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ANTAU LA NOVA KRESTOMATIO 
. Certe, unu el la plej gravaj dokumentoj de nia 

laug\0, unua fonto de la Esperanta stilo estas la Fun
~l~rllenla. luestomat~o. Elrlonita de Zamenhof en rgo3, 
gt. I?ru~1 ·, ke la. lmgmmaterialo solidigis, elprovig¡s. 
akJn lllfernan I'ICOrl per plifleksebli•l-o, kc }a lin"YO 
!'~las u~eh!a. en plej di . er~aj kampoj fbeletri,tiko , p~e
ZIO: ~nerH'OJ). kc la baw ling-mkonstruo estas tauga 
ka.J fuma. l\.rome, car la lekstoj de }a Yerko estas verk
Íiaj aü re1iziitaj de Zamenhof, gi donis ankau modelo~ 
de ~tilo. t•bli.:;anle, ke la 1·crkistoj. per gia studado, al
p~·opri'.\'11 kaj imitu la ling1ouzon de la lingvo-aiítoro, 
ku~. laü la Bulonja deklara¡io. nplej multe laboris por 
ka,t en E,;peranto kaj plej bone konas gian spiriton :<. 

Longtempe. efekti1e. la Fundamenta Kreslomalio 
ha1i" nelakseblan mloron kiel garantio de lingva unu
er~ ~aj ],id modelo de stilo. Gi estis ne nur legajo 
~a.l hng1a konsilanto, gi estis - kaj e!:>tas - io pli. 
IHHdamcnla slono de nia literaluro. 

Sed intertempe pasis 3 5 jaroj, kaj sur ti u fun
damento k."'m;tmigis tuta palaoo. Ankaií la lingvo ric
Igts, erouli\ plipotencigis de tia m: gia esprimpovo pli
"randi.0.is, gia SÍ!ltak.;o klari.gis kaj plifirmi¡}is. 1\.ai kiel 
ajn grava estas la Fundamenta Krestomatio, gi igas, 
pli kaj pli, historia dokumento. Gi montras al ni 
a.nkoraü komenran, primiti1an stadion de lingvo kaj 
l¡iteratnro: ee gia apero la literatura emluo de uia 
lingvo ja apenail komencigis; nur poste 1enis la inter
nacia periodo en la historio de Esperanto, nur poste 
komenris ciuj popoloj \aste kontrihui al la komuna 
ling10trezoro. Jam en la antaiíparolo al la du:.~ eldono 
Zamenhof mem konstatas. ke ce la trarinardo de la 
unua eldono li tro1is di1etMjn esprimoj~. kiuj sia
rtempe sajnis al li bonaj, sed kiuj nun al li ne plaCas 
kaj kiujn li volonte S<lngus. kaj rere. la Fundamenta 
Krestomatio lingve jam iom arkaikigis. gi ne estas 
montrilo ec de la Zamenhofa stilo (la plej gravaj ver
koj de Zamenhof kreigis nur po:;te ), des malpli g.i 
reprezentas la nunan staton ling1an kaj lileralur<m. 

E1.tis do plene moli,ita la aperigo de vcrko, kiu 
ham pri uia nuna lingva posedajo la saman resuman 
signifon, kian la Fundamenta Kreslom.alio ha1as pri 
la tiama stato. 

Tia! jam antaií longe oni pcnsis pri la kompilo 
de N01a Krestomalio. Gin inic.iaLis unue d-ro Emil 
Pfeffer, sed pro di1ersaj kauzoj li nc povis gin dek
ti,igi. Poste S. Grenkamp-h.ornfeld el.:ha,is la saman 
ideou kaj ankaií sercis kunlaborantojn -. sed la aiero 
idenme ekdormi:;;. Tamen, tia valora kaj necesa aiero 
ne pO\is droni definiti1e. En xg3!, Pieffcr kaj mi rce 
intertraktis pri la demanc;lo, ni ankau publikigis en 
» Lingvo-Libroc ahokon, sereante kunlaborantojn. Er. 
unu. respondo ne venis. Tiam Pfeffer ellaboris detalan 
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planon: amasigante vere interesan kaj valoran materia
Ion. Mta tasko estis gin kribri kaj kompletigi. 
. . Dum tiu laboro mi pli kaj pli konvinkigis, ke 

lw Krestomalio ne poms konsisti nur en la sensistem.a 
1~cigo de interesa let,YQ-materialo: gi devas esti alia ol 
~~~~pla. Legolibro au \utologio. Por distingigi de ci 
hU], gr d~laS haYi ian gvidlinion. Kaj ci tiun gvid
linion mi kredis tr01i en la kompleleco: la libt'O de~ as 
ettlta\i ion, laiíeble plej karakter:izan. de ciu aülorq. 
kiu per 1aloraj 1erkoj partoprenis en la konstruo dl' 
ni a literaturo; gi de1as montri la plenan inlemariecon 
de nía beletro, enhavante ion tradukitan el ciuj lingwj, 
kies trezoroj estas interpretitaj en nia lingvo; gi dems 
montri la lingvislan laboron de ciuj, kiuj per lalora 
laboro kontribuis al la esperantologio; gi deras re
speguli ankaú nian m01adon. Gi do de1as ilustri per 
verkoj nian literalurhistorion, gis nun ne verkitan, sed 
germe jam enha1alan de la Enciklopedio de Esperanto. 
sub di,·ersaj gvid1ortoj. Nur tiamaniere la verko havos 
ankaií tiun pedagogian signifon, kiun pretendas la 
Litolo Krestomatio. 

Sed prezenti karakterizan kolckton el la rer~oj 
de la ling1e, historie aú lilerature plej rimarkindaj 
aüloroj: pecojn prozaj111 kaj poeziajn, literaturajn 
kaj sciencajn, originalajn kaj tradukitajn, evichnle 
rre <'::.Las eble en unu sola mlumo harant.a. la amplck.;on 
de la Fundamenta Krestomatio. Tia! la malerialon mi 
de vis di1 idi en tri 1 olumo jn. 

La unua 10lumo enha1os originalajojn: fabelojn. 
rakoulojn kaj poezion. La dua respondos al la du par
toj en la Fundamenta Krestomatio: '> El la vi m kaj 
scicnwj « kaj Artikolo j pri Esperanto ". Fine la tria 
¡]onos tradukojn: rakontojn kaj poemojn. 

Tiel ui havos imponan dokumenton pri nia ling'a 
ka j litera lura rieo. 

Heslas ankoraií priparoli la demandon de la stilo. 
Un i po1 us opinii, ke la libro ha ros pli da ling,ohis
loria valoro, se oni reprc=-as cion sensange, ear tia
maniere gi respegulos ankaií la evoluon de la ling\0. 
Sed oni de1as pripensi. ke, unue, malglatajoj, mallert
ajoj, eraroj kaj stumbloj lingvaj tre ofte de1enas ne 
el la sene,olueco de la tiama lingm, sed el Ja sen
emlucoo de la aiítoro ; due, ke tia Krestomatio 
dcms !:>el'IÍ ankaú kiel instruilo de slilo. do ling1 e gi 
de1as esti modela. Tial, kun tre granda takto kaj sin
¡:;ardo, ni nc hezitis ekstenni el la tl'kstoj eion, kio al 
ni S3jnis ne konfonna al la spirito de la lingvo. Ankaií 
eu la pocmoj . ni faris kelkloke sangctojn, tck"llikajn 
mallerlajojn ni klopoJis elimini, konfuzajn frazojn pli
ldarigi. Per tio ni sukcesis sa~i kelkajn poemojn kun 
bela kerno, kiujn ni estus derintaj ellasi pro nepardon
eblaj pekoj. 
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'Praesperanio 11. 
- G. Warlng.fjlen -

l. 
. La sek.vanta peco estas fragmento de artikolo, 
kiun Zamenhof verkis por »La Revuo«, en la 
tempo de la ldista afero. Cario Bourlet opiniis 
gin nekonvena al la cirkonstancoj kaj eble dangera. 
La origina teksto versajne malaperis kun la doku
mentoj konservitaj de De Mesnil en sia kampo
domo, kiu estis bruligita dum la milito 191[¡-18. 
La kopio, kiu servis al ni por la eldono, estis farita 
de S-ro Aymonier, kiu afable gin disponigis al ni. 
(La traduko de la pra-Esperanta citajo estas nur 
hipotezo de mi mem.) G. Waringhim. 

[En 1878 aperis »Lingwe Uniwersala «, sed de tiu 
lempo) ... mi du aií tri fojojn radikale sangis la ling10n. 
Ciufoje post tia sango mi .fervore kaj tte multe verkis, 
proze kaj verse, originale kaj . traduke, por ciuflanke d
lprovi la lingvon. Bedaiírinde ciuj manuskriptoj el la 
antaúhistoria tempo de Esperanto tute malaperis. 

