasti~intap porlatinan tenden_con. ,de la. intelek-

, taj, preffiRe fi}olí:>g'aj s:feroj. En Polujo prop.aga;ndas la 
latinan ' lingv~n iiñia :ülologo prof. ·zie1insk:i, .kaj ltelkaj 
inúllektuloj, precípe< prGf. de astronomia :instituto Bana
cbiewicz, tial la verketo de · Strelc~yk estas tre salu~inda. 

: . L. Dr.eh!!J;. 











f!acilan .ekzéróon faras ~&é penígan 1aboron, nÍ r.ajto$ dir1: 
li trotfis malfaCila la facilan ek~ercon;, malgr.aií ke mi·, ~in . 
Y.Crkante, trovis facila la ékzercon . . _ Íiu ci facila kaj ma~
far;ila rilatas samtempe ál ekzerco káj al verbo trovi. Titlj· 
ci esprimoj signifas: mi lr'ovis, ke la ekzerco-estas facila 
a u 'rtU),lfacila aii :ke mi atribqas ifadi:lecan aií- malfáci~oóti: 
al ekierco, kiu tamen; ' malgrarl mia atribuo devas ~ti 
nm·. cu facila, cu malfacila.56) r•; ' 

En la montrita • ekzemplo la uzado de adjektivo kcin 
verbo {lstas prava, sed la !esprimoj : kunveni, disiri k. c. 
ne estas samspecaj. Dirante ili kunvenis, ili disirís, k . . c. 
oni · nenion atribuas al verboj veni, iri, k. e. kaj oni vola.s 
· signifi: ili venis k un (kune), ili iris dis ( dise) k. c. IJ,a! 
tJCorio, ke ili dísiris, signifas, ke post irado ili estas dL~af,
ne estas prav~, car 'se dis glui~as al iri, estas evidente, ke 
la Sénco ·de áis devas nuanci la ideon ' iri kaj ne 'povas 
efiki sur t ion, kio ·okazas post la irado, kiam jam cesis Ía 
ago »irl. Estas ,:evidente, ke dis koncernas iri, al kiu · ~i 
alglui~as, kaj devas efiki nur dum iró. Se popolamaso 'en 
placo, minacata , de ~~ndarmoj, tuj forkuras, ciuj homoj 
di:siras a u rlise iras, t. e . . ciu ií:as laü sia flank'o; se ili 
iru& disaj,_ tío ci' sigb:ifus, ke ili estas 'disaj ·antaü foikúro, 
kaj se ili estas disaj jam antaü irado; estus senutile, ke la 
éendarm-oj ilin admonu disiri.ó6) 

Mi ne é~tos, ekzemplon po_st ekzem¡')lO,' ciujn mis
komprenojn , kiujn oni ofte trova.S en 'P. G:· pri predikataj 
adjektivoj . Sufic~s diri unu fojon 'por · ~iam, k-e ·la aütoroj 
trouzas tian miskompr.enon · kaj . tnultaj esprimoj · estas 
eraraj, ·kiel tiuj, kiujn ni jus kritikis {kunveni, disiú, 
k. c.)·. , ~ 

Estas ankaü senutile pluesplorí la teorion pri adjek
tivaj kaj verbaj' cefel.ementoj, ~ar pri la . suhstantivaj ni 
jtim ·sufiee longe klarigis la aferon kaj multaj konsider{)j 
validas ankaii pol' la unuaj. .· 

·• La teorio de P. G. ·pci analizo kaj sintezo de vortoj 
(pa~oj · 56-a ál 6lt~-a) estas pl.ej · subtile komplika kaj 
bazita sur ~ál~ustaj principoj. Ni jam montús la mai
prayecon de la reguloj signitaj per VER. I., VER. II¡. 
kaj VER. III. 2.ó7) -· "' 

· Pri la ·mehanismo de vortfarad-o ·ni jamántaüe mon
.tris p.er diversáj ekt.emploj kiel siraplá ~i . e~tas, kaj kiel, 
facile. ~i klari~as tute sen la k'onsidero de la vortefik-o 
r.ekta .kaj inversa, sen la enkondUko de flankelementój · 
.Kuntenaj ~aj disfal~, aii de . flap.kkompleksoj kuntenaj, 
disfalaj kaj ~adtaj, k. c:57) . · ,, 

· Ni: ankaü m<intris., ke la finajoj -o, -a, -i, -e estas 
plej ofte nur gramatikaj kaj estas ·granda eraro kaj .kom
plikaJ.o )t,redi, ~k-e la gramatika karaktero de· la radi)kQ 
povas t>sence 'influí su~ la mehanismon de vortkunmetado 
k~j l}ltiro de la rezultanta senco aú signifp. 

· Abalizi trimasto per (tri-mastoj) -.ec -ajo (pa~. 58-a, 
kunnui'tarite du kontraüajn sufiksojn ;. -e.c kaj :-:aJ)~ puriga 
-per' -(pura igi). "'{)• 1-a, ienforf;a .. per (sen forio) ' ~o -:a_; _ 
éirléauurba pei (Cirkaü urbo) -o -a, skriba per sktihi
-o -a, wterskribi per (leterskriho) )-.e -i, fruktodoni per 
(ftukt<lono)-e -i, k .- c. kiam ni kla:tigis tiujn plej simplajn 
kul}rneta_jojn láu .rekta _J)~j' faena '~roc:edo, s~jnas a! ·,_'x~i 
tto 1lUbtila ~omphkec<?; k)u m¡.r ).t:onfuz1gas' :kal m~faclli-
gas la regulojn de · ESperanta vortfarado. 57) ,- · ._~ 

-"'Ankai:i sap:¡e kompliká .kaj senutila ni kredas la klasi
gon la u ptefíli.soj '.k.!tj 'juie:fiksoidoj kaj .su,fiksoj kaj su.fi~- , 
.soiq_oi, ca.-r la ' Qéfa 'ai.St.iD;gilo, 'ke' dhuj óneaS' kaj alíaj n& 
al j_~ ,,f~r~kúnme_taj reg~~oj, ~ujn ni pruvis .malpra~aj, 

. ne ;;,-e_~~ .f~d~enta ka:tlilktero. Mi. -ne ,komprenas ·ekz.· 'la, 
dif~~ncon ·in ter . ~· -:ft ( ':e.raj SJl.fjJ¡;spj), ka:j, ..ec, .:.a¡::'(su- ' 

).\ •: ,.~: V.::~ ~(>-!:r~:J¡J; " i#·. ~· """ -- ·. 

,. ,.d,6) •.VH.r mitjn ·notojn t3. kaj u 4. en la a.ntaüa -nu-
nte1'~. ·(K,)•'-'&l~'t'f ¡~;t., r- . .. , "' .. 

6,?} Mi ~as, ke tiu ¡;non"t;ro;me suk~. { K.) :1it-

fiksoídoj) 1 kíu' pravígas, lte oot ílín klasígu eri apartajn ' 
grupojn. $e -cg ekz. ne . san~as la graimttikan natnr¡;m ·4'e 
la radiko, tío ~i est~· bagatela konJiidero •. tear se' el kri' 
(verbo) ; ni. eltiras k'r.iegi, ' sendube la' ·verba nat~ restas, 
sed se ni ~qimas kriegtiJ, krieg~ kaj kriegé, , ni· perdas jam 
tin kaj · · fiee':as substiuitivon,', ~djektif<m •' kaj . adverbon. 
Kian rilaton povas '' havi tiu .sengraya konsidero kun la 
nuanco de la sufikSo kaj la _ maniera ~in apliki?, Neni¡a 
.esénca diferenco ekzistas .én kuiimeto de knabego , kaj 
?Jrandulo; )i.e ·dormzco ,kaj domet.o; , d!l ~misfaro' k~j mal
faro, .k. c.5-s) · ,- . . ..... 

En la uzo de la sufiksoj oni dis~gas lac·flankel
ementojn kuntenajn kaj disfalajn. Mi ~redas superflua 
.tián distingan kaj i~rtmltfojef malprava.. Ekz. en 'altmonr
taro = aro dá áltm-ontoj, oni diras k.e altmonto ne pavas 
ekzisti ki.el ~~rta votto; sam~ pri sá"!'ide;mo_, samklasano , ·· 
k .. c .. Mi ne kom.prenas, kial oni ne povas f.ormi sar.nideo, 
~.:laso k . .. c. kaj ',tamen estas korek~aj samiilf3f!, . ;sarrr~ 
uroo, ' k .. c. 59) . . . . - . . 

Pr! la participoj P; G . . diras . (pato. 6g~a) ¡ .»La par
ticip-finajoj ' estas prop¡-e fipaj-kompl~ksoi. :lli ésprimas 
veroocon (i) , kaj . adj~ktiveoon (a)-. Sed hr verba 'tadiko 

. estas adjektivigebla nur tra sul>stantivigó, .ili enhav~ mez~f ' 
arikaii Jla substantivan finajon laten tan. Dia struktnro do · 
esta.S' [.:0-A«·. r · '· " · 

"'. Ti u --~i '· k~nsi4.ero estas híálpr~va, c'ar ék'z. · aih.'(rnt' ;' 
montra.S: agon .am', faratan ~n estanta, -ierripo ' kaj · nenio 
pli. ·Aldonante finajon -o ( aTTWitto) ni rioevas •substantivoh 
(t,iu, 'k~u , amas); per , f~ll-1~· ~a . n( ri~vas. a~jektivop: ~
amanta . (kiu amas), k,aj fi,ne per .e m¡.i forinas; a~verbon: 
amante = . kiel amanto. , Tiel, do, --ant ne esprimas -adjek
tivecon, .sed J..lnr, ke l¡t ago _estas farata ~ kaj en estanta 
tempo. La adjektivecon' m~ntras finajo --a,Jáel b súbstan
tivecon -b, .kaj adverbecon .e . . Krom. tia;' la 'stmlttwo , de 
participo n.e estas i-,o-a.'60) · '· "'· - • 

r En la difino de -a,J kaL~c, la aüto~j de P; .G; erati
gite 'de !a falsa Rrineipó, k'e --eoo kaj ,. "!JJO n~~:e;, d.evas 
suhstaritivigi Ja · anta~a.p ~adi:kon~ v.enas,.a:l · f~saj · ·k~~udoj 

68) EstM · send'ube, . ke ' ekzistas .esenca ~ifer~n& .inter 
urbano ( árie de nrbo) -kaf urbeto ( eta ur}¡¡o). : ~ ,· · , 

S~~" ni rigax;d!L la: du vRrtójn kriegi· ,kaj ·purigi. En 
~iegi l.a rerba · naturo de krii Ji~as sen~an~a .(ege ~ii), 
dum en pur.igi la adjektiva naturo de_ pura estas kovríta 
per la verbo igi (igi pura). .'. <• " 

_ _ Nun 1ni _rj_~~rdu la vortojq purega _, kaj ·pu'~;ffl.$·, En 
pure<ja la adJek'tlveco .de pur restas sen8an.~a ~ege · puí'a), 
.dum en puriga ~in kovr-as la v.erba igi, kaj la a-finajo ne 
rilatas plu al. la radiko pur;,·S;e<I alla kimmeto puriY_o . 