En mia memoro ankaií restis ,preskaü nenio el Liu 

tempo. Mi nur memoras, ke :en la kornenco la lingvo 
ha vis tre grandan abundon da ,gramatikaj formoj (el ili 
ekzemple la pasivo de la .verbo restis ankoraií large post 
1878, la pluskvamperfekto (r?) estis ankoraií en 18'St, 
la imperfek.to, kies finigo estis •-es«, restis en la lingvo 
ankoraií ec en la komenoo de 1887, grandan ahundon 
da vortoj, kaj precipe grandan ahundon da afiksoj. '>Ii 
memoras, ke en la unua tempo mi kun speciala pasi0 
okupadis min per sercado de diversaj »reciprokaj rilatoj 
ínter la vortoj«, kaj ciun ·trovitan rilaton mi fiksis per ia 
afikso. Ekzistis ekzemple afiksoj por »provizi per io .< , 
»provizigi per io«, »abunda je io«, »akiri (aií atingi) per 
:io«, »Íari ion gis sate«, -»fari karakterizan agon per io <~, 
•fari ion reciproke«, »fari koncerne ion (germana be-) :< , 
>posedanto (mastro) de ioc ktp. Ekzistis ambaií participaj 
sufiksoj por la kondicionalo kaj imperativo (la lasta en 
la senco de devo: kia devas fari, kiu devas esti fara.ta); 
la sufiksoj •ehl« kaj »em« 1havis duoblan formon, aktivan 
kaj pasivan; ekzistis ne sole .sufiksoj por la monatoj kaj 
semajnaj tagoj, sed ec speciala ,formo por esprimi la rila
ton ínter doni kaj preni, vendí kaj aceti, instruí kaj lern.i 
ktp. Paralele al la radikoj (kies tiaman formon mi nun 
ne memoras precize, sed donas nur proksimume) vid, 
aud, flad ('l!enti per la nazo), palb ( senti per palpado), 
gad (sentí per la gusto), svaz (konvinki), prov (sperti), 
trov, prav ktp. ekzistis simetrie la serio: vit ( rigardi), 
aut ( aiískulti), flat ( flari), palp (palpi), gut (gust01ni1) , 

troj (serci), svas (peni konvinki), prof (provi), praf (ar
gumenti) ktp. El tiu serio, kvankam ne tute analogio 
restis ankorail gis nun la 1vortoj »pezi « kaj »pesi «. 

Poste venis periodo de reago. Konsciante, kiel terure 
,malfacila estos la propagando en la unuaj jaroj, kaj 
konsciante, ke rompí la unuan glacion mi povos nur en 
tia okazo, se mi prezentos al la mondo ion eks.terordi
nare facilan, mi komencis per ,ciuj fortoj premadi la 

Se iu protestus kontraií tia agmaniero, li pri
pensu, ke, unue, Zamenhof mero korekrtis cion ne
propran en la Fundamenta Krestomatio, ni ~do sekvas 
nur lian ekzemplon; due, re kelkaj Esp-.aj gazetoj la 
redaktoroj kutime korektis Ciun ensenditan artikolon, 
ni do kompensas nur la ltaskon de tiuj redaktoroj, kíuj 
tion, ce aliaj gazetoj, ne faris. 

Ne Ciuj arttikoloj kaj poemoj havas, komprenehle, 
egalan valoron en la libro. Nia literaturo estas juna, 
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antaiíe ek.zistintan lingvan materialon, eljetadi cían »h:t· 
laston«, t. e. Ciujn vortojn kaj fo~mojn, kiuj por la u una 
¡komenco ne estis nepre neoesaj, kaj celadi al tio, ke la 
tuta lingvo, necesa por la ~ua tempo, trovu lokon sur 
malgranda folieto. Mi scüs, ke pliricigi la lingvon (per 
'Vojo de neologismoj) oni tre facile povos poste, kiam la 
mondo jam sufice alkutimigos al la plej necesa Iun· 
damento. 

La supersignitaj konsonantoj havis dum longa ternpo 
la forrnon »é« (=e), »i« (= j), »dz« (= g), »S« (= .'\'_1 ; 
poste mi enkondukis alian formon por la sonoj z, dz 
~ por interpacigi la fonetismon kun la grafismo), kaj al 
la supersigno mem mi donis alian aspekton por diferencigi 
gin de la vokala akcento ,(kiu duro longa lempo estis uz
ata por la ,-erbaj formoj anstatau la finigo s). * 

Mi diris ... [ke la manuskriptoj de la antaühisloria 
cpoko de Esperanto malaperis; sed -mi jus retrovis IIJa

nuskripton el la jaro 1881, .el kiu mi prenas la jenan 
pecon]: 

[El: La Umbo. Vid u poste en n-ro 1 o.!] 

•un sero la frindoro s1di. ja.l ba sa balko...._ _bi ro il C:eabro brula 
Unu Test~eron la fremdulo eidis sur 1ia baH::ono ,post li en-la l!aabro bruli s 

Sando, e fej astil tutt n&tura. ~u la uabo Yididb bal muro 
'<e.nd el o ,ica j ti al est i s tute na tu re, k e la ombro .-!J.-ª..1ii s__sur-_lJL_ auro 

del bloa balko. Si, eD ro ti sida bloe ~\Ü naroJ bal 
de-la koetraüa balkono • .les, Jen li tie sidis kontraue lllter-la !loro1 sur-la 

balko 1 ciul fío lrnn la fri.Ddoro sol aoTa, aova· , tol la. ubo os k 
balkon~·kal aíun fojon,k:iasa la fre!ldulo sin aovis aoTis sin la ocbro an .au. 

kor fe ro Cian fakté .. •~~a pee.sé, 116 -.bo esté la sola YiYa, kYul 
C'ar tid li Ciam ~aras. "ll:í tt•nsas.aia oabro estas la sola viva res talo) kiun 

o ·liOté fi troyit• pallu la stuttoro •vitto gu kve gra.cce ro sicé 
oni :j,oTaa tie- troYi!• parolis la i.rultruitulo.•R.igardu ki•l gracie li stdo.s 

bul fiorof,la porbo ISU koj f eraatta. e nulc la uabo debas (?) 
'ínter-la fioroj,}a pordo utas nun ferme ~(itJa.,kaJ nun }a ombrO Q81'US 

ea tí fe ! _aadi¡ e iall i e obvitti i:iol ie e beje revioneate ~&rri 
esti tie1 seh. ka \ IJniri ko ! pririgard'i elon. ene ka! poste reveniote l"ak(mti 

a. mo kvol ro. ti vidu. Si .. to debas habi tl pintoj ma yapAo t•p .. llu C? 
al mi,,k.ion li tie vidis.Jts,vi devus hav• en-la oer_eoj •1e.o. utifo(T) t•"Oaroli s 

ro bade. Estó. Ctt bon& e iall61 Nu ne voli ·to -alli?"e ro vugigu. la 
li brce..E!tu thl bona kaj. eniru! Nu,ne Yolas Yi .iri- ?•ka) Ü bal11U1cis. la 

·.fbpo .al umbo. e la umbo vugigu rae. •si, si, allo_,_a~j ne ·tajmb 
kaoon: al-la ombror-ka.) 1& o~:~bro balancis ree. •Jes,jes,iru,. sed n• raatu t?J 

.pre j longe!" La fr indo ro sol levu e ra umbo bd bloa b~~.lko 
tra !?) longe!" La frem.dulo sin lnis ka j lia ombro sur-l a kontraue balkono 

os so} l evu •.... 
ankau s in le vis . ..• 

La legantoj eble miros, ke dum teksto el la jaro 
1878 (peco estis publikigita en ,mia »Letero pri la deveno 
de Esperanto«) estas por ili sufice komprenebla, la nun 
presata teksto el pli posta tempo estas por ili pre:ka~l 
tute nekomprenebla! La kaiízo estas jena: pro _mohv~] , 
pri kiuj mi nun ne ,povas paroli pli detale, mi en . h~ 
tempo havis la konvinkon, ke, kvankam la vortoj tekmkaJ 

* En la orginalo la slavajn supersignojn ~stataüas 
sirnpla superkomo, laü la kli8oj; ti un ni ne poVIS repro
dukti manka de litertipoj. 

lingvo kvindekjara estas ankoraií infano. Sed ~e se 
nia literaturo ne estas kdmparebla al la litera
tturo de la naciaj ling'Ybj, p:recipe al tiu. ~ 
la lingvoj grandaj, gi estas jaro tamen trezoro, ~n kiu 
ni tne devas honti, kaj en kiu jaro trovigas peCOJ val<: 
raj ec laií la plej severa konsidero. Pri rtio ~ voli.s 
doni dokumenton en ci tiu trivoluma Krestolm!atio. 

K. Kalocsay 



.kaj. ankaü Muj nov.aj enk<lndukotaj ,vortoj devas esti pren
atal sensan~e en tiu for{Do, .en kit\ ili ekzistas en la na
ciaj lingvoj (por ebligi facilan kaj liberan evoluadon de 
la lingvo), lamen por la vortoj fundamentaj (t. e. plcj 
multe uzataj en la ordinara . vivo) la nacilingva aspeklo 
~e sole ne estas necesa, sed estus eé rekte mallwlpa, kaj 
tJal mi tiam tute sangis la plimulton de la vortoj kon
íorm~ al tiuj principoj, kiuj ' tiam sajnis al mi la plej 
tusta} 

La i ¡an'Laú aú post 1 vokalo estis tiam elparolata kiel 
t j «, ekzemple » fiu ~ estis legata ·» fjuc. Kvankam la vor

¡toj eble sajnos al la ~Iegaoto tute elpensitaj, ili tamen 11(\ 

cstis .tiaj, sed ili e3tas vortoj naturaj, kiuj estas nur al
konformigitaj al mía tiama principo, ke en la vortoj fun
damentaj la oportuneco estas pli grava, ol la internacieco. 
Ekzemple il (-(estis)-) in la (en la), alkonformigita al 
la tiama lego, ke prepozicio devas esti ne. sole plej mal
langa, sed ankaií fioigi per vokalo, por ke gi povu unu
silabe kunfandigi k un la gin sekvanta artikolo; kala estas 
oportuoigita formo de la latina »calidus« ( varma); palli 
anslataüis la aotaüao malbonsonao parli (paroli); rajisi 

.. : ... plej kara •i~o, k!an ~ plehtlpa plWDo faktidiu qr&nno pu ' tC?.:W:o poU 
•• aia pl•j kara a:uko.k1am mu aeokdloa pll.l.!Do ft.rigu tnano por v1. lh povas 

dt can taj briYoj kluri, ka aciigoj de ftucHfuc) tu- ~i specco ó.ebéCs) 
dt cent ciaj hteroi lc:omnreni.kiel scilgoj de tiu-éi ~peco devas 

bleui tal fradral kordol';110 val Tidé tol jaa nrsi pro h. Cble~oro} 
't'u:1ó i cian frat&nt koron; 11i kvauU vidu cin j q verSi pro h. 

"orio, ~a blenor? ... ··~·. fla malJuna Woor ka.sé sa.l vidzol.) Yitto, padro , 
~::!~~:~f.La abomen1nda •• Cla ma}]una Woor ka !as sian vi~_!lt_on.) Rigardu.patro. 

mi hgé a Yo koj la pleJ aodral - "la blenoro !:tromojl d.& larm.oj; "ah! 
rni lera s &1 vi la pleJ moderan - •1a abomeninda riverojn da larmoi ·"ha J 

bO ku}a 1 kada ke preoluvo de !u-!i oiti&ma ZUO - 11
1110 ve) t'Ídé U. 

ili rluis.hlis kiel nlu·n va.a. o- "mi lcv~~.zau vid:u am 

tal •al jv..aal piel nadrol lkabrepallkabropalal"" ObiDeoiYo esté fa•ci 
"ian psllunan pian patron mortopalan" •• Ho,Dio!vi estas tia-c! i 

es piD 'fo scf(~. la plej malmadul' 
ankorau Ti selu la plej aalmultan? 

La aaljuna iloor . .. Pelle,_pelh r 
•••••••••••••••• ... pluen.pluen C??1 

'2. La K reg J (A' ndersen). 

Tiu fabelo estas skribita parie krajone. Gi esla~ 
traduko nur de la dua .. parto de la fabelo posl.c 
LiLolita »Kolumo « (Andersen, IJI , pg. 6.) 

' . 
-vo b.abu tiaige madiaj amentaüsr • tra-rr& la krego •eC mianto o na. 
"Mi hal'is tiJDige multafn amantinoint• rakontis la 'kolumo •ee momeaton oni ne 

, rom 
' .--

fges
fbmeli -

t'Prkt) .lio sob& lHi!dknecht} e panCho·, ~jl mo fisan . 'Ut&. fo deb& fa.n 
ta). lli posedis tbototirilon) kaj kombllon .kiu in m1 neniam uzis. Vi devis tia.m 

1 
•lYidi,b&n DIO k;uSA bal tl,.nkol Fian llO ubluj ma .una uao.tau, 
min Yidi,kiam mi ku!is sur ... la flankol Nenia.m mi forguos mían unuan amatinon. 

So ut& garto,fe delka, fe 1'iur011olla,fe janta! 
Ai nth tono tiel delíkah,tial veluromola tiel Carq! tentila 

Pinto. 

Bella sero jal urbetto 
Lue fío brué 
E il rondo un puettau .(e puellau i rondetto) 
Dolée deklamé. [krajone skribita] 
E pri vivo pri nantassa 
Santc so palla 
E ma blesso ne koprassa 
Plescie veksa. 

Oh, maj pintoj, oh maj revoj 
Ne mol perigól 
A la gloro kordo e al devoj (Al jubenta, a ladevo) 
Madza opru mo. · 
De ma vivo la plej kara 

konsistas el Ía vorto rajo ,(oportunigita nadioc) kaj 1a 
tiam ekzistinta sufikso is (kiu servís por verbigado de 
substantivo), kLp. La vortetoj, kiel . ust (germana »erstc), 
as (pola »az«), des (franca »des«) ktp. apartenas al tiuj 
vortoj, kiujn mi antaüe enkondukis pro ilia oportuneco, 
sed kiujn mi poste eljetis, por ke ili en la malfacila 
propaganda tempo ne prezentu superfluan .balastan ... 

II. 
El la sama epoko (188 x-x882) restas kajereto, kiu 

k usas en la Internacia l\1uzeo de Wien; mi konsultis ~in 
en Aügusto 1 g36. Tío estas ordinara lerneja kajero, en
havanta cixjkaü 8o pagojn, el kiuj kelkaj estas detranC.
itaj. Jen la enhavo: 

1. La Brandistoj / Dram.o J de / Frederiko Sillerj. 
Ti o estas la nunaj » Rabistoj «. Estas tradukita nur 

parto de la 1-a Akto, Scenoj 1-a kaj 2-a gis »Nel mi ne 
volas pensi pri tio« (pg. q. de la Pariza eldono). Tiu 
traduko okupas 33 pagojn de la kajero. Jen, kion mi 
povis kopii, kun mia interpretado: (pg. 6-a) (la literoj 
inter rektaj krampoj estas trastrekitaj en la originalo). 

W')'anco. • ttlabropalal kade.nt&l ba sal sdiol e D'.albena.ntal la oiol, 1 1cu 
· · ··--· "mortope.lan falantan sur sian seJ!on kai ll'lalbenantan 1& tagon en kiu 

jel una. tio &:stu blobalbata a ro lla) •padro. *!\e ~vol o IJl&lkasU a 
le· la unua toio estis balbutita a.l li •patro" .Ne'? Cion oni a.alka!is al 

tno e d111l malmacHa,kol, mo scié, to sciid!uj koj mal a~a.di&l . Ta fradro 
mi kai de-la malmulto,kiun • mi sciu,vi acii#os nur mBlmulton.Via frati, • 

preje, plenigu nulc la aezol de sa malgloro;mo paS scié kvol pra 
tute. pleoigis nun la •ezu:ron de sia aalg:Wro;ali almenau scias ~ ion? super 

fa kol ro !ekke tabu hor ra génio i fo sobré mal. kvcs .Tur 
tia? kion!li fakte atingh? . kroa .se! lia genio en tío ~suoeras) aia.u. H1e:-au 

mlnoktt· ro Aidu bej kva.rdtk ailoj dukatoj de destoj" - bella .. po)Okun~, 
111eznokte li decid ía post kYardek mil dukatoi da ~uldoj" - 'beh oo!mooo, 

padro- "dei::astage nje ra tilinol de ri~a bankiro fi-(:1 e morte ... .. 
natro • •a&lea.aHig)inte unue Ua tilinon de riea bankiero tie-~i kaj mOrte .... . 

Moor. - Nelao n• 1'016 pinti pri fo! ·w:o debé presa! ..... = Relmi n• l'Olaa pensi pri ~ioiiH_ dnas !:eai 

¡r..a korpo da gorso e m.a vol o \nuri da ledioj • 
:ti&n korpon per korseto \ce.j mh.n Tolon lnuri per ldo j • 

3. La Fiara ( A 'nd(>rscn). 

Tío estas la fabelo titolita , •»La Najtingalo« 
(Anderscn J. pg. 26.). 

Interesa estas la apostrofo post la lilero _\, pu 
kiu apostrofo Zamenhof montras, ke la akcento 
estas sur la unua silabo. 

lt. Pinto (i Aiíg :slo 1882). 
Tio estas la poemo, poste titolita »~1ia Penso c, 
kaj ape1·inta en la Unua ,Libro (Dr Esperanto, 
Languc lntemationale pour Franyais, pg. 2/¡.). 

Ni publikigas gin éi sube. paralele kun la tra
duko en la nuna Esperanto. 

Penso. 