. ;· ~1). 1 ~ ~ ?i rigardas o-fi,n~j!ID plqtorm,adon,, ~n.krie.~.o 
la o-fma:jo rilatas pekte al kr:z (e_ga .krm); ~ale, eq p~rtgo 
~i ne rilatas al pui, 'sted al la· ,tuta Juin:metb purig. · • 

Ce ew~ ega, ~ ;po lá sufikso 'ne fUIÍkcias el'Ja vid"-
- ~WJkto ~~la plu'foriD.ado; la.:~~iia ~lem~nt~. kaj la :llin~j~ ., 
mrerk~oc~$a,s "_ttans :~r,r:kvaza? p >tutt:_ ne\ elüastQS. Male, ce. 
la sufikSOidOJ . la fina jo apart~nas~ au; al la lasta !llemento· "~ 
(kovr-ilo) =áú al amhaü elementoj kune .(pnrig-o).· (K. ) -
· ' 59) GpsJ.e tion kompren!gas. niaj voctefikaj ,r~g~loj. 
~tere., ,cu.la aiít-oro po_· vas. mi'lntri -e~ .unu zam.e~.·.!tºf;w,uzon '¡.": 
·de samú/eo aú -~ki;so? (K.:) k ·":' · ,:·~ , • ,. .., 
·· · 60) > >Ágon · faratan en estanta tei!ipo« móntl'as ne 
·amant', !lOO amas. , _· ~, . 
~·~ Kio ~ .estaS. »ho1llD martel a«? Ho 

., de ti.o,:kedi martelas; v , · ¿.. , 
'karakfer'izita íJe. egalvaloras ál la majo · 
tio ~gílvaloras. ;al .-la .Q,-:fibajo : 

:<ke ~pnmtelas ~- sen l'$0ne <esprnnebla 
~artel(i,ntd -dq .estas ~ •. ,! 
' a-o-milrüllí" ·• · 

. 'lli.Ü, se onr metas lá a-finajo 81 la fino ~:,,'-' 
.• . iiiarteli-o-a"" . . -. Diai:tel-i-o-:a: 

. ·;Jen 'llo, 1a de ~poo;;~IA' 



pri la- se'ncó de ~.unmetájo~ kief. .beleco, be4Jjo, ki;iiri üi 
ne volas traduki per: ' b'eliúeco kaj bela ajo, car tia · traduko 

· kontraUS,taras a:Ua siipredirita principo. I,li ankaií nc volas 
konstati, ke la ;l.lglú.o di) -ec kaj ' -aJ, same efekti:vi~ 
p~st c'aspe~af .radikoj. Ek1i. : infeneco, infánajo; beleco, 
_oelajo; .tolereco, tolera¡Jo; nuneco, nunaj,o; anfaiíeco; an-
l.aiíajo; kroméco, kr(mtajó, k, c. ·. 
, , Ni difinu ~uste la . dif~rencdn inter amha:U ¡¡ufiksof. 

Po~ tio irii •elek:tu. a'(ljelctivan radikon ,. kiel bel', kaj predze 
montru . unUe . la cdi_sting0,n >inter belo kaj beleco . . Gram(l.
tike konsideritaj la sU}¡stantivoj, kiel be lo ne .estas abstrak
taj , ·. sed gemaj: ili ne p.rezentas observeblajn realajojn , 
sed konceptojn , ide"ajn estajojn, sendependajn de l'éaleco, 
kaj ee : kiuj estas ef-ektivigitaj la kvalitoj. esprimitaj de · 
substantivoj lciel beleco. Be lo , · ne estas kiel beleoo .jo · 

ka.rakteriza. kaj kvalifika , sed io substanca kaj esenca. La 
sola distingiga karaktero ce . be lo konsistas -en tio, ke lml~ 
estas absoluta, t . e., . ke ·~i n1ontras la kvaliton sendepende 
de la esta~oj ~in hav(l.ntaj. Kontraiíe beleco montras la 
kvaliton, cti kiaf!1 éi ne atingis _ankoraií la nec plus ultra 
ue la· abst::rakti~o aií ·cu ;ki:¡.m. ti estas re!), m~.lgener:tligita 
kaj .oni i,gas ~in Ínalsil:preniri de la supro de absolutp por 
re-e apliki~i al objektoj~ .Alivurte . on~ uzas belecon,. kiam 
temas pri aparta per:sQno aii. · objek~o: ~¡ esprimas takseblan 
kvaliton, ki¡m OJji koilSÍderas ~ÍS Ía grado aii., CÍuokaZiJ, 
tiu kvallto rilate al iaj apa.rtaj cirkonstancoj. Belo .estas 
uzita en .elej ' la.r~a kaj ~enerala senco .sen rilato al objek
toj, pers~n<ij aií cirkonstancoj, k~aj ajn, ili estas. Belo ne 
povils uii~i kuri adjektivoj espr:ima:ntaj granclon, kvanton 
aii 'mezuron: oni povas )>aroli pri gran~ beleco a u just
eco, . s~d ne· pri granda bef<í, nek pri granda justo. 

, • En la lingvoj hav:~niaj neiitran genron (germana, 
latina; greka k. c.}' substantivoj kiel . be lo respondas al g¡: 

:Ja be lo,, do, tradulcitas per púlchrum ·(l;rt.), 'das Schone 
(gern1.) , dum belec~ ~ per pulchritudo, ~ie SchOnhei't; .k . c. 

Car beld ne rilatas aFia real:ajo, .ti esprimas ion ne
san~blan esencerestan,' eterna:n, néduban. · La beleco, ]a 
justeco, la verecó povas 'san~igi kaj san~i~as 1aií la landoj, 
tempa~oj k. c., duro la be{o, justo, ~ro restas ciam senc 
san~aj. Belo estas absolutat, beleco rilata. Belo estils la 
belo en 'si ·mem, la vffl'a ' belo, la belo.-tipo~ idealo, 'kiun 
la artistoj ·penas efektivigi. Be lo ne estas be la, car., gi. kon¡
formi~ás (1.1 béleco; sed kontraiíe • beleco, estas modifo . ce 
la objektoj, kiun oni,Y devas .konsideri kiel manif.es~i~ci . aií 
apliko · de · la • 1~lo : . I;a! be lo ·estas · io milpreciza ají ;v-asta; 
.kio .apliki~as al cío, ·l.'i¡t >estas be la senescepte: ' gi ne e,stas 
iu akirita ideo, ' sed ¡ili g!lste iu koncepto per kiu ni ,pre
zentas al ni iun kvaliton ,tia, kia ~i devas esti, Úfl kia gi 
efektive, estas. La beleco estas rilata; oni uzas ~in parol.J 
ante pr' io, kio havas la graoion, la formon kaj la propor~ 
cion, kiujn postulaS la inodo, la ·moroj aií uzado ki.am oni 
~iras pri objekto, ke ·~i e~?s · hela. Pascal skribi.s:' ,;:Ki& 
oni diras pQezian belecm{, <>m devos. ankaií diti ge,ometrian 

. belecon kaj ~dici~· betecon <5 . Tiel, do, J>Qvas ' -ekzisti. 
belecoj, ~ n~ uno .belo:61) 

. ··;:.;. . . _< .·:;:-. _:,:~~~ ~ , -•:"'• '". • · - ; i-?r"' 

. . . ,6~ Cio. ci, ,-~tas ;,tre heleo. ~prirpi'ta, ~ed ·~i estas ¡. J?ray~ .. 
DUl' pn la uleoj da: ~O« kaJ » hele~O «, sea tute ene· prl 
la dement-komplttksoj »bel-Q« kaj » bel~().,() «. · . · 

_. _ Nome, bel~o nur tiaokaze signifas tiun geru:ruttidoon, 
_, pri_ ltiu _la aiítdr<> parolas, se oni donas al di ti un .si.gnifoñ. 

·. · ·.Sed ti u signifó ne ;SekVa!j nepre ,el la · senco de .:'~iaL el~ 
mentoj. . .·' '. · . . 

. BeZ-o konsistáS el la adjekti:va radíko bel -kafel. la · 
o-fin_alo· Estas evidente," ~~ l~.:a-firiaj~, per l~ siinRlá.~·sub-

- 'iltantl~l~O de bet, gn!f1 s;tme la kval1t~ li.él" ~~~ 
eco) 1 kiel la ~ · anii~st~o!l de .bel ~h'elaJo},'"'kaJ 
ec, ,Jtvankatn 1 md!Ylduan m~lfes'~~ 'ik 

(~ul~). · l.. esta~ J:e&u~ foHftot""' K:_e, 
ice ~~ . 1de~~ tJ~ k · 

,' i8e ni ~ó1ás núi<=tdá~igi ' la dilerencon intiír ·'dmikéciJ . 
kaf ·amikaJo,' iifablecó ' kaj afablajo, boneco · kaj bonaJipi 
mtil§'aleco kaj :mal8afiajo k. c. ni konstatos .ke la~ eco-for
mofesprima.S ciujii tiujn kvalitojn áií se'ntojrl, "kiel unuo, 
rnaldiso aií tutajo, tio estas, kiel emo aií inklino d~· :iiiá 
koro senCesa: .kaj sensanga, kiun oni sentas 'Ae si ~is ·· ia· 
gFaao, ·sed tute I_Ie ktinsiderante' la ekpu8ojn á\1 movojn~ 
kirijnl gí montfas eksooten!'' Kontraue la ajo-formój niont~ 
ras ' tíujr:\ kválifojn i'ü"'sentojn diyersaj kaj multoblaj,, tio . · 
estils, pe.t iliaj efika]oj, pet iliaj :ní!l..llif-eisti~oj i ~n ~{en¡,
rnená kaj malesehca · flariko. ·La diferenco in ter :-eco kaj 
-ajo estas la s~a{ kiu. chistas ínter · esto kaj' fetiorneño.1 

· La · korboneco: kompateco, mildeco, a'mindeoo, ' ·k. . c. 
estás•ikvalitoj "au ~ntoj intimaj, ciamrestaj, esence ·própr.aj 
al la~·,ka.rakte:ro lde tiu, kiu ilin posedas dum ·korbonáJoJ~ 

kompd:ta.joj, m·ifdajoj, amindaJfJj, k. c. nur estas ekpuso~, 
movoj, ·agoj / trajtoj , manieroj; eksteraf' kaj .malese'ncaj 
signoj, k.' 'c, kiuj anoncas aií! sciigas pri la ek.zisto de kor• 
boneco, kómpateco, mildeco, ant'ind-eco;'k, c.*) ; ¡ .• 

· Tiel, . do, belOjo, bonajo, 'infana¡.p, s}iribajó:· k'. ' c. on~ 
povas .largasen oc traduki pér ~o konkrefa, 'kiu . estaS brilfl; 
borm, :(nfana ,' slcríba, k. e: se oni tradukas tino ci ' ion plej 
libete 1per trajto, 'ago, rezu.lto, movo, signo, mliníero, diro, 
k . . c. karakterizita .de beLeco, borteco, infanecb; sltribeco; 
kaj ceieraj~ : · ~ · 

T1el, do; kiam P. G. prezentail (pa~. 78-a) la'ekzem
plojn: la beloj de· l''regiono min navis kaj ~ia belo est.as 
ekster-ordiriara, gi ne scias distingi la difereneoñ 'int('r ·belo, 
be leco, kaj belajo. I.;a .gusteco , de la esprimado nepre ·pos~ 
tulas di,ri:. la belajoj , de la regiono kaj 8ia beleco .. Belo ne 
povas plurale uzi~i ; belo. anstataií beleco ,esta~ evit}nda. 