Unu belan vesperon urbeto 
nenio bruas 

Kaj en la rondo unu knabetino 
Dolée deklarnas. 
Kaj pri vivo pri ita 
Sente si parolis, 
Kaj mian vundoo ne kovritao 
Senscie incitis. 

Ho miaj pcnsoj, ho miaj revoj 
N e min pereigu! 
Al la gloro kaj al la dev9j 
Multan oferis mi. 
De mia vivo la plej kara 



Po mo for esté: 
l\1a junedo bal altaro 
Opre forbrulé. 

Igno mo santé il kordo, 
"fivi mo volé -
Sej dil gavaj mo malporda 
Esti koj poté. 
Uhl plejhotal ej la sorto 
Trop1 mol volé, 
Nu,k¡ e tuj rompó ma forto,. 
Duro mo es sperél 

llemza. 

5. lA arha prego del hebroj. 
Tío estas la traduko de la fama prego »Aiís,
kultu, lzrael •.. c. La títolo signifas: »la an
tikva (= arkaja) prego de la hebreoj.« La 
teksto komencígas per: »Üttó lzraelo ••. e 

6. lA trema lronto de Mozeo. 
Veclajne »la lasta kanto de .Mozeoc. 

7. lA Roma medento e ra famillo. 
{La Roma medicinisto kaj lía familio.) 

l.& peppo Innocento VIII est& malfale ulsal•a. Un dio o j&m kom~ :-ol 
La napo Inocento VIll-a estis aalaana. U:tu tagon oni iu lin? 

..,,taga a Yolio. sci!gi pri ra .morte> ... float• 14 pafoj datraa~ftaj 
aort kaj 'folia seiifi. prl l:taa.oroto.., · 

8. La luüto. 
Tío estas fabelo de Andersen, poste títolita »La 
PaAtisto de porkojc (11. p~. 16-a). 

ksta kan princo,\cn¡ hab& koj tr• aalat.gn• chatto, sej 1 tva kaj'ao: tu-C:i 
. istia iu orinco ,k: iu hu·t, nur tr• m.algrandm regn•ton,sed en; eia okaao tiu-~i 

esta. et aatt.e magna, por ctargldh J TO',• .a.argidd ~ prastr-e deg1. EstA 
fstis aufH!e granda.,cor edzlg~ era·U ... k:aj eddfi li dezi:ris.Esth 

pil ko• krad d• u kot'to.. !u ro ¡pniN • 10. palli al rnau. dtl 
·eerte lo• aroge d• }.ta flanJco.,ke H '""rmes'b. el si di!'i al-}a filino de-la 

iapereatro: " Yol6 tea ~1'7·".~ l!o toan ftó~u!) rol fakti tor ra nomo esta 
.imptriutro:. •au •olaa e-1, •i~ ... S•tl M aoajl'!a · tion fari, ear lia nomo es tia 

no,ti So íol fú:tu...l:D oao no1 Be.l tambo del patro del princo. kreski 
b.i,Cu Ji tioD.. faris..Je,...aud'tl nil ~b tembo de-la pstro de- l a princo kreskil 

ruddo,fekke kara& rudiio! (oj un fie> i hin antlioj ro florit. • helass& 
ro:r:ujo,fak:te ~araa ro:r:ujo! Nur unu t'oioa en hin iaroi li t'loru kaj donis 

fu a ro koj un aola rudio,se} f'U'"'Ci r0111:i. ft ~araige,au o rol fh
tiam al tio gur unu salan rozon,sed ti~t!i ar011h thl e:armigt te oni lin sen-

dente ubl'a ~iujl aai suttoj • •alradoj. Ro os habA fuuo, 
tante ~onesia t!iuin aiajno zorgojn kaJ aalgaioinf?) Li ankau huis najtingalon 

hu fe bont aei\ kanti nl Ciuj janta} aelodoj lora .o ra rulmagna 
kiu titl boiit aeih kanti k?azau ~iui earaa j m.tlodioi }ofis ID lia raalgr6lld& 

laringetto . Ful-H rud::o • ful-Ci tiara deb& kini la pri.GcaU. hJ 
laringeto. Tiun-H ro:r:on bi tiun-H najtingalon dnis ricni la princino.Tlel 

po baj eatu faio) aetassaj i aagnai ardi:aj irioj 11 . forsittaaaaJ 
ili ubau estis metitaj en granda.in arfentaia kestoin.kaJ !orsenditaj 

al prineaU. La laperutro laasu pol . porti il aagca zalo, 1 hu 
al-la orineino.L& iapariutro lasis ilin porti sn-la grtllldan salonon,en ki\UI 

allÜ la princaU p.:. (}udi) baTi leo aaj koianaiaa. Pli po ne haba pu !Uti 
irh la princi:lo por ludi bm. siai kortegani.noi.Pli ili a• hads por farl. 

ln.n lo Tidu la aagn.aj irio} kol ienk~j So dt hto ekthtu da.l 
liam li Tidia la grandajn kestojn lcuo-la dooaeoj,Ji dt foio eblawdh per-la 

aanoj. At to estas ftletto!"pall u lo; eej utu "T idita la kar.& rudtO . 
u.no}. •se-nu.r tio estus btetoi!•diris !i; aed eath "Tidita la t!:arsa rozo. 

•.Ab. bt ._jan te ro esté !.sktassat" pallu C41J "kohnah ........ . . "Nu,h'oll ro 
•aa!.lcitl-hr-aa li estas farita! " diris t!iui kortuaninoj ...... -.wu.kioo. 11 

' oallu•" aandu la. princaU ~ "Fol .., pur nt poU palli!" pondu la .to
dH'isT• c!e!lo&Ddh la. -priocino."Tl?D ai (Tere) ne nenas diriJ• rtspondis la kor-

hnab;" ro esté strapa!•- Jfu,fe. to poU. tol Seppi a ao 1l uro!" 
teganino; • tio estas terura!.·- Nu,tiel Ti non• tion nu.strl al ai •n-la ore-

E 8o Stpnu rol a So il uro. Ro et esU pluaga!" pallu la 
lonl"'la) U fiuatr1.s tioftl al Jj en-!a oralon. •ti estas sana!la!• d. iris la 

denco e lt. 
distancon ka · la 

tintiloj eldudu. fe J'an'ta... •Ob. urekara ala A*u,.usto/ for esU Cio!" "ottOJ • 
tintiloj ekludis thl t!arae: "Ho, tre-kara •ia Aul'\lato/ For estas Uo!" ";.uskul-

ree kojnll l.a nroineau• •ndO rol.H ro ,-oU dak kuu~j de 1:nj koh-
tu! • rea ko .. neh la princúno• dnandu 1 in ,eu li Tolas de k kuom de IJilaj kor:e-
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Por mi for eatu: 
Mía, juneco IW'-la altuo 
Ofere forbrulu. 

Fajron mi sentas en-la koro, 
Vívi mi volas, 
Sed Ce la gajaj (í>) mi mal- --a 
Esti nur povas. 
llo! Plejaltal Se la sor\o 
'l'rompi min volaa, 
Nun .kaj tuj rompu mian forton, 
l>wu mi ankoraü esperas 1 

? 

la tuno!• -"ba ergiga rio" tkkriu la pri.ncaU• sej ft TO dabft paS 
la ooton!"-"Kia ~urena afero"tklr.rih la orineino, • sed tul ri aens alaea.au 

rlstnidi1, . daa rht tol potO r1d1!" 
an.tau-star:it1.po1'-k• ntmhl tl0111 oono •id-11• 

9. 'Mirkoj hel getto. (De Leopoldo Komperto). 
Longa artikolo, kies Lilolo signifas 1 ersaJne 
• l\Iirakloj el la ghetto <<, kaj kiu enlenas naü 
eapilrojn: 

• t.La bnoskassa . 
.:1:!-! ____ _ 

t1 ., nokto la •ortagoj leti be saj toaboj • alU 1l ,.neo pu f~ 
.iD-la nokto la -.ortinto} ltTlltas d s.laj toeboJ,kaJ iras ea.-la ai.Ayocoa -,or t1o 

ongi. Po het~rtnt la ta'taroThko) btl santta jarico, aahisté pol • . kojpe 
orégi . 111 •lprenas la Toho in •1-la sankta ~ranko r.ahohas Hin kat lr:o.eoc:aa 

hgi he ti la sedro del si.ao. Po uU aoa ortdenta kelidio ,u bLI po 
hgi el tit la de--la s..._iao.Tio estas ioter ili 

ne ut6 od.ita eQ la pll aalaa¡na tu"ko .... .. 
na utas aUdita .a la pl•J •lgra.nda ...... . 

,JJ .. 1a fltno, k"fU ne ~u be:no 
L& ia!an~kiu n• riee'Tis beaoa. 

JJl, La sol •onntaJ Ub.a}. 
J ta sin •onnta} Ubi'Oi. 

.JV. J:"To fo es ti pondi "aan.•. 
Kio tic estas respondi • .. lltl•,n) 

.V .. La .artagau 11 sokh ngejo. 
La liort1ntino en-la seka p.....!&.!.i!._ (?tl 

. n. La rano. kYu Tidu lfu sibo. 
l.& intano,kiu 'Tidis Meaion. 

. vn. la testo) del no. 
La atesto! de-la ato. 

•rnehtta,aa tar•. • paU·u un tto liad• okdetnlaanna aalju.noro a sa nepo. 
... eto.•b kara,• dirh unu foton okdeltbintara .. uu.nylo al ua oepo, 

ottO aatttu, hol mo nuk a to pdluj.n nokto to.pro Deo,n• fa~!O! La 
auslru}tu kion ai nWl al •i: diros. Eb-la aokto c.i.pro Oio,ae faJtut La 

satono poti tol odi, • ro kurbiguj • to la buko ••• 
aatano ooYae tion aüdi,kaJ 11 kurbito.s al oi la buioa .... 

.VIIJ. La. bano de Oto. 
La beno de Dio .. 

• IX. "' "DOti IIOr"ti. 
lle pOTi morti. 

* 

fPallassa- taktauaJ 
fdirite-farita). 

En »Literatura Mondo « (Julio 1932), Baghy, Ji1·eras 
alian pecon de la teksto citita de Z. en la ci-Stlpra arli
kolo (li cetere aludas la formon r a j í sé): 

10. lA Umbo. 

UUIIBO. 
LA CIIBRO. 

La Ombro. 

n hlaj guroj la i-o raji8f alia pra(alO o'll ~.i nnol.· LL•. bho ... •oJ'r.a.krt!lid·k·' 
En-la nraai landoi la !:Uli.O radias alian nratgot ~ _ _ 

tute buroaj, • il plej blaj buroj po •t &ttl brull&:ado dtl lltm110 !a.k~ld• 
tute brunoj,ka} en-la olej T~N&J landoj ill el! la brulindo de-h auno {arl-

U negroj ••.• 
tas nu;roj .... 

En la sama artikolo, Baghy liveras novan kopion de 
la poemo jam publikígita de Privat (Yívo de Z., p~. 29.) 
kaj komentita de Penndorf (Líng-va Kritiko, n-ro x6.), 
sed kun kelkaj eraroj, venantaj el leg-craroj de Privat, 
kaj kelkaj mankoj. 



11. BALLADO he Heine 

[rediidauJ 
Mo bella princino il santo vida 
Ko zuoj malsesaj e palaj 
Sul dil1o, sul verda no koe sida 
JI armoj amizaj e kalaj. 

•La kron' de ta padro fio pu mo esté, 
La ora. la redza ra sello! 

La skepro diantiza, rol mo ne volé, 
Tol mem koj volé mo, ma bella! 

Fo et ne estebla, so pallu a :mo, 
Kor et i la tdrnbo kusé mo 
E lcoj i la nokto vioné mo a to, 
K or tol fe prekale amé m o 1 e 

Fine Baghy liveras ankaií la titolon de jena verko: 
12. 

Lin~•o Ullinraala r.t.gruatno • fftBia lril tt- rldabct .«fl &llllo 188l. 
ling'!O Univeraala t.e.gruatiko kaj vorte.ro lab-Ia lasta red;¡tó" de-la iuo 1881. 

\' I':!'SOTC. r xo j pu:~ i AUgu-. to del &n.:l O 1&1 ) . 
r• .. , .. , .,. - (l .... ·~r ~~_t.fJ;!:~-:~_.!< ... 111. ilr~. }Cd l_...:. 

i..:~j de UDU alía: 

13. l 88l.Verboto Russa-Unherula. 
18/il..:..!'> "' '" • - ... .,..l!'l'! - !!r. in:-se.la. 

• 
La ci-supraj tekstoi liveras sufiean materialon por 

studi un u r1 la formoj, kiujn alprenis la , Uniyersala 
Lin~o« df' Zamenhof, antaií la publiki!!'o de ~speranto 
Pn rg8¡. Ciuj tiui tekstoj efektive datas de 188I-1882, 
kaj prezentas sufiée koheran lin~va.fon. Kompreneble, ni 
rrestas kelkajn provoin kai novajoin: ekz-e la akuzativo, 
okiu ekzistas nur ce la pronomoj, estas etendita al la sub
stantivoj en la fragmento 1.; la sufikso -ar- ha vas la for
mon nz en la fragmento I3., kaj -i- en la fragmento 12. 
ktp. Tamen, oni pavas jam paroli pri memstara formo 
de la lingvo. · 

Ni studos ~in pli cletale ci-poste; tamen ni jam povas 
rimarki kelkajn rimarkojn: 

a) la akuzativo sajnis al Z. neutila en la substantivoj 
kaj adjektivoj. 

b) dum la formoj de la pronomoj kaj e~ de la 
tabelvortoj estas jam sistemigitaj, la formoj de la verboj 
restas strange haosaj. 

e) krom en la peco 11., ekzistas stranga misakordo 
inter la pluralo de la viraj substantivoj (per -i), k'ai tiu 
de la virinaj (per -s). Tio devenís de la neeblo aldoni 
-j al la fina_io -aií., kiu markis la virinan rekson; cetere 
la finaio -s por la pluralo estas restajo de la unua formo 
de la lingvo (Pra-Esperanto I.) 

m. 
SKIZO DE LA GRAMATJKO DE PRA-ESPERANTO II-a. 

J. Artikolo nedifinita ne ekzistas. Difinita estas la, 
nevaría. Sed post prepozicio la artikolo al~lui~as (sub). 

2. Substantivoj fini~as per -o, krom la in-seksaj 
nomoj, kiuj fini~as Jler -aií.. La pluralo estas markita 
per postmetita -j, krom por la in-seksaj nomoj, kiuj 
formas sian pluralon per -s: amento (amanto), amentoj 
( amantoj) ; amenta!l ( amantino) amentaus ( amantinoj). 

Substantivoj ne havas kazojn (krom en la peco nr-o 
l-a, kaj ec tie nur parte). 

3. Adjektivoj fini~as per -a. Pluralo ~iam per -J. 
Komparativo per pli, superlativo per plej. 

4. Numeraloj, kiel en Esperanto I-a (krom .:m 

BALADO el Heine 

[retidinoJ 
Mi belan princinon en-la son~o vidis 
Kun vangoj malsekaj kaj palaj, 
Sub la tilio, sub la verda ni kune sidis 
En la hrakoj amozaj kaj varmaj. 

:~~La kron' de cia patro nenio por mi estas, 
La ora, la re~a lia se~o! 
La sceptron diamantozan, ~ mi ne volas, 
Cin mero nur volas mi, mia belal 

Tio ne est~bla, ~i diris al mi, 
Car en la tomho ku§as mi 
Kaj nur en la nokto venas mi al ci, 
Car cin ti el varmege amas mi 1 e 

(= unu) kaj cen (= cent). Sed oni rimarku »miloj 
dukatoj, cenoj prinoaii« (mil dukatoj, cent princinoj). 

5. Personoj pronomoj: mo, to, ro ( samtempe :~~Üe 
,kaj c » ~i « ), Ao, no, vo, po (= ili), so (=si), o (=onil). 
Ili havas do la saman finajon, kiel substantivoj, sed 
krome, ili havas kazon akuzativan per -1: mol, tol, rol, 
§al, no'l, vol, pol, sol (= m'in, cin, lin ktp.). ·Posedaj 
adjektivoj formataj per Aan~o de -o en -a: ma, ta, ra, la, 
na, va, pa, sa (= mia, cia ktp.). 

6. Verbo: prezenco -é, imperfekto -á, aristo -a (ver
sajne ne akcentital) ' futuro -uj, kondicionalo -ás~ impe
rativo -6, infinitivo -i; el tiuj formoj, kvar aajnas akoen
titaj sur la lasta silabo (mó, ublé, ublá, ublds, ubló -
mi forgesas, for~esis, forgesus, forgesos), kaj la aliaj sur 
Ja antaiílasta. Sed estas iom malfacile j~i, br kelkfoje 
Z. forgesis marki la supersignon. Tamen, en la peco 
r 1-a, v. g-a, la ritmo pruvas, ke la imperfekto ne estis 
akcentita sur la lasta silabo. 

Participoj: aktivo prezenca -enta; preterita -cga. 
pasivo prezenca? ; preterita -assa (sed 

oni trovas ankaií unu fojon la finajon -ita (peco g-a.). 
Sajne ne ekzistis futuraj participoj. 

7· Adverboj per -e. 
8. Prepozicioj §ajne ciuj unusilabaj kaj fini~antaj 

per vokalo: 
i (en), ba (sur), bi (post), bu (inter). blo (lContraii), 

he (el), da (per), di (oo), 
de (de), pu (por), su (sub), Ate (? ), ja (? ), 

pra (super), pro (pro), pri (pri) ko (kun). 