• La .esprin;m de D-r¿ Úmenhof )>Mia belo e&tis juna 
dauo«. ne estas ,decid¡¡., car ~¡ apartenas al v~rsajo: . cble 
plej ·in:dulge oni povas ptirmesi, ke fiancino ekstreme tio
grandigante; sian · S,aton . ~ la amato, diru pri li : mía be lo, 
li e.s tns por .mi la belo . mem, ca.r sia koro, blindigiteu.dé 
amo, levas la ama ton al plej ideala su pro ; sed plej kred
eble la esprimo »mia belo << en Hamlcto estas nur suldita 
al tío, ke. la autoro sercis rimon por &1-pelo·l 

Ankari oni ne :povas akcepti, ear . ili estas malpravaj, 
Liujn subtilajojn, kiujn P. G. prezentas (p~o 70-a) »La 
auto~ato estas sprita ajo; sed ne sprita:jo «, »Liajn bon
ajojíl rni rekompenéis per bonaj ajoj «, (p~~ó 73-a): 
»Analizo pe:v • adjektilVigo . de flankelemento estus erara. 
Banéco ne ~estas , ·ban<i eco. ' La unua signifas: bono ki(:l 
lwalito: la dua unu~bona fwalito. La cliferencon evidentigas 
la jena ekzemplo: Li havaJ mulfajn boriajn eoojn, ser! ne 
havaJ bonecon«. ·'· ' · 

Unue, se sprita. oni povas apliki nur al personoj, estas 
absurde diri, ke objekto, 'kiel aiítomato, estas sprita aj0.62) 

La senco de spT-itajo estas diro, .esprimo, ago, ·*'··'C., kiu 
estas sprifa, . ca.r gi devenas de persono, kiu sprite diras/ ' 
agas1• esprÍfi!ltB, l<:ai ?Cte.ra.j. ' Estas, ~v·ident~,. ke pti ·Aio~o 
aií tá.blo, k. c. .om. ne ·povas dll'~, ke Ih estas II¡Jm_t
ajoj, car neni!l . alf.re.p~us la: , esp#mojn: &prita.r A tono •. ~priú.J 
tahlo; 4 ue, laií.~niii. !:>p,inip, íbo,najo poyas espr~mi ÍoJl · simj-
--,-"-,--,.;;~.~ 4 ~:· ·~~ ~ .· ·. ·, ... f; ,;• ' ~ . 1 

nu1¡, ke ep Esp:..O p.e' ekzistas, »genrigu ,sufí!r;~,1 um la 
· aliaj signifoj havas'.~lMi¡¡iaJ~rs~fi~s?idon. ~~ f.~~ he~p

ate d~ ·.1. a ku!lookSto; ~ R9.V~~~ slgn~f,¡ anka~.J:m_Jn _eJ. _.Iaeo~n. , 
car ~la konsmo ne·'kotitráií'di_ras tJOn. M~rmesi ho:n SlS: 
nifus ~alpliigi la :flé~IDeoon de Esper#ttó:- (K.1 ·. ~-; . ""' 

*J Tiut ci \(?n~i~~oj pri <Jistin~o '.inte~. -e. ~o llaÍ<f~J~ .. ~,; 
estas ~rpltaj el IU na~l~ ':Ottar? pn SIDOnlDl?J; "~--~lfj , 
punkto] Iauvort.er ee aliaJ libere.- · · . ' ''" · · , · "-
- 6!) Estás· strang¡e, lie ei 'tie la ·aiítoro ,1l5ta:s tíel sev~¡:a~~:~ 

dum 00 libera · te.'!'-PO li a.Probis. ~. libera, rilataxita p~opre 
al ~raon~, , éstas ¡fekt1vo apud la tetnpo()' de. tia per-

·JOno (K)"•:l · ~ '· ···• ·"";r.:·. ·;,;;; ·rf,.;-·· 
• ••• ·' •"' lf( - . - - .. . · . 



· tan a1 amilu:tjQ, Jz/abloJo, t . e. ligo; tnoníro, sígno, donaéll1 ; 

kóneidero . • ; per kitJ . ia persono kondútas han~ kontraü , 
ni; kaj .. kiu t}Stus bona a.j.ó? Cu,· aJo . devas ·tí.e ti si~i# 
ion , aj~ (escepte· Rersonon)! .. Cu. tia;m la 'senix< de .-aJ estas 

1Ilalsama, 1~íi tío se oni uzas ~iq sola ( aJo Ya'if en k un- ~. 
metajo? (bonajo)? . · . 

· Jen malÍlelpo, kiu venas.;,el troretordi!o de la sencq 
... kaj apliko de ·arbitraj., malp~!lvaj reguloj. La p. nía opÍI_Jlo 
· "la . celo de : ~u{i}($qj estas gJui~i al ra~koj fli1X nuanci ilip' , 
t .. ~~ .)Jd00ita ~ddi:fo. l'ial;. ~o, k uzo; de.,;,J ufikso, kieL 
' aparta vorto es~as malregula kaj evitindá, CllJ: ~i estas tia7 · 

manie.re eltitita el sia ordinata e:fiko. · · 
· ,Ekzemple: · mi trovas malprave diri: via ado estqs 
bona anstatau viq ,ayo (aií sta·to) 13stas bona . .Estas evidentk, 

J ke · -ad lau la rádik() ~~ kiu !i hlglui~as powas)úivi diYersajn.,~ 
". &éncojri~ kaj "el ~iuj la sígoao -de la radiko:·sugestas ti un., · . 

kiím ni devas elekti: sed se i:>J:!i· uzas sola ado, kion ti sig-
nifos: tu ago~, cu stato.ó, ciio. daüron aü ripeton ·de ago? 

Cu es tus k ore k te Q.iri: , mi salutis iston? Kion , oni · 
~.Ji:gmprenus kiel ' isto? Cu VJ11ti(l.s,to, faristo~ eltiristo, bred-
; is!o,, eldonisto , ... ? 'Ciujn~tiujn ci .sencoju . payas ha vi -i~t 
i:a\1 la r.ad~o'cál kiu gi 1alglu~tas'(sui.sto! aent,isto, fisisto: 
~risto ... ) . Ec p'liej ofte oiú de Y as aldoní al' la radiko 
q¡.em :a,lian, kiel ve~d', far' , flred', eldon' k. c., Car alie. 
oni !'e komp}ienus la seQ.con. Kion do signifus sola isto? 

.. En ~ibulo, ~ul mon~ras 'al ni estaj9n karakterizitan 
. per 8ibo, ~kz. ri;.:o· h~vant¡¡. ·til?on, kaj el ·kÍP.¿,,oni . ~ur vol~s .~ 

. , .fuontri ti un~¿ apart~ íiis!ingilori.: 'ke li hv~s ~ibon, nur 
. tion, tío eeter,¡¡ estas flanken ellasita, por ke . plej . elstare 
,. aperu nur ~meco. Cu gibulo estas identa al giboviro? Tuk 
· ne! Kion do signifus: mi iiidis ulon? Cu mi 'vidis viran.? _ 
ail besto11? (}U." -ul, 'kiu volás -apartigi el ·ciuj';Y.iroj a u bes- , 

, ,."tój unu kar¡¡:J<~riz¡tan pel' i? ' (r¡¡.dikcij: !]ib',ba~il';hone~t' .,' 
:su{Hir k. c.W'kaj .,nur pet ,tio·,~ povas uzi~i solii? · Cu do ulo' 
estas viro aü l:)esto karakterizita' nur per tio, .ke ~¡ deva8 
esti karakte.rizita nur pet· unu io, Kiun tuste pi ne- konas? 

o Sensencajo! , . "" 
· · E~tas pli:rsimple diri vir:on kaj ne ulon:" 

'"· ... KionN ni · dll;is' p:ri adrJ,,"jist?,~ u lo, . tío ' taií,gas por eco 
.· kaj aj.o. Ni' tíe llZUS solaj .econ kaj ajon:r; tá(n.enf car la : ... 

ling.vuzo '{aras tion, kaj pri.lingv.o la -legÜ?nisto 'estas ·Ia. 
popolo aü publiko, ni devas: respekti tiarí uzon .. 6.8) 

Ni e~ploru· pli precize la senoo,:¡ de e'co. . ~· 
... ,. 'Se nikon¡¡ideras la .esp~on beleéo; ~i · sigt,rifas tion, · 
.kl<i estas kQII)u~a. a.l.e!ltajpj aü. objektof'belaj (ekz. a:l vir
'inoj) kaj . ntir ' 'por plifaCi;ggi la rezci'nad~n,, ni· supozos 

.,.(kompreneble. plej arbitre), ~>ke tio kom~11- al viril!oj 
belaj estas .kiínesto de . elemtwtoj (foTmo; ~racio k. ' c.J 

· kiujn ni signos per a, b, e: ni, do, skribos! , , ., 
.. i-e bjl;leeo (ge virinoj) :Jíunesto de el13inentqj ~. b, c. ''· 
. • 15e ni sap)e fa.ras p.ri 1,Yi.rteco (de· viri11oJt PJtie5 karak~ 

' teriziAo estaS "per· aliaj eléin,ep_ioj: ,m;' n, p/~q. ni pev& 
skribi: · · 

vir~co (de 





• o;'§'; -. 

)'r~pozidoj .olleás ~ílin 'káj átiaj ne?- eu tío n~ :~ug~!tia! , 
.¡il ili;· ke tiuf.principoj éstas falsaj?1o) ~'' !''',. · ·• • " r'c ";.· 

· · ;;;: Sur Já pájá' ~oS-~ on~t"leg~/ ».T~ar }~ v~rboj l~a\lant~j - . 
p.repoziéian prdiksoidon de· J:!red:ikata1' adjéK:tiva :sigriifó;~ "!> 

estÁs rigll~~eblaj kiel esprim_a.ht;ij fi~ÍUn~ do, rila:te, antaü- , 
ternpan agon. ' En ternpaj subpropozicioj Üi¡¡: -simpla prete- . 

' ñío pova's ' signifi anfaiitémpeéQn :_ ')>K-iám o ni alportif la 
.. bieron;·li Vét,~is"al 8¡ {Z.) « Mi'ne koneentas~kun tia opinio: 
e~ la ,citita ~#aío la ant~jít~~pe~on mpl)fras, la' komoiño ' 
I(W,m :~ ,,,..is .. La· ~neo estas tU:te ,' sama"1l(d uhi diras kun 
simpla .'verbo': kim:n orti port~s (prezentís , li'Véris) la ·bier:on, 
lí ver:#s aL · sU'~) ' • - . . .. ~-

: Mi 'tre ' daü:rigos pri tiÚ" ci temo, car· 'g.i estas su:fi'Oe 
,rebatita. · -~ . . ' .. '~'·· ··••· - • .. · . ~ . · ., 

< '.. Pri sul:ik§;Ci ih n;~i 'ril ok~-·~os, cax\ ~i''ne'"• estás ofi: 
cialá, nek nécesa -en komtiria •lingvuzo. "·' ~· 
., · _ Pr,i · ¡irefikso 1 mal- mi d~vas protesti kontrau la pr¿- 
pDno de la Autorój de P. 6'. enkodiluki' no~ajn :radikojn 
kiel i moroza 4 tn.alatabla) l ' bas.a (DÍalaltaJ; dorsaií {mal.:. 