(Multaj aprioriaj formoj, el kiuj kelkai restin en E.) 
g. Konjunkcioj: at (utinam); se] (sed), ~i (~u), Au 

(ke), dam (por ke), lwr (car), vel (kvazaií). el (ol) 
Primitivaj adverboj: os (ankaií), es (? ankoraií), for 

(for), ed (ec), koj (nur), nu (nu), nuk (nun), e~ (? ) 
si (jes), e (kaj), e11 (jen), kau (apenaií), pa§ (almenaií), 
jur (hieraií), pil ( certe), pin (? '). 

Prefiksoj pre (= ~g-), ple- (= sen-). 
ro. Tabelvortoj: 

1 L ("' 1 ·• t ; ¡ "" r .,r T .• r ¡ ;: ¡ ;: : 
! f! Hr~ ! ñ~ p:. ! ::~ ! t., 1 u. !fr: ! ! 
1 Nlílllfl ! h o ! (h: ! f 1 ! t h an 1 ~ 

Tamen. en la peco I-a, oni renkontas la rilatajn 
formojn: ku, ko, ke, !ron (anst. kvu kp.) kaj la formojn 
kvo, koo ~ajnas signifi , cio, ~iae, sed la senco ne estas 
klara. Rimarkinde estas la konfuzoj inter fio (= nenio) 
kaj fio ( = fojo), in ter la nedifinitaj formoj kaj la 
provitaj formoj de la rilatpronomoj ktp. Se la serio de 
la nedifinitaj pronomoj estis regula, oni havis ankaií ko 
(= kio) kaj ko (= kun) ktp. Pri tiuj karamboloj aludas 
vedajne la Letero al Borovlto. 
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D 1 S K 
Kara Kolego. 

Mi jus legis en Lingvo Libro vian respondon al mia 
lasta letero. 

Vi ne konsentas pri mia difino de kunmetita vorto 
(K. V.) = mallongigo de esprimo, kiu, lau via opinio, 
estas tiel vasta, ke ~¡ ne estas v~1ida; kaj kiel pruvon vi 
citas: divershomoj, malrapidlerni ktp. 

En la p~. 2 I mal upre estas respondo al Yia kritiko; 
mi di ras: Estas anstal.aií.inda de K. V. éiu es primo, kies 
l(omprenebleco ne estas genala per forigo de lce 'kaj vortoj. 

Tiun kondicon c1idenle ne kontentigas la esprimoj, 
kiujn ,.¡ citas; gi montras, ke multaj aliaj ankaií ne povas 
naski K. V.-ojo. 

Via principo de vortcfiko, kies aplikado sangas J,n 
gramatikan naturon ele la vortoj entenataj en la K. V., 
kontrauas la trc simplajn regulojn donitajn en la Funda
mento pri la K. V.-oj: tkreataj per simpla kunliaado 
de vortoj «. Tin kunligado done san~as tiujn vortojn. 

En la vorto /cantara la vorlo kanti ne farigos kánto 
pro aro; kan lo estas kreita tute sendcpende de aro; kaj 
la K. V. rezultas el la kunligado de !canto kaj aro tute 
same, kiel m·baro rezultas el la kunliaado de arbo kaj 
aro. La verbo kanti eniras en !cantara, entenata en kanto 
= por kanti ajo = kantala ajo. 

Mi opinias, ke estas dangere stari"i rcgulojn fondit
ajn sur uzo, kiu daiíris nur 5o jarojn, eslis efektivigata 
de relativc malmultaj homoj, ne atingis Ciujn landojn 
kaj estis nek kontrolita de kompelentuloj, nek sankciita 
de Akademio. Oficialiaante tiujn rezultatojn, oni riskas 
enkonduki maltaiígajojn, kiujn poste oni de10s forigi. 

Bedaurinde, tio okazis pri DE , kiu. kiel vi konsenta-, 
ha vas teorie nur un u signifon ( deveno, kaiízo), kaj kiun 
oni uzas lai't mu1taj aliaj, eble pro simileco al la naciaj 
lingvoj. 

Ekzemple post agsubstanti1o DE lau ia funda sig
nifo montras la aganton kaj la agaton, kaj el tio povas 
rezulti konfuzo ; sed gi estas forigebla, se oni uzas por la 
agato akuzativon, kiel kelkfoje faris Zamenhof. aii se oni 
aldonas pasivan participon antau la aganto. Uzo de tiu 
pasiva participo e\·Ítas praktike cÍan dubon, kaj onÍ povas 
doni la regulon: forigi gin nur tiam, lciam la signifo 
evidente reznltas el la kuntelcsto. 

(En via ekzemplo: , la cevalo estas acetita de Petro« 
DE havas la sam.an signifon, se Petro aüctis la cevalon 
(tiam DE montras la devenon de la ago), aií se oni 
acctis ~in de Petro (car tiam DE montras la devenon de 
la cevalo). La konfuzo devenas de la esprimo kaj ne de 
la mu.ltsignifo de DE, gi estas facile forigebla, se oni 
uzas el Petro en la dua okazo.). 

La supre proponita regulo estas apliko de la funda 
principo pri la minimumn p"no, kiu donas al Esp-o gian 
nekompareblan superecon. Jcn per tiu regulo la klarigo 
de la I I sajnaj signifoj de DE lau la Plena Vortaro; in ter 
krmnpoj estas la subkomprenataj participoj. 
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I) foriri de ia lo k o ( deveno) 
2) de du jaroj (komenco) 
3) tremí de febro (kauzo) 
{¡) runata de ciuj (kallzo) 
5) de kiu estas (posedata, ,·erkita) tiu libro 
6) la libro (posedata, \erkita) de Petro 
';) cevalo (karakterizata) de blanka koloro 
8) peco ( apartigita) de kuko 
g) konkero de Anglujo (farata) de la normanoj 

10) mortigo (rioevata aü farata) de horno 
11) sukceso ( atingita) de entrepreno. • r 

u T o 
E,idente, uzo de tia participo ne estas praktika; sed 

~i estas tre malofte nece a. Ciuokaze, oni ne devus kon
senti pri la multsignifo de DE en teoriaj di kutoj. 

Tutkore 'ia: 
Rollet de l'Jsle 

Estimata Kolegol 

Pardonu, ke mi respondo iom tro longe vian dis
kut-artikolon pri la vortfarado. Mi faras tion pro tio, ke . 
lau mia opinio. la fik ado de la vortkunmetaj reauloj 
P tas tre arava p r la lingvo, kaj estu tre bone, se la 
Akademio poH1 kon enti pri i temo, kiun ~¡ oficialigus. 

Unue, mi parolos pri viaj kontraiídiroj: 
I) Via regulo: »Estas anstatauinda de K. V. ciu es

primo, kirs komprenebleco ne estas genata per forigo de 
kelkaj \Ortoj • evidente ne malpermesas la kunmetojn 
divershomoj, malrapidlerni, ktp.: tiuj kunmetoj ja estas 
kompreneblaj. Mi ne komprena , kial vi diras , ke ili nc 
kontentigas la kondicon postulatan de via reoulo. Tamen, 
ili ne estas uzataj. 

2) 'lia principo de vortefiko tute ne kontraiías la 
Fundamentan regulon: •K. V. e tas kreata per simp'la 
kunligado de \Ortoj «. Vi iqtermik as radikon kun vorto. 
Varm-radio estas varmo-radio, kantaro e tas kanto-aro. 
E tas tute indiferente, ke varm e tas adjektiva, kaj kanl 
estas wrba mdi/;o: ci tic temas nur pri substantivaj vortoj, 
t. e. pri varmo kaj /canto. Kiel oni povas senmaJhelpe 
krei la rnem tarajn Yortojn varmo kaj kanto, tiel saml' 
oni povas krei la snb lantivajn flankelementojn (lau vi , 
determinantojn) mrmo- kaj kmto-. Kaj b kunmeto okaza, 
pcr la • impla kunli3ado« de tiuj ci substanlivaj vortoj. 
de1enintaj el nesubstantivaj rndilf.oj. 

La demando esb1s nun, kiel do ni scias, ke en ~a 
supraj kunmeloj oni deri,is el alikarakteraj radikoj sub
stanlivajn vortojn, antalt ol ilin kunligi. Nu, laií mía rP
gulo, tirl. ke tiuj radikoj staras antau sub tantiva cefele
mento (determina~o). kaj Liaokaze ciam, senescepte okaza,; 
ti u substantivigo. :\:li ripetas: ne temas pri tío, ke verba 
ai't adjrktiva ndiko perdas kiel radiko sian l.arakteron, 
sed simple pri tio, kc gi farigas substantiva vorfo, per 
alkroco de la o-fina jo ,idebla ( ekz-e en dormo-óambro) 
au !atenta ( ekz~ en kanl (o )-aro). 

Qni do nc po~as diri, ke mía regulo t§angas la g~a
malikan naturon de la vortoj entenataj en la kunmetita 
vortoc En Esp-o nur la radikoj havas fiksitan gramatikau 
naturon; la gramatika naturo de la vortoj, male, dependa> 
sole de la alkrocita finajo. Kaj same kiel ni povas sangi 
la finajojn en simplaj vortoj. ili estas ~an~eblaj ankaií en 
la elementoj de la vortoj kunmetitaj. 

En la PI. Gr. tre vaste mi eksplikis mian si temon , 
kaj krome mi vaste komentariis gin sur la pagoj de L. J. .. 
J'espondrulle al di1ersaj kritikoj. Nun mi volus gin reslllu i 
ci tic en la formo de lakonaj reguloj, sen ia motivado . 
Mi kredas, ke })llf tio ili farigos multe pli komprencbl:t j 
kaj trarigarde~laj. 

Rcguloj de vortfcunmeto. 
J. La eeia vorto ( oefelemento) staras en la fino. La 

anlaiía elemento, kiu la cefelementon determinas, estas 
la flankelemento. 

II. Cefelem oto povas es ti ankaií fina jo (Fund.: la 
Iinajoj povas esti rigardataj ankaií kiel memstaraj vortoj). 
Laü tio oni povas distingi vortojn duelementajn, en J¡juj 
la finajo rilatas sole al la dua elemento (kor-varmo : 



\'armo de koro) kaj trielementajn, en kiuj la finajo estas 
memstara, do formas apartan elementon krom la da 
antaiíaj (cirkaiíurha: Cirkaií-urbo-a: [estant] a cirkaií 
urbo). 

111. En duelementaj vortoj la gramatika vortkarak
lero de la flankelemento dependas de la gramatika vort
l..araktero de la oofelernento. ATENTU ! Ne de ties radik
karakterol 
. I ) substantiva ciefelemenlo substantivigas 

~1an flankelementon: dorm&lmbro = dormo-eamhro, preg
aro = pre~o-aro, varmradio = varmo-radio. La analizo 
okazas per DE, aií per pli preciza prepozicio anstataüi
gehla. per DE: cambro de (por) dormo; aro de pregoj; 
energto _de varmo; aií per EL: orceno = ceno el oro; ai1 

per simpla apudmeto; kverkarbo = kverko arbo; soldat
kamarado = soldato kamarado. 

2) adjektiva oo.felemento substantiviuas SÍiln 
.flan~elementon_. . La analizo okazas per JE, aií ~er pli 
prec1Za prepoziClO anstatauigebla per JE: posedavida 
posedo-avida = a vida je posedo; sangavida = a vida je 
ango; belriea = belo-rica = rica je belo. 

ciernen ton 
3) verba oofelemento povas igi sian flank-

a) adverho: pafmurdi = pafe murdi = murdi pcr 
pafo; martelbati = martele ha ti = bati per martelo; lwn
lobori = kune labori. RIM. Oni laiíeble evitu tiajn vort
kunmetojn kun adjektivradika flankelemento, ciar tiaokaze 
pli natura estas la analiza formo: diligente lerni, npidc 
p~oli, hone farti . Se ne temas pri prepozicia aií prefik
smda flankelemento ( ekiri, kunludi), oni uzu tiajn knn
metojn nur, se ili estas analizeblaj ankaií per PER: rnunli 
per pafo, per martelo. 

b) predikatan adjektivon: purigi = igi (ion) pura; 
dismeti = meti (ion) disa; kunrasti = rasti (ion) luma. 

lY. En trielernentaj vortoj, ce memstara finajo, eh
islas du cefaj eblajoj: 

1) la duobla flankelemento povas ekzisLi 
ankau memstare, laií la reguloj priskribitaj sub III. Tiam 
ni parolas pri kuntenaj flankelementoj: domkonstrua = 
domkonslruo-a: domkonstruo-rilata; domkonstrui = dom
konslruo-e-i = ( ag)i domkonstrue. Kiel ni vidas, in ter la 
cefelemento kaj la duobla flankelemento validas la reguloj 
priskribitaj sub 111. t. e. rilato ( adjektivo) postulas an
lauan substantivan ( domkonstruo); i (verbo) postulas an
laiían adverbon (domkonstrue). 

2)' la duobla flankelemento ne povas ekzisti 
memstare lau la reguloj priskribitaj sub 111. ( disfillaj 
flankelementoj). Tiaokaze ekzistas ree du eblajoj: 

a) ili povas sintakse interrilati Jau sia gramatika ka
raktero konforma al la radikkaraktero: tiam ce la analizo 
ni simple krocas al ili la pleonasman finajon: samklasa = 
sama-klaso-a = sama-klaso-apartena = apartena al sama 
klaso; grandanima = granda-animo-a = granda-anirno
karaklerizata - karakterizata de granda animo. 

b) ili nc povas sintakse interrilati laií sia gramatika 
karakt~ro radika. Tiaokaze Ciam la maldekstra flankel
cmento konservas sian radikkarakteron kaj influas per tio 
la dekstran (inversa vortefiko). Tiu maldekstra ele
mento estas aií prepozicio aií adjektivo. Ambaií rilatas 
ciam al substantivo, do ili substantivigas la dekstran ele
mentan: senforta = sen-forto-a = (estant)a sen forto; 
helvcrda = hela-verdo-a = hela-verdo-karakterizata = 
karakterizata de hela verdo. 

RIM. Same kiel la memstara finajo kondutas ankaií 
radika aií sufiksa oefelemento havanta duoblajn aií triob
lajn flankelementojn: 

x) k un tema flankelemento: domkonstru
isto = isto de domkonstruo, 

2) disfala flankelemento: s11miclr:uno: santa
ideo-ano == ano de sama ideo. 

3) triohla flankelemento: enpoligi = igi 
enpob = igi en-poso-a = igi ( estant)a en poso. 

RlM. JI. Ke temas pri tia memstara finajo, tion 
~ontras, ke analizante la vorton laií punkto 111., ni uo 
ncevas se~chavan rezullon . Ekz-e domkonstrua analizigus 
konstrua JC domo; samldasa - klasa je samo; senforta 
-- forla jP seno. Tio evidentigas, ke oni devas memstari"'i 
la .finajon. Tion farinte ni rice vas: domkonstruo-a, sam~-
1.- lrr~o-a, sen-forto -a, do la sencojn, laií kiuj ci tiu vortoj 
<•stas efcktive uzataj. 

V. Kelkaj vortoj (j unedzo, dikfingro, sova~besto) ne 
obeas la suprajn regulojn. Tiuj do estas neregulaj kun
mctoj, aparte lernotaj; ili tute ne estas modeloj, laií. kies 
rkzcmplo oni povus fari vortojn. La vorto dikfingro, 
Pkz-e, ne pravigas la vorton dikagento (dika agento). 

VI. Ne obeas la suprajn regulojn la veraj prefiksoj 
(bo, eks, ge. mal) kaj la veraj sufiksoj (et, eg, ac, um). 
Ce ili ne temas plu pri kunmeto, sed pri derivo. La samo 
rilatas ankaü pri tiuj esceptaj kunmetoj, pri kiuj ni pa
rolis supre (punkto V.) 

Jen estas la sistemo en plej mallonga redakto. Mi ne 
krcdas, ke gi estus sancele])J.a. Kaj mi ne kredas, ke gi 
estus malpli .facila ol via sistema, kiu, krome, mi ripetas, 
estas tiel malstrikta, ke gi donas nenian orientigon en 
specialaj kazoj. 

* 
N un ni paro! u pri la problemo de DE. 
Unue, mi retiras tiun mían koncedon, ke teorie DE 

I'Slas unusignifa. Efektive, n•miélil komunan signifon oni 
po' as trovi in ter la posedo kaj la origino de io. En libro 
de Godhe (verkita de G.) kaj libro de Petra (posedata 
de P.) DE havas sencon tute diferencan, neniel redukt
eblan al komuna bazo. 

Sed ec se ekzistus teoria unusignifeco, en lingvo ja 
nenion gi valoras, kiam praktike la signifoj estas tiel di
' crsaj, ke povas rezulti miskompreno. Vi mem ja sercas 
riutedojn por tion elimini . 

.J en ázem pie : a ce lo de sldavo. Ti o signifas x) k e 
sk lavo acielas, 2) ke oni acietas sklavon, 3) ke oni acetas 
de sklavo. 

Vi diras. k e en: lo cevalo estis aeetito de Petra. DE 
lllOntras jen la devenon de la ago, jen la devenon de la 
¡\•, a lo. N u, guste tio estas ma1bona, ke gi povas montri 
jen tion, jen ci tion , do du aferojn rekte kontrauajn: en 
la unua okazo Petro akiras, en la dua Petro fordonas la 
cevalon . El ci tio, laií gusta konsidero, oni povas konkludi 
nur, ke la teoría unuigo de tiuj du sencoj estis erara, 
car la praktiko montras, ke gi ne taugas. 