.. aQÚiÜ) 1 .t~rpa~;{ma1~1aj; sinistt;á, (~ldékst,r~)"~ . c. ·, ., ;- . 

. • 

1 

~ La mdtiioj; de !ia p'ópotio estas · plef"'maÍpr~vaj. ·.La : 
· aiitoroj ~e P:~q. '<liras, ké la uza,déi de flul~ h}tváS div~rsajn': 
malavantagf!j~:~ : · 

, : x. Kelkfoje ~i .dón~s tro 1ongajn vortojxi. 
:Oni.' ne ·; k~mprenas,, ki~1 . ili piopon¡¡s :~kz. 

anstata\l, malt4Wstr.a, ~igilf {anstataU: mál,áo'rmd, humidq 
•·anstataft tn:alseklt1 obstaklo ,canstat'aü iru:¡!he.lpo k. ·e: ¿ar ili ·., 

. estas sátnlon,gaj. 78) Xrom , tio malhelpo ekz. sonas pli be!e .· 
<il -obs'taklo : al tio, oni povas ~doni,. ke . pro sama kauzo 

·; ~~ ,devus e1jeti, . r~dikojn; kiel níelan.ko[i', f:ilozof', astro·
c-!iJI;>m,i; k. • ~;~ :ki,!Jj ~stas ~~I;Qa¡¡~aj, kaj .~.11~ · liP~v.oj . ple~~ 

. ~i. p1~6e "!-zá.& . ~ht);.~algrañ il~a~l~ng~co. G:,uste ·. la '· rxeeco ,káJ . 
;giytll'l!eto -de elementoj ~eva$ ,-póstúli p<lr perfek_ta lingvo, 

"'ke ~i enhavu ciaspecajn elemeqtQjn ~milioJ1gajn: pel',kur:, 
. kon' k • . c.'; ~ mezlongajn: q.kir' 1 donac', inuzil/, 'k. c. kaj _ 
loJigajll: filozof( 1 TMkmkop' { .(lrbitracj' , ~apeklci', par'la- , , 

. • . :ment', adt;,olm(; k . . q.) Do;· ~ i~ . mal:.votto , estas .longa,, .. · 
~es · pl\ · bone1 g.i helpos l'eS~~rigi' Aíkvilibro~ ikoptraií . tio~ ... ' 

J da qnus)la,báj.; radikoj ' sat'' 'goj' ' ~bet¡ ¡;¡en', _ tnit' 1 met! . 
~ kaj oeteraj.?9), . . . · . . .. . 

,,. La autoroj . ald~nas: »in;_al-vortó ne: p,ó:vas havi ti~ 
ésprim"alorop, · kiel radikvotf.Q. « . . · · · ::.-~ ,~ . · .;· "' 
é'~ •• Humil~ J:r!i konfesru¡, · ke,,:¡;nj ne kornpr~nas kial mal;; 
·~trua ne ha:vas tian saman ~spr.itrivaloron ,.ol 'i¡,irda:. t~u. ti.al 
ni devas f.o~eti -·~iujp kuíi~tajojn, kiuj";·e~_havás' prefikJ 



" ,j ~tas devo ,de lii :Akade,mio . protekti kaj . def~ndi .la 
·- spiriton de Esperanto, .Jdu41are .viai~as ee la cititaj frazoj 
,, Ai'~;iliá ' ;Majstro~ . ~~:U~ >helpi a~rtia ;:,de~ruo.86) 

< -· -. --- ~' ·* ;-r:~,-?-§i:'ii ' .¡:_, ; . 

Ni Q.evas fini tiím ci raporton, ·ki1,1 sendube trolóri~ 
gigi~. Ni kr.edas esti -pru vio te; ke: la . vortfarado n:te Espe
ra:q:w obeas al reg.u1oj multe pli ' simpJaj; ol . Jitt,j~ pl'Ozen-

, titaj'ep P.: 'G. Ca~ nia intenéo: né esta~ fari t(,aléíaton-· pri 
esooraptíi. vo;rtfaraao;" ~d n'Ur'; ÍÍi()n!fi .' la eefáj~!' e'i:atojn- .. 

'de· 'J¡l.·· G.' 1p:ri titi ci:~-int~resa _t'iemilildo, m:r ne _insistás ,P}ti · 
¡)ri gi; ka{p.ur, pasokaze, suge~#os, ke kro'm lá,.:g:raip'r~#kaj 
!egulój al_)c:iuj . obeas 'lá radí~oj en,: ' kunmet~t'Q; es~~s 'áliaj , 
pli . potencaj e:f!:koj, kiuj ve~af mem ~l la ,seOI(O d~ .la 
kuumetotaj ,,radikoj .kaj de la k~t~ksto. · • ... ~ t" : .. 

'"', . Bedaiíril!'de." ti~j ip:fluoj ·~e:-restas .p:rití:aktitajiJkaj ,Jlí 
tamen , estas eks~r:(irdinaFe rim'i!-rkind!Ij• ,. -r•r'' ' 

. ' La apudestode radiko en kun~taj~ ·pévas san~i la. 
sen~G de aJia- tadiko kaj donÍ ar kÚDmetajo neatenditan 
signifon: · same :okazas pri kuntek,sto, kiu póténce ··influas · 
sut la sen~on de la ap~daj Y()rtot: ·. . . 
, ,,:J(rom la ~IJ,Idoj' ' jam., anf¡u:Íe · faritaj, . ni* nur . volas . 

cit.f fink ' ekz~mpÍoQ. En kunri:uit?' 'eevalpotto J~ .ap11~esto . 
Üe ¡Jeval' aipouo donas al la k:unmetajo cevalpovo )a sen
cori' Jie unuo de ,_mehanika forto . . Estas evident~.Jt~ .. tia 
n~atendita rezulto estas 11ur kauzita de la :r9,djk:'o oovál', 
C3f ) !e· oni uzas ~ian . best!IJl. radikon, la k:'ulinietaj:o, ekll. 
el:t$tantpovo nui: _'tektt} signifus pov·o de e~fanto ~:áü ~le.
fania ¡:iovo, sed ñi la. omon de alia unuo de forto. .. 

t_Por la decido de la .Akadem~o pri la P. G. xhi :~tas; 
ke: ~1új atente "tráleg?- la Anta¡'¡pgrolon de Funclam4~to. 
Gli ' lÍl<¡>ntras· plej 'klare, kia estas la , kap3.blo d~ Lipgva 
I\.om~!áto pri ·~p.kopdu~o a.~( noj aj radikoj . aií . gramati~ 
k_;tj_.,regwpj. "i· , l 1" •.•• :~. · . • .;. . .. 

:·>~ L.aií mia o.piriio la llidení:io ne havas pov:Of:l .ofici
ali~~~!a tekston de Plena qramátikó (en la parto .. J Vort
fai:ado~. kiun. mi -esploris), :ec ~i ne devas rekoniendi la 
_verkon al la atento de 1¡¡, EsperilñtiStoj. ' 
· · ' ., ~duhe Plellfl Grarnatiko ·e~tas grava, ampleksa (mia
cipinie . troampJeksa) verko~ · p:er"·''kiu la Autoi(>j m¡;>ntris 
ek,sterórdinaran kompetantecon .k;aj liveris • ri~an ' materialon 
PQ~ eltíri el ~i bonegan esperan'tan lerno~ib'roií. Mi p~ej 

. ~]¡:¡¡.s kaj kon.feSas tian granda'n valoron. , .. . . • 
~ . Bedaií:rinde ·íla· Aiítoroj tiél~:? lJlin'de lasis . sT~tvi'di -de · 

~r~!l'j ~ opinioj st¡¡.dgante la.cef;l.jn regulojn · d~v; <>rtfa.r~q: 
ka;j :'.Wn sistemati~~ tiel . ar~i.t:ie;~e la sta:i:igii~f,J.i;ónstr!J.-



En 1!!- lastaj mqRatoj,f oorte.· Un u él la' plej signifaj. · 
even toi id" 1iteratura'"'k.aj ··Iingv(:' vidp'unkto · aperis ; sur la · 
pa~oj de Austria E-sperant'isoto, n óme la: létex0 'de Zameri
hof pri )(l . neolo.,gisll).Oj:, Béi:J,¡u1rin(l(;l ~i · lilleris Jéun rezervo 
de !kopir~jto, do . mi ne ·· póvas ~jn detaJ.e kqnigi ·al nía 
leg<\:p.tato. , ~ trovas ti.'?-n Jázervon . . iom .... ,.s.tranga: l.etero .de 
Z!Ull~hof •· Jll ,devas. eSJI komunatrezOJ;_O , ~If Ja <t~ta e~~e; 
ranttstaro, •oru do ille . havas mctralan raJton mhlfacilig1 
~ian · ekke'no!l a:I J??l eble. ~l~j . ... Ya~ta p~b~iko. DO' estll 
perq.tes~té .ai ~1 Clh almenau · JenaJn l~rUOJn:·· »'Se~ve la 
estontaJ · uzantoJ de Esperanto havas neman novan br~on, 

'· cil:r kiu . ellernis kélka'jp mf.lojn a·a vo:rtoj ·· de " nia1ingvo, . 
tiu·· j~ oo:te ne ' plez:.tios, 'Se ·:1i ·devos l.e~ni ankor~11 kelkajn 
dekoJn a1:1 ec keTkaJn , cenloJn da vortOJ; en )a: bngvo estos 
farita .. nen~a sa~~o aü :rompo; neniu .el ; la jam .. él:donitaj :, 
verKoJ peraos ,stan valoron k . . t. p.' Kaí tamen luan grand- . 
e,gan gajnon ni havos(Da~k' al k ma1niQl:t~j .,novaj vortoj 
kaj ·.formój nia lingvo :(ari~os multe 'pli elegan:ta, oportur1a> · 
k:,tj flua, .car la ,malnovaj vortoj estos j,a ~uste tiuj, kiuj 
estas uzataj la; plej ofte .. kaj . pe¡: . sia . malopo.r~uneco aü .· 
loo·geco far~s J¡¡ parolaiiori Es~taritan neoportufta kll,j 
lama. « Cu tlo hezonas komentarwil? . 
. ~ •. :En -. :>>La }una ,vivo «' !l'ii legis ~tentostl·ec~·ri . i'akontón 

tltoÍ.Itan »Peter .PeJUC «, ~1~ ~radukts Vane ( ndebl~ p seu
dommo) . La st~lo estas ,laudmda, ~erJ tute n:e estas laiíd ~ · 
!Inda ti o, (kc la ;~ol;l'io de la ailtoró mh estas mm1ciita. ·N ú;' 
almeoai'1 tiom estus meritinta 'la :Koiupatinda nu·kin:lo! 

' · .»lnformoj, de. Fspe.,·ajdo-Asoqio ·dé Estonio« · apa1·-" 
tenas al #uj J.anpaj gazetoj ; k'iuj '(llisponas pri sufice mulU 
loko. Sed cu ciam orii bone eluzas ti un lo~on? Eble. oni 
povus iom >koncizigi la tro ,}impleksemajn r<¡portegoju pri 
tre loksignifaj kunvenoj, g.J.,'upaj okazintajoj kaj doni iom , 
da lo~o an.kai1: .. po~ . ni.a: · orfa: Esp-a lit-érat~m? . . . La lite-~ 
r~turo havas ~ocon nur 'tln la re~e!l~a parto, sed ankaú ~ie · 
~1 malkontent1gas: parte la rcoenzoJ apetas tre malfrm~-

" •:;:.~;;.· 1 . : ' • '} ··i¡, • . '•' 

''' Ofte en nóktme1..a:~,. hór' - kiel tré ,la :Íend' 
dum izola sol', . ' ' de 1a m,ur', 
en la mortsi1ent'. ekpenetl'as Üosta 
m in · pénetras ~is. niedol', furioza: 

0nigra ¡,sent' :¡' 

qe terur' · · · 
.. kuriolla, • .· . . ' C . 



"'' 
.senanima,. . · '" 
kaj subite, 

~ ,,.· . 

pe~". ekfrap\ 
kaj ~rude 

·, ·h.ru,te 1<" 

glu,te' . .., 
kiel fúim' rapide, 
min 'el{kaptas ce la .kol'' 

m in ekmangas de Já kap' . 
~un~ sangsprucpj sur la: .br,ak', 
k un klak' post klak', vivon rabas for <\il 

, de la kor' · ~n. sanga lag'. 

~~~::!~a~~isi~j~~k k~ut~:;~~o_ de ,scipovi_ est.as ·ri'~evitehlal 
"Ni goje registras, ke la ./leroldo de Esperanto, kitl 

dtl.\ils · sin ka~:i sub Esperanto 'fr~umfent.a, réaki.rís ;si~ 
malnovm'J ' nomon, . redaktoron, kaJ - m esperas - ~~ 
re;tk.iros mkaií. siail amplekson. · bi:teresa . kaj atentostreca 
ltlga§o ·estas la tragi~a ra~x:to pri· ¡a _lastaj t~¡;npoj .de la 
gazeto en Germanu;¡o, pn ·la »Grand10za , Eraro ~ , kiel la 
redaktoro n9mas la famaÍJ. · malpermesan . .e,dikton. 

·· , Nia .Gaze.to pe1:dis s-ron Grenkamp. Pro tío ~raúlino 
M . .''AlicePik nenion verkis por nía nuna numero; ~i estas 
nekonsolebla; §i diris, ke Ai timas, ke si túte perdis sian 
raj_tón de . ek~isto> Cetere.! la ~a~t? esta~ vigl.a .kaj mu!i<: 
flan~e o:um.uta: .1nteresaJ artikol~J ' popn.larscle;"JCaJ, espe
raobsmaJ,. lingvaJ, bonaj'·reoenzoJ ·- c10 de~nebla . . Sed 
nun. rni .. vQlas okupi~i nur pri arti.koleto • de s-.ro Era. éi 
estas verkíta: okaze. ile la prelego ,: de s-ro ~alocsay ce la 
Viena Soméra Universitato. . .· 

S~ro Era opj~as, ·ke nia movado malsanas ~uste pro 
tio, .ke ni<~: lite.raturo .tro progr-esa$ ( l). Li r~konas, ·~e< 
»li.teJ,;aturó bezonas pli rican vorttrezoron ol .la ciutaga: . 
uzado de lingvo«; -sed li ~sprimas sian duhon. pri tío: ~cu 
la. literaiu:ro ,estas :la c~lo de Esperanto?,< Lí qp,inias, ke 
la .sola urta celo de ESpéf;a,nto -éstas gia disvastig9 kaj nur 
post la atmgo de la celo, t. e. ~IJáa;n nía ~in¡svo ·-estos pa
ro,lat¡l. sm3a: tuta terglobo«. om l'aJtós f_ar1 literaturon en 

·Esperanto. Gis tiam, lauda opínio de s'-ro Era; la 1it:.eia
turo, kiu. portas kun si riéigon de la vo.rtaro kaj pli l:iéan 
elláhoron a~ la griunatiko: povas nu,r maJ.utili at la propa
gaJid{) de- ,l;djngvo:· Konklude,' s--.ro EJ!a diras, ke la talen:: 
taj ' liteiatuústoj, kune k..im Kalocsay, pli utilos· al , Espe~ 
.ranto, se anstata:ií, :verki por la , esperantistoj, »kíuj pezo,. 
Q.as :·nenion-« , ili ve.r)ms,. riacilingvajn pr(lpaganda:jn arti-
kolQjn. . · ,, · ' ·· · ' 
· •· N\1, jen vere re'kta starigo de)a problemo! Ti es kerno 
est~s: eu eú la mma pei:iodp la literatUrQ u tilas al Espe
ra,Qto, aú . k"imt.rau.:e: . Do: ~u ni fa.ru jaJ1i pim literatura~; 
aií gisatendu la finári triumfou 'de la ' lírigvo? · ~. 
. Du11;é ,>9i esp!o.ru,. kiel okaz?s. tiu fin.~ tr~u~fo? Saj
Da~> al_ .m1, 'ke; ekz:stas mtr, ~u vOJ;!J: ~u~f se 1a ~n.ternaow. 
orgamzajo, kiu dtsponas pr1 sufica au:tontato ka3 pot;enco, 
aií. ~ia inteí:úa¡;iá organo de la regístaroj,, akceptas E~~ 
ran,ton, kieh deviga:n . ,lingvon poi intermiciaj rilatoj l{aj 
devige instruigas -tJn· en. la §tatój, 'Due: ~se okazos · nenia 
decido el · supre, sed la problemon solvos mero la v:ivo, 
t. ~· :la · p~aktiko :., EsP?rarito Í(;li:I;l p~s.t iom disv~ti~.,¡ tiel; 
ke ''fme cuJ parolos ~m. .~ ' · 

·,. Ni rigardu 1a unuan ' eblon: ni sopozu, . ke alvenis 
lá' favora ~omentQ: la J;egistaroj. ,volas . mtérkonsenti prí 
la i,iite~na,cia ' ~elplingvdOéu 1~ si~u,icio ~46 Espe~anto _ est;(>~ 
tre · fac1la? M1 dubas . . . La ce .fa: argumento . kontrau bel 
nó?:lita artefarita !in~vo; . e_stos g,Uste . tío, ke tia lingvo pe 
estas kapabla ·esprm:u ~IUJP nuª:ncoJn ·de Ja fu?ma ~cnto 
KaJ ' penso. ,. K-aj C\1 ne estos nia pl:ej .efika koritraiíargu.
tmento, se ni mute. Sed fiere monb:os la ..imponañ vicon da 
tr~dp:kitaj ,cefv~rkoj kaj o~ginalaj fibr.oj1. e':l Ki~j triu#e 
laut1!as gaste bu. .sento káJ penso~ .. . · · · 

·. Sed -eC .se l~ .registaroj . print:ipe akreptos .artefúitpn 
lin,gyon, tío, ankQ.r.a:ü ~e'• signifas . nep~~' la aJr.cepton ~é 
Eswcanto~ _:,Ekzistas ja áhkaü aliaj lingvoprejektój; oni 
p6vas fari ec novan pro;Íektoti, ka:j ni de-vas konfesi, ke )le 

D;la:lehle fari Jingvon,< strukture kaj vorta.ré .same ho: 
. n . :lciel . E.spér;mtQ •. , Sed·:' Esperl!n.to . havas nesüperehlan 
a-\rm~on~ gí ·estas v:aste' ellab.oritxt " pér sia · literata-ro: 
Denove nu:r Ja literaturo p.ovos k1iní ' laf pesilon, favor~. a:I 

.. Esperanto.; • · , 'i, · , ' :· . . . . ' '· }$ ,,, 

Ni ngardu nun la aljiah .:v<ijpn Cie :i~nko: tiu.n ··deik 



:~·; 

Sce~e.jo : s~a téksurbo Ú3oras, ~&; valo t de rivereto 
Viskan (La Flustro ... ) . Tempo: Jg36", aiÚuno .. ~kb 
~ntérnacie fama, Oar ·· , ,~ ·· . r. 
·· " r : l a · pr.el iaan'tq _" de , »:Ylirpa Ro~do « , " lli(l l!;mson, 
t:diinigis eston'an ~erdstelulinÓn; . 

. _ · . :l., la un1ra e~stt;rlanda ,ínstruisto CseQ. 7metoda -en 
' Bdras -estis 1a 'f ama filmforgisto Je~n ~ fprge; _ · , 

3. :Ti~rio' Aforariu ~uste "'nun k\ll:sas tie Oi jam Ja 
3•an fojon. :. · '"·,: , .. _.. . , · • . . 
"' Tra' la urbo kuras flamsíínilé: cu vi aliuis? ){ion? 

Ke Baghy venas·! Kien? Tien ci! Kiam? Jaüde vespere 
je la oka, en 'kafejo »G-ardeno:« . : . . _ _. . . 

J a.m · 'je l~ ·'1¡-a kaj· duofio ·· pleniga'S la ·-~~inbton pli 
ol oent samideanoj . Ce la piano gr.an:da, verdstela flago . 

. -Blanktuka, longa- kdofablo, rice . Aai~ita de, ~ak1\-Jetoj. 
f loroj·. ,, · 
• Telégramo: »Mal.ft-uis kontakton en Alves~a. Alvenos 

, post la·· g~ka,. -Baghy. «" !(onfu~i~i); .Net Y:aj aran~antoj: 
~. ' (·, '.' '.~ • ~.'+~ ,.}>.~ ' 

•Kie estas Baghy, Baghy-"' 
·t Sen J i ni. ne povas agi k .·. . · ' 

· Samindi~aro :~ifegas: K~foÚ . ka{ ,.;_ . elisterlimdanon . 
.Sava ideó: cu vi aV.dis, · ke Forge ferÍínnas en Boras. Cu 

. ' ver:e? Aiitomobiló. Po.Qst t ro miD:utoj je-tv vigle iriwrdisllmt~s /" 
svedaj s'a!Jlideaninoj' : cu la n1alvarmaj -okulvifroj de F'ethke r 
maskas t,~runan aú nigran okulparon. Sed 1a beluli.noj 

. ···samopiniiis prí ¡,. lia eta, kislo-ga Jiphá;r;jll'o . ~ ... Kaj . · fluaj 
dolca, Es~ranto: · · '· ·· · ~ ,. . , 

- J,<.iel juna .gimnazianó II).~ 'konatitis &un nía lingvo. • 
Miajn ~tatojn sarntempe in,fe~tis la ,vetda ' bakte-r.ió: úa " 
severan aspekton dé la patra, kuracista. .. hejmo bal.daú san-
-~is esperantista manpresejo. Amasproduktoj. por la júnl,ll
iÚ'o: -kio 'llstas Esperártl:o? Kiel lernif"'llondlingvon -dum 
semajno? · La solvo de 1a mondlingva problemo. . . . Rap1da ~ 
k~mtakto al elciterlando: balda_it ni mterrilatis kun ali
landáj ~presejoj « verilaj. Plej · proritari intedan~oJ;J. .. ni 
havis kk la Espet antó-Cenb:o R.um'an~. ~- Bukúril~to 
[ 



kaj 

.. J.en titolo de libro, eldonit1\, de Lit. "'Mondo; .o;¡ estas 
t rllrluko dei .»'fWO menr in a ' b.oat, to Slry noth:Íng. , o{. the 
DógJ , ge 'Jerpme ~1aPAil Jer~me . . ·L"' · tito~o tiet trad~it~ 
son as strange al analo'é ko.nantli lá nomo~ . qe la 'verko: eo 

· sia lingvo. Unuarigarde- la linio signifis pór mi: Dú viroj 
(kiuj '~stasJ en · boato, ne bavant~j cel~n. · iiü · in1,enqon, · 
paroli ' pri la hundo; aií, ne por paroli pri lii ·hundO,, du · 

· ho~oj ( s~d,as) , en .. boat~. . . , t: . ,,; · . 
Cu Íie simple: » :: . . kaj a;nKaü la hundo«, a\1 » kaj 

if (ne f~rgesu ~tion l) la hundo«? Oni pov11s difi _ankaií m~ 
•esceptmte la ' hundon «;·· sed 1:Iu1 kune k!JI!e la sekvontaJ 
_Zaménhofaj formoj, A,~nall •ioin }'iskaj,", pro la ebló, ke 
· Íuj povus rjgaTdi la · ne¡>E;rson<:fan c, Rlll'ticjptm ~~el . ~ilatatan 
aUa subjekto de )a cefpropozicio ·- (homoj) . . · . 
. "'~amenhof, 'e'n JaEa~eloj de Andetsen) voL _I, E· 5~; 

·u , 3g: kaj UI, '36, skribis: . 
' ;Oni povis vidiec la plej 'malgra:?dan 8nu.ron; ne 
paroliinie jam pii la hom~j. « ' · . ':-

} Yi ja ne , pre~ell.Clos, k~ ví es~s pli s~a ol la · k ato 
kaj la vir~tí.o, , ne - ÍX!rolante pri mi« . · /'' 

'Zamenhof asertis, ke la uzo ae la ablath:'o absoluta 
ei,t~. '»koht~aü .la spirito de ·nia_ Íipgvo«. 'Taro~ li, ~énsis 

· hona, · uzi lá suprajn, kiuj . ne mahnulte diferepcas · de la 
_·· lllalaprob¡¡ta .. Antaü aJl1bá,_ii s11praj ~nril~taj p~rticipoj ni 
povas subkoropreni la-' pronomon: »OnÍK kiÓ igas ' la 
formon al,menaú-tre proksima al lá ablativo absoluta. . 

· · .;." e' · ' · · . flqbo.· 

·* 
Efektive, la ,sp.pr~j ~ Z-aj- iormoj ·estasne our· tre.prok- ·· 

sima], sed plene ídentaf al absoluta par:ticipo. Sed cu ·es tus 
pli ; iekom~dinqe. esprimi la titolon de l¡t Je.t ome4ibro 
per pat ticipo? »Tri viroj en · boatq, ne parolante ·"p,ri la 
hund9 ~ , -'-:" jen lS: : ~hlode lársama miskpmpren(): ilisid;¡:s . 
tie · kaj ne parolas pri la hundo. ~. la lriiskompréno 1~stás 
pli facila, Cár pli vedajne estas, ke oro b()atas, oe paro~ 

·lante,;J>ri la hundo, ol ke ·enl boatas por ne j:lároli pti ~i. · 
<W' . E.st~ )oi~rése, ke Z. tro":i~. bonega!l .sol,yo1,1 po~ ~vi ti 
, . tiajn :abso1utajn p,articipojl'¡l · :kaj absolu.tajn· .POR: iilfini

ivon,kun SE. Eki-e: se lin kompari kun la nuna rego, li 
· estis,; -Apolonp,, déj5atiro; la foso, se pr'eni la plej mal·mul-

1~, JWii'ifJ almenau"B .futojn &t · l'argecp. Bedaü.rin.de; ',li 'n-é 
~rsistis Ce. tiu ei o~rluna kaj' neniam dub&enca golYo, 
el:Ue ; éar li ne est-is imitata. Sed anl(orálf né eitas m alf;rue · 
imiti lin. Jen :ffJ'i viro( en boato, sé · ne paroli pr{ la 
hrl n~ ~ p,eriekte im.usenc~ fx:azo! 
' ' ' Mi konsilas do uZ.i ' ci:ún" afistatau 4;i abs()luta parti
ci¡:w" ;aú absoluta ,POR} i t.iun turnon: se . tiel airi , ;.• ; se · 
¡xtto~i ~ihcene . . ,. ! se ~ñe ¡xuol-i " pri . . .'; Í!é'·· lwrts.i4eri, . 
Jre · •.. ;· ~ ~ konsideri ke... · (y) r . .. .. 

>H' l [ 
.• 



l> Bagliy,' Baghy,i_S¡~ghy, v .i, 
Restu mam ti~ el! « 

· .. , 6ktoroe:to.· pasis, ,;. La ·· ej'estr~ de vigas nin. :forla11i la . 
kunvenej<:~n: Sed Ja pópolo n~. fori~as ·.antaü firina )?roilieso · 
de sia proreto: ~is r~vido diman:Ce vcs¡)ere (la poeto clevis 
~qi . al insi$ta peto: · reveni ¡ti Boras "dim,3.D;ce ~ :pokte, post 
parolado en Ulricehamn}. Surstrate 'mf kaptas · la verdan 
vagabondon: ~, . . ' 

•. ' $) ' • e • 'G ·.-~· 
:....... De kie vi venas.?' . .. ··" 
- De Bud~peAto, t;a Polujo, Latvujo, EJtonio. 
- Cu agrapla vet.uro? 

., , ~ Sipo al · ~st?nio·.en m;~g~o . . 'Oni elsendis flug
maémon por serc1 mn. ··G1gant-porc1a olero e.n :maraltaron 
al :fiA~diétoj, agrabla sent.p p.ost malpez.iga dieta gesto. 
' _:. lfien , 'de~.'Svedlan,(io? ·• · s. · · ' 

"- .Úanlando, Nederlando, Belgujo, kaj~kaj-kaj ... 
- ~iam hejmenP . ": .' · , ·. 5.· 
- Eble po1: novjaí:o, kvankam ür~tts jam nun UiÍ,eto 

komencas gimnazion, lia patro'' devus kunhelpi .. ·. . 
- Nova romano? .· · 

<¡: '·' ·/~:'·' . ' .• :,~ .~,~ . • ~ • ·' •• ·, ,..;• ··'>c,_Ji:" ,. ·.; -~ -~1 ' 
· -:- Presk11;ú p'reta: »San~ita ·Vivo« . . . 
- óis, amiko! · 
- Gis~ :(ray,~t . . , 

. Pafit ,himo.' :O.~ abihna lun~ · ar~ente~' kares~ · 
pin:on, m~h~l-)l,erdan, .hla:~lsA~lal;l ' ~~olian . -o- ···u ~v·•, 

, ~~ V;i?treqn7:.~orpa;lfop. S~d ·· en niaj? ,k~tojn 
sot;elS prmtempon. Prmtemp(;m' dum autlino :. ; · . 

:~ Eho: la tagon poste ni Jegá.s fakkritikon, de la, u;~tra: 
Jcritikisto'/de 1'/ pl~j gra,v~ loka ,, g¡¡.zeto;{~n nia': urbo~ ~ras 
3 taggazetój) »Horas Tidning«: ~»Bagh)' málka$is drainan 
tl!lenton . .ekstl;eme malofte ~perteblan ec,cee profesiaj 
áktoroj « ; •. ,, .Kaj · por .ne. f<>r.ges,i :ll!. . prozon · 
poeziajoj: diinanfe Baghy, vendis librojn en ¡'t)Jl;nc~l:i:<libJO:· 
kaj Borall kune por c. · aoo.-: svedaj~ .ki,'Onoj."·Espereble 
sg o Blei~r ne 11'\iílkontentos. -~- k · -~,. .., · 



kQil . ki:'~ tjaa~aj .. ~abqj ,·;~tír:p:,a: . ad9~i .la palron , rigál-d~ 
atal) ,!riel _ het·oo, . li . ege UI~r~1gas. prl la laboro de 1 
patro1 sed - kjel ciu) kn'aeój~~ li estas óbsér~ema. Lia 
obsei vémo· ampleksas . du ti·ajt.ojn,_. k ··.iuj distingas . ljn ,d~_ 
la. p:atro: . ¡.mue, li está$ kapabla .ima_gi. sin t$ . 1a 'sit~acion, 
en 1~ inteF~lon _ de ali~j . (me~;noru ~ur la s,cenon, ~iam' ~ · 
,rnedltas p¡:1 'la ,pcnSOJ de_ scJUro . VIdaia sur la vOJ0) .ka]· 
due: la Mfa ~ !no toro de evolu9 d'e ·liá _pensado kaj ,,,etiko · 
éstás la ~eroo de .la .vero. Nes~celigebla,i ~~ devoji.~ebl~ 
e~plorado de; r.ero, eo .,kontraií ha volo,. haJ mteresoJ kftJ 
inklinoj . Kaj g:uste tiu vera, aü tio> kion li.- kiedas tia; 
'disigos lin de Ja laboro de lia p~tro • .. Jen kie1 pr~zent• 
i~as , lá Oéfaj motiv.oj deJa IOJl!ano jam e~, tiu ' ~i pone.ga 
enkonduka ~c~no, ~iel. en la Wagn~r-o~~:Oj la yver~_uro 

. a:noncas la gvidmobvoJn'.. . · 
: Úkaze de la neg6ca · ·inte~ralétado, al kiu' tiel rapidas 
la· petrolmagnato, ni konat~~as en., tra:fe ,koriciza soono ,k un 
lía· J,aboro; ' kun Ja: batal9 .por la P'1trolo; kaj la auto;ro 
senkompate . p.I.'Il~utas ·: at QÍ la senrnaskigitan mon-avidon ,, 
kiu regas la 'grandajri kaj ma1grandajn averiturlstojn Ae 
rvivo~a:t;rlo: La J!l~a Ross ce ti~ s~ma ok~o . ko:n~ti~as 
k un . s1a estontu am1ko, Paul; k~J tu~ Jsonatl~O dec1dige 
;infl!los lian t.utan vivon. Nrin ni ,:devas noti, lle tiu Pahl 
nUr ·ce ti u Cl UJ1Ua, apero esta$ vere vivanta figuro; daüre 
de la rói:n.ano li multe. rolas kúne ; kün: .sia .ft-atino , sed :ili 
ambau restas~ npr tem:ia:j figuroj :. il.i seryas. ,.n,ur_ por tio, 
ke Bunn¡, l~jun,a~Ross, pere ge ili kanati~u kun la v;l.vo 
de lit mahiculoj . kaf poste kun" la ideoj de la nialdekstra ' 

· rnovado laborista. ' La a:U:toro, ·'kiu -tíel f-elice ·· modelis - la 
'figur0jn de airlhau B.oss, ·. ~altrafi~ Ce. Paul: a,x¡s~tau viv.
a?~a. ho:no . ~- f.lfT~S . :P~per;figuron\ Sed ke -~ p?tll:n<f .sciás 
YIVlgt , fJ_guroJn 1 tion J:'lruvas, krotn la du oofftguroJ/ tuta 
~rio da slikeesaj epizodistoj. Ni nomu nur kelkajn: la 
fillnon de , Ross; talentan mon-elSpezistinon, societ;in da
mon, ..• ipm· senkpr¡ml .. sed . ne ·tute sensent11-n .al ~¡a frato; ' la 
g9ji-~~- figuron dé la avino, ~u·_,_: .. tr~inte malftue en 
Ta r¡con ~ komencas pentradi en malJuna .a~o, •tér1;1r.e 
~a]bonaejn b~d~jn?.kompr~nehle, ~d ki<:s •bo~eca figuro, 
e.c St') el la nev1d~bla fonp, oorte mfluas la JUSto-~erca:q 
anjmon d~ la nepo; .,la m~md:faman, ;brilan _' k.i,no~stelon, 

Ep(logp, 

. (pClst kia1p mi ~a:ptis la Trifolioti _ per mía ka,m~ro po.r la 
• , l. leg¡u1toj de J:,M):. · "' . , . ' 



··~.?. ·n .. ·· ,,Áia···.· ko. ~t. an .. 'ta .. bfil· J.·.·~v. ol~, ·. sé. d ... Jcit:I .. · ~.jpabla.~ ' j-e ye~apa.si?< 
J~ l.iumil~ slndpno <en;.Jil- _gr~da sed: Jhalfe~~4a ~m o Ae. s1a 
v1vo; k al · Rá:hel, la· socJaldemokt:atan . umver.sttatanmon·, 
.la¡. os~an' ~_dzwo~ de .l~hero?, ' !ciu tie,~'IJel~~ig~ble . · ~git~d~s, 
S'e ló.u poste bel vrrmece " tetenas S?ru,J edzon, k¡am tm 
vr;¡las iri aldan~er.a''tkunveno... ' .. · . •·· 
· ·Krom la fábelo-plekto kaj ' karal<teriza Í'Orto ni p0vas 

n1eneii Jmkorélu la · certmanan: konstru~artrin, ~iu donas.r,a1, 
l~ epi.z~doj · r;tui'. tiom d. a speco, ki .. om · ríeeesas por víg)ig~do f ' 
sed Juu Dilmam perdas la fadenon de la cefteroO; kaJ la . 
si:q1pla,n l'akonto~stilon, .kiu .ti1ll elaste scias redoni la parol- . 
matiierojn de'Ja djyer~tayo}a rqlantal'O. . , , . 

'<~· La traduko ~enetale estas tre bona, . kiel oni . povás 
atend'i' de' tia ;eminenta. konánto d·e ·b: z .. a liqgvo, ' kia estas 
la'··tradukiutif. ·Tre fácile fluas la frazoj, ,. tre .agrabla kaj 
neniel malhelpáta de kompli~ajoj e.stas la stilo: oni ·krledás 
~gi origin,~on. · ··. , · . , , 

Tamen, mí devl!.S noti kelkajn a:ferojn negustajn kaj 
kelkajn _aferojn diskuteblajn: · · 

U.Uu<~;: la tradukí;11to uzai preteritan temp·on en frazoj" 
ki11jn la :·Plena ·Gramatik¡¡: nomas »nerekta parolo libera« 
(~~· $5.:~). El kp:¡ultaj, mi citos ·hur utili ekzemplon, por 
komprenebligi pri ·kio, temas: »l(ómp~n~bl.e, Bunny pro

. testis koptraií ti o: Cu Paul'e:fektive opiriiios, ke estás eble 
.decidi .. ~«" Ci tie oni 'clevu;r meti »oprnias~ ._;,;_, 8ar nur 
hr prez~noo' signas, ke la fl'azó entenas ' propre la . proteston 
de Bunny. . ' ·. · .· . 

· "Due: estas kelkaj super:ffuaj -ig~ lcónsterniga, su.t• 
prmga ktp. ~aj alif,oje ma:Okas 1a ne~esa ~ig: etiolui 
anstatail. evolu ig i. Fpsti;l :· xni legas : fá ' ru'briko · etimdi~is 
tl'(ins :l(L mttGila ' pa~o •. ka) 'nii;'miras, car: se ~¡ étendi~is 
trabS Ja pa~o;' g~ JeVis estt, presita sur la aeron. ' : 

· T~ie: bone, mi koqípr~nas·; ke la ' tradukinto príncipe 
metas ' ?iuoka~ · pominativ.(m post · :PO: li ·volas .obei al lit 
kutimo f. de Zame{!'hof malgra'ü ke ,oni '; de . tiam ·· s:endube , 
pr.uvi~, · ·. ke la ·.·substantivo . post ,PO , devas"; ¡¡}preni . logike 
fiúD': k~;tzon, kiun .diktas ~ia · sintaKsa :fuóltcio.,. Sed kial. !i 
• •. os. teritas} .(. p.¡tr'dodu, 1~ · ~eolog. i.,sm.on1 · per ··.tip : tia .. ·. qrade·,· ke 
h , ~e~¡¡,~ tmn · malfelJéa~ PO p~e&~aú eii 9!u. ,pp~o, cu. 
necese, cu · ne? 'Mt kreaas, . ke en la tuta cerera Esp-a 
lit¡eraturo ne ekiistas · fi.om .. da PQ, 'kiom en ei tiuj du 
vólumoj':' La ' t'l,'aduk.intú eble volis derriónstt:acii, . sed min 
li nQJ: ~enis. · · ' · . 
. . K va~': la, trapukh•to sami.l, dempn'stracias pri , la for; . 
inóJ:: estqs oona, Jie; est~ n.ecesa, ]ce ... k'tp. Esta,s eble, ke 
~ni povasAreovi pri tip· .kelkajn Z;ajrl ekzemplojJI, sed 
oni .devas tíujn peaé seréi; duro la. regulaj kaj kütimaj ' 
e-fin.aj~j . foxmoj . estas · .. ttoveblaj i · ciupa~, . · set1 , sercado.~ 
Kial do .trudi :es~ptajn' nekutin:iajojn? .PeF tío oniatingas 
nenion. tÜ~atl_ ól genon' poi .1a lingv:a:'c'serito' de bo;náj espjl~ 
rantistej.· ~a, Jin15vo • ev?luis 1~!1 Ja . Z-a . k,~J,j flU.Idamenta, 
el.<,zemplo .tu~l kaJ en t1o . r¡,emon §an~as¡ . ~ .. ,Z. :mem t¡¡e 
spor~de ne obeis ti un 'kutiwon. Cetere, ·mi ,dubas, éu troé~ 
'\>li~as ~e un :u , »estas neoosa, 'ke .. . i e11 .Ja tu ti!. .Z-a yerlar~: , 
La samo . rilatas ankau al m'IJ:lloo§emeco, . nekredemeco·ktp: 
La. puna lingvo 'u~as malka'Mmó, nekredenio; kiál dó uzi 
arkaikajnc :fonnojn, kiarn nenio , mo~ivas la, .. arkaikecon. 

. 'X vine· ka,j ;fine: •: ankoraií ¡:l{e'Jk~j tia. estis I 
ple.j ~ornena afero, k,iu povus ~.okaxi ,kondicio~ 
nalo? . ha~ afe'I;Q. ' ja , v,el'e • obzis, 
"SU~rll):tivln ~· Esp:.o' ,he . .sékvas sulbpi'o.p,():¡:iieia 
nalo, ... t.i~,.en. kelkaj. l~g.vl>j ~ (yd; .. · F '·fettá>, !~r<u'Q<ttik:o: 
kUJ:i , Z~~ • ekzemplo ) . . Mi legl\_~:: 
ol hpr() · J<,aj nh.·~cf,a$ ,;pr.i ' unu' 
ol ~na ' haro 'kai mi se~ . . 
uarrMyá;« (~fíni.esÍI\S s.,r·a c'l' ·rnl::ge,), 
»Vi 'bezqnas . ~\Uiulixion 
su~í:'fl~;á/ : ' . 
<"·' ; Mi ·trOVlSl "'""'""u. 
¡¡p.rob~s L ,•trlid qk.li):ti>i;,:n~ 
'iÜUS 'lá. ü.\1~1uyo '•l":"''""-·~ U"""'-~ 



eto, kíam li priskribas per kelkaj trazoj 1a naturon, la 
mornan aiítunan aií la akr.an vintran veteron ce la alveno 
aii 'foriro de ·la grupanoj. Tiuj kelkaJ· frazo)· estas tre 
helaj . · · · 

La lihron, pro la su¡:iremenciitaj kaiizoj - .malgraií 
~ia. tre bona kaj facila stilo, - mi apenaii povas re
komeridi al novaj esp-istoj (ili ja povus seniluzii~i pri 
nía af!lr<>) . Sed malnovaj, do pli spertaj, pli harditaJ sam
idtíanoj oerte kun utiló ~in legos. 

· · Lás.zló Balka 

. M.' .ROLLET -DE L'ISLE: ·MALSIMPLAJ FORMOJ 
DE LA VERBO. Logika Esperanto. París, 35. rue du 
Sommerard; rg36. 2/1 pa~oj . . 

La verketo estas tre funda studo pr.i la malsimplaj 
verboformoj en Esp-o, prj cí tíu multe diskutata dema.Íldo. 
La aiítoro volas ll;in solvi per gramatika logiko. Liaj rezul
toj estas bonaj: tl.ja pruvas tion vaste per Z-aj ekzemploj, 
kiuj tute kon.f<n:ína~ al la reguloj de li fiksitaj. 

Sed aliflanke, oni povas dubi pri tío, cu lia teorio 
vere estas »simpla, facila kaj nekontesteble evidenta« . . Mi 
kredas, ke ~i tute ne estas facíle dígestebla de horno ne 
sufiee sper.ta pri gramatíko kaj - prí matematika logiko. 
Mi devas. konfesi, ke mi mem, kiu sufice multe okupi~is 
pri gramatiko Kaj ankail pri la aktuala demando mem', 
devis ne ~almulte klopod1, ~is -mi povis ~in senmanke 
kompreni. · · 

. Se oni sercas lá kaiizojn de ti u malfaéilo de l' teksto, 
oni 'trovas ·~in precipe en la konfuzebleco de la termínaro. 
.Ekz-e la aiítoro distingas estanton kaj nuntempon, estin
ton kaj pa.sinton, estordon kaj venonton kaj uzas -tiujn 
sinonimajn parojn de terminoj en diferencaj sencoj: la 
unuajn el tmj parelementoj li aplikas por la momento, 
pri kiu oni paro1as, kaj la duajn pri la momento, en kiu 
oni parolas. Nu, tiuj po du vortoj estas tiel samsignifaj, 

. ·ke Ce la lego de la libro oni devas konsiante refolim:íll al 
ilia difino, por konstati, kion ili tignifas. Laií mía opinio 
la momenton, pri kiu oni parolas, oni devus nomi al•tualo; 
la tempo antaiia al la aktualo povus esti nomata antarif. 
dktulzlo, kaj Ja tempo post~: postaktualo. Certe, aktaalo 
kaj nuntempo ne estus tiel konfuzeblaj kiel estanto kaj 
nuntempo. · 

Alía malfacilajo estas la stranga uzo de momento, 
per kiu la aiítoro signas pli-malpli Ióngan daiiron, kvan
kam én Esp-o ll;i signifas nur unu punkton -en la tempo. 
Poste li' diras, ke la nuntempaj participoj · signas la efek
tivi!Jon de la ago; sed efektivi~o signas ja ion sendaiíran: 
la momenton, kiam io. atingas la staton de efektivigiteco. 
Oni devus diri efektivigado, aií stmple dauro. . 

La a.iítoro. ;distingas .tri specojn de ver~j: . l.a s~it.ajn , 
momentaJn kaJ la daiíraJn. Nu, unue, su-b1ta ·kaJ momenta 
estas vortoj samsignifaj, oni do ne povas per ili distingi 
du . divenajn specojn de verboj. Due': la aiítoro ·nomas 
momenta) 1a al$ojn, kies dañro povas esti pli-malpli longa, 
kaj dauraj tiuJn , kies daiiro povas esti pli-malpli loqga, 
ec senlima. Sed tia distingo sunple ne estas farebla : ciu 
ago, kies daiíro estas pli-malpli longa, povas havi ankaií 
daiíron senliman. Ekz-e: laii la aiítoro skribi estas mo
~nta ago; sed en la frazo: ' en · la latina lingvo la so non 
»k«· antaií »a« oni skribas per _»C« - la verb'o slcribas 
esprimas sa¡;ne senliman 'agon, 'kiel se oni ·dirus: oni azas 
la literon »e«. La diferenco inter slcribi kaj uzi aií koni 
estas alía: la unua · havas d.aiiron kaj ankaii rez.ulton, dum 
la dua,j havas nur daiír_on sen posta rezulto. Se oni · ne 
kol108 ·plu. ion, nenio postrestas, sed se oni ne skri'bas ·pla 
ion, restasJa rezul~ de la antaiía skriho: la skrihajo. Tial 
la sola tusta divido Aajnas ti u de W armghien : verboj, de 
-rezulto sen daüro (perdí), . ve.rboj de daiíro sen rezulto 
(scii), verboj de dai'íro kaj de reztllto (konstrui). 

La plej granda. valoró de la verketo · estas la· ld-a.ra 
konstato de tío, ke en lá malsimplaj formoj la verbo esti_ 
montras per sia tempo la tempon de stato, dum ]a parti
cipaj formoj .p10ntras per sia · tempo, ~u la ago esprimita 
per la partiCipa verbO estas dumt:empa, · antaiítempa aií 
posttempa rila te . al ti u stato.' Ekz~ en: la letero estas Jkr-ib
ita_ temas pri nuntempa ttato_ (.-a), lciun estig!s lktibado 
ptadWinpa _al tiu ftato ~~lTA:}-; :iiu' .tato -do .. ~ ~ 

' .· ., {' -

l N G V . 
PREZIDENTO - PREZIDANTO 

Mankas en Esperanto' vorto por estro de respubliko. 
En la SAT-vortaro ejstas donita' kiel dua signifo de prezi
danto respublikestro. Sed · tio estas tre nesufice kaj mal
opbi'tbna. Ni devas wrgi, ke Esperanto evoluu al idealo 
de lingvo artefarita, kie · sinonimoj estas malofta esoepto . 
Mi proponas, ke niaj verkantoj pli ~eneraligu uzon de 
prezidento kiel memstaran radikon. »Progreso«, ~Nova 
Eüropo«, »Bulteno de Cehoslovaka Asocio Esperantista«, 
u:tas tiun vorton en la senco nespublikestro« sufi&l ofte, 
kvankam la vortaroj ne enhavas ~in. 

En la bonega vortaro de Fulcher-Long (angla-E.) la 
malfacilajo sekvanta el la manko de radiko prezident' 
estas tre videbla. L1! vortaro tradukas : 

Presidency (Administration district) gubernio. PrP-
siden. cy (Presidentship) : pr-ezidanteco . . Pre:sülent; prezi
danto. Presidential: prezidanta. 

' La lasta traduko estas evidente netaiiga. Povas certe 
temi pri prezidenta potenco, decido, rajto sed prezidanta 
povas esti cu prezidento, cu prezidanto, dum li prezidas 
kunvenon. Tamen pro -stranga forgeso ne distipgas ínter 
prezidento ,kaj prezidanto la vortaroj de -pennemann, 
Grosjean-Maupin, ec ne la ooha-E-vortaro de Filip . 

Tamen la uzo de prezidento signifas nenian. strang
ajon en E. Ekzistas jenaj vortoj oficialaj kun psc(ldosu
,fikso -ent-: Ser~ento {Fund.), studento · (Fund.), studi 
(Fímd.), agento (l. ald.), abituriento (IV. ald.), filgento 
(IV. ald), paciento (l. ald.), kliento (J. ald.) dpcent<> 
(nooficiala vortq, sed tre ofte úzata). 

Krom tiuj no~oj de personoj estas oficialigit~j 
jenaj pseüdosufiksaj radikoj: kvociento (JI. ald.), tangento 
(11. ald.), inteligenta (II. ald.) 

En la Plena · Gramatiko de Kalocsay- Waringhien 
.(S. 8-7) estas kiel · pseiídosufiksoj enlistigitaj sole: logio, 
grafio, -ik-, -eska.. Sed -ento estas same grava kaj multe 
pli utila, car ~¡ enestas en dek radikoj oficialaj kaj en~ 
un u neoficiala ( »dooento«) tre ofte uzata. Krome jam 
laii ]a Fundamento estas farata distingo ínter stadanto 
kaj studento. Same- utile estas povi distingi inter prezi.
danto de la Esperantista klubo en Liberec kaj inter prezi
dento de respubliko Urugvaja aii Usona. 

Ankaü grava estas la fakto, ke por ciuj ceteraj Atatellt
roj ekzistas oficialaj nomoj. Ekzistas: Duko (Fund.), 
Princo (Fund.), lm_periestro (Fund.), Re~o ~Fund. ), Caro 
(l. ald.). 

Mi rekomendas tiun ci proponon kaj tíujn ci lingvajn 
faktojn al la konsidero de Esperanto-verkantoj kaj de la 
Ling!akomitatanoj. · 

St.an. Kamaryt. 

rezulto de la ago. En: la letero est~ skribata temas pr.i 
pasint?, iam.a s~to (estis), kiun estigik slcribado sa~tempa 
kun tm stato; bu stato do estas la dauro de la ago mem. 
En: 7.a tetero esta.s ·skribota temas pri nuntempa stato, 
kiun estigas skribado posttempa al ti u stato; tiu stato 
do- éstas la antaiiskriheco : la ekstera devigiteco aii 
la intenco de skribado. El tio sekvas, ke -ita signas rezul
ton, -ata lignas daiíron, -ota signas intenoon de ago, do 
tiuj formoj · estas 'tiam uzataj, kiam per la verbo estas 
esprimenda (kaj espr-imeblal) la respektiva senco. Oni do 
ne po-vas uzi -ita kun verboj de daiíro sen rezulto, ear ilí 
ne havas rezulton; ' kaj oni povas uzi -ata te verboj de 
re-zulto sen daiiro nur ce' ripetado , ~r sendaiira ago nur 
ripe~ante povas ampleksi tempodaiíron. (La lastan konklu
don faras mi bj" ne aiítoro--; ja li , kiel mi diris,"ne akcep·-
tis la dividon de Waringhien¿. · . ' · 

La .autoro m.u1te okt1p1~a.a pn la c;femando de la 
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ne ek.z)$tas tíel bela ,detala ,kajero, kitll pri . tiu~ti _granda 
bllÍlgara utbo; centro de' hung<l!a . kalvinana. vivo:. Preoipe . 
Yaloraj éstaa la mul~aj ;fotoj'pri la fama stepo · »Hor,t~ 
bágy<<, 'kiqj 'já.m mein indigas akiri .la i.ajeron, :kiu en'! 
havas detalan '"prisk:riboit de la urbo. Dema~e, .• ke_ en -·~i. 
.simi~. kiel' anklrtl e!J } ¡¡, ,austraj . J..aj " ceh.oslovakaj sim{fa~ 

,_,· 

e-: i~<;;J:J:tJ.' ' t?t~ ~1anhs la adreso de .. esper.~táj dele~to:< 
DEBREGEN-HORTOBABY.: Sii:tlil;a. k~jero, sed ,$tm;t . 11' 

alia1, hildoj, nur 16 pa~oj, el Hi 8 pa~oj k un fo.toj:'~L. 
do~jo la sama. "·. • . j ·- •. :·lí 

•· HlJN(jAR.A ~· ClENEHALA ·. KllE!HJ'BANI\.0. No:va 
~lugfoli~ de ti u . e! gray? hu,íJga~Q bao~o, precipe k u~ . ul:ilaj 
m~~¡;mo) :por VlZJtantor dé H:ungai'UJó. La banko -estas He 
j¡u:oj entr. de· UEA. Adreso: Budapest, V:..o József:-tér :~--::-t1. 

' i AÚSTIUO. La .· aii~b·ááj federaciaj '']andoj kaj . iliaj 
oofai vidjndajoj. 3.2 ~ ·fagoj ' 'k un geografía k arto. .. . . . . . 

EléL HesterrmohJsc.be . Verkehrswerbung '• (Mm1ster10 
por Komerco kaj Traiiko) Wien L Niehelungengasse {~. 
V ere bele-ga, pro$pekto , -luksa papero, : alloga~ foto'-bildoj·/ 
La .kajetó ' gv.id'as iún trá llr bela Aiístrio ka"j dqnas val'Q.r- " 
ajn informojn .por voja~antoj. Akiru ~in kaj montl'U. 'DO"' ' 
kumento p1'i p;raktika kaj ideala uzo de Esperanto! · 

• ? KA1UNTfO. 16.' pa~a ' faldpt6spekto. Lándesamtdilr 
Fre.mdenverkeltt in Kiirnten, Klagcnfurt. , . , 
. , 'Bpn(!_ga prospekto kolora ~un . efjka mop~arp~o 
rdiefl\. ' Bf,lla· .preso, arta ' 'eldono. T.entas tuj y\ziti ,la 
regionol'll . · . .' , ·~ :~. "'" .. , . .. . · 

·, J{}:.AGENF(JHT~ R !?¡¡,~a pro pekto. Stl~Btiscb.es 'Frem-
denverkershüro. 1.0Menfurt, Hath~us. · :. w • • 

Ma.Igt<anda, bone arun~ita prospekto~.- enha~ante . detal-
ojn::pri hoteloj kaj pensionoj.: , . ·' , . · . 

. . WELSER VOLJ<SlfEST (Popolfesto en Wels) 3o~ 
A.üg-6. oopt. tg36. Qenñanlingva p~ospe~to . 6 pa~a,kun 
;pro~;r~o kaj in;.te~es_aj. :bildoj ,Pri 1~ fes.to kaj aran~,ot 
~e la nno .kelkaJ hntOJ en Esperanto. _Alvokó á.l la agn• 
kultura'~-ekspózibio erl Ia·k_omerca oentro de, Supra-Aiístxio" 

INTE)INACIA l!'OIRO MARSElLLE. ~fediteranealmj 
Kolonia Merkato. Koloraj afiseto· .kaj , glumarko ili.oderna,, 
m:ontranw ·kamérltuborr de oéeim~ipo. La foim .,oka:tas inter . 
xg~a sept. kflj>5-á ·okt. Jg36. L<•. # iso kaj glumarko ~stás 
Ciuja:ré uzeblaj. Skribu al Foire lnt.ernatiónale, Esperapto-:
Fako •. 7 Quai. de 13elges, · Marseille. . ·· " 

MONDFAMA KUt\ACBANLOKOKARLSBA.D4 ~ho
slovakujo. x6 paga ' tre bela, ilustrita prospekto pr.i la 
konata uro o' . ki ti S taras~' » 6' . jároentojñ en la servo de . la 
malsana hOnHU:O l« Belaj .. .Cotó.j . kaj bpna tek~to, ~ojo por 
la okuloj, 