Cer te, plej bone estus, se Esp-o havus tri prepozici
ojn <mstataií DE: un u por la poseda rilato, alían por la 
aga rilato, trian por la deira senco (tempa kaj spaca). Oni 
p01us proponi ekz-e: DE, PAR kaj AB. Sed tia propono 
estus tute sensanca, car Esperanto nun jam ne toleras 
:langon de fundamentaj elementoj. 

La solvo povas esti nur tio, ke DE havas resuman 
signi.fon por ciuj tri supraj sencoj. Sed, en okazo de 
neceso, kaj nur tiam, oni ~in pliprecizigas, por eviti kon
[uwn. 

Plej facila estas tiu pliprecizigo por la deira senco: 
ce gi ec pli facile estas distingi ínter la tempa kaj 1..
spaca rilato, ol trovi esprimilon por ili ambaií kune. Ni 
havas ja du sufiksojn, el kiuj unu signas tempkomencon 
(EI<), la alía malproksimigon de oentro (DIS). Oni do 
puvas fari tute regule la du prepoziciojn .EKDE kaj 
OISDE, 
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REVlJO D E.. REVlfOJ 
LA INTER A IDEO e tas ,jgle redaktita gazeto de 

la nov-zelanda esp-istaro. En gi mi legis la sekvan ra
konlon, \Crkitan de la juda poeto Jakob Glane, tradu
L.ilan de Jesaja Gordon. G:i titoli~a : La filozofo kaj la 
kamparano . • :Ualjuna Uerulo, filozofo, foje bezon's tran-
iri rireron. Li dungis kamparanon l..un vel.Sipo. La tago 
estis bela, la cielo klara kaj la rivero blua. Nu, cu la íi.lp
zofo havis timon? Tute ne! Veturas do la filowfo kaj 
la kamparano ur la sipeto. Kaj la sipeto glitas kviete: 
plezurego. La filozofo n gardis l a cielon kaj la kampatano 
- la akvon. Diris la filozofo al la kamparano: »La filozo
fion, cu vi ~in konas? c La kamparano ne sciis, kio esta 
tiu kaj li respondis kiel kutime: » ~e c. »Se vi ne konas 
la filozofion, kamparano«, diris la filozofo, .vi perdis 
la duonon de via vivo. « :tDomagelc »Kaj cu ankau lama
tematikon vi ne konas? c »Ne.c- respondis honte la kam
parano. »Ho, hol c - diris la filozofo, ¡,kaj 1·crsa jne 
ankaü la historion vi ne konas, cu? Frateto, tri kvaronojn 
de vía vivo vi malsparis!c Dume la cielo kovrigis per 
nuboj kaj la suno ka§i~is kaj la tago pli kaj pli mallu
mi~is. Forta vento ekblovis el tiu flanko, 'kic la suno 
subiras. La sipeto saltis de ondo al ondo. Jen, renver is 
gin la vento. La filozofo tenis la veston de la kamparano 
murmurante pregon. »Nagon, cu vi konas? c - demandis 
naive la kamparano al la filozofo. »Nec - respondis la 
timigita klerulo. »Do vi perdis la tutan vivon, sinjoro 
filozofolc - rcspondis trankvile la kamparano. » .. Nun 
mi rimarkas, ke dum kopiado mia kribm:\Sino kapricis 
kaj la rakonton gi ne tute tiel surpaperigis, kiel ~¡ <l:Peri 
en la DO\'-zelanda gazeto. Sed mi esperas, ke la tradukinto 
pardo!los la. kelkajn sangetojn, kiujn kauzis la kapricado 
de mu ma§mo. 

Se mi jam estas sur la Paeifib Oceano, ni faru nur 
salteton kaj vizitu Aiístralion. »Sukro~ daií.ri"as iau 1i1on 
vere originalan en Esp-ujo. Nu, oni vere ne pom'i kon
testi la viglecon ka;j oftan spritecon de gia redaUol'O. 
Nepre ne enuc estas aiískulti lían opinion pri Esp-aj kaj 
eksteresp-aj aferoj d_e I'_ nuntempo. Srd liaj tri _pn·_pozi~ioj 
(DI, DE, DA) ka] ha JE anstataü akuzatno ·ncmun 
delogis gis nun, kaj certe neniun delogos. La fundamcntaj 
elementoj de Esperanto nun jam ne estas ·angcblaj. Alía 
afero estas la precizigo de DE en okazo de neceso (EK DE, 
DJSDE, FARE DE), car gi allasas la uzon de simpla DE . 
kiam la kunteksto sendubigas la sencon. Krome, S-ro J. 
di K. ofte riprocas la Plenan Gramatikon. Nu, cstus 
tamen tre bone, se li iom studus el gi la spiriton de la 
lingvo, car liaj frazoj ofte apena u estas deci freblaj. 

En la oktobra numero de VERDA REVUO ni trovas 
beletan soneton de Karl Jimel. l\Ii publikigas gin ci tic, 
kiel, bedaiírinde, adiaüon al tiu gazeto: 

Por la aliaj okazoj, la afero estas pli komplikita . 'i 
rigardu. 

DE Ínter du substantivoj povas igni jen la posedon, 
jt•n la originon. Ci lastan, se povas ekzísti dubo, oni devas 
do aparte signi: libro de mia amiko (posedo); libJ"O 
1 erkita de mia amiko (origino). 

Post agsub tanlivo DE povas enkonduki jen la agau
lon, jen la priagaton. Se povas ckzisti konfuzo, la uuuan 
on i signu ciam pcr FA RE DE, kaj tiam DE estos sen
duba montrilo de la priagato. Oni do povas diri .~hribn 
ele infano, car infano ne pova esti skribata, sed oni diru 
prisla·ibo farc de infano, car priskribi oni povas infanon, 
kaj la simpla prisluibo de sioonifas unua,ice ci lastan. 

Post pasi1a participo DE ciam enkondukas la agan
ton . La ablativon do oni devas signi ciam per DISDE: Olli 

acctis la eevalon de Petro - la cevalo· estis acetita disde 
Petro. 

Jen , mi kredas, perfekta sistemo, havanta la avan
tagon, ke gi ebligas ciam precizan komprenon, kaj tamen 
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A u tuno. 

Aiítuna 1ent' flirti~a la foliojn 
di' arbobrancoj en l a kort'. 
Tra bruna foliar' sen fort' 
autuna suno cnda la radiojn. 

Su uras la folioj dcgiojn 
dum ili falas, pri la sort', 
L.aj tra la pintoj en agord' 
soniga, 1ent' malgajajn melodiojn. 

La suno malaperas okcidente. 
)Iaharmaj <sta noL.toj de I' aülun·; 
J w hircl' sm· k01lva branc' e k pepas plcudt•. 

~falantaü n ubmantcl' kovri~as lun' 
kaj knarc arbo gema al cielo. 
H.fspomlc burlas 1ento tra mallu•lo. 

Sed sajnas al mi, ke en E ·peranlo la viraj rimoj hava ian 
pintPn, ian pctoleman akcenlitecon. kiu tute nc harmonía, 
kun la humoro de ci tiu poemo. :\li opinias, kc pcr la 
almelo de la iinajoj la pof'mo gajnus. 

En la noYcmbrn numero de FHANC \ ESPEH \\
TlSTO rni legis 1ervan artikolon dl' Raymond chwartz . 
Pcr trafaj ekzcmploj li ilustras, kiom 'o[le oni parolas. 
L.iam la p01rolo esta nenccega, ec ~Pna, kaj J..iom o[tc oni 
silcntas, kiam oni devus paroli. La artikolo finiga- jen(' : 
»Vidu la geamantojn~ - (se ,i povas, car grnerale il i 
kasas sin ... ) Jcn hometoj, kiuj drzirus kun ciuj dctaloj 
priskribi sian felicon, eldiri en historiaj \Ortoj sian amo11. 
sian gojon, sian admiron. sian Dio- cias-kion. kaj i!i 
silentas. Estas vet·e, k e ili stara~ sur la sojlo d!' gr;n a j 
decidoj. »Úu jes? Cu ne? t - h.aj ·age komilas la pro
verbo, kc antaií ol diri definiti1an tultajon, oui de1;h 
turni almenau sepfojc la langon en la huso. Kaj tio sajlll' 
estas la sola konsilo, kiun la geamantoj kon cnla~ olll'i . 
Tial, anlaü ol intersangi po·eternajn jurpromc ojn. h.,, 
konsáencc. kaj pli ol sep.foje, ili lumas la lan,.on ('ll la 
buso . . . unn de la alia. ~ 

0 

La novembra numero de Esperanto ( FA) aperi ],un 
varia enhavo rica jc raport-materialo. Sed ~i pr<'sigis ¡wr 
verdaj literoj , ur la lumreflektanta papero. Legautoj k un 
malfortaj okuloj ni' gojos al la novigo! 

En HEROLDO mi legis trc bclajn, poezi-in pirajn . 
harm~uip~~najn liniojn de M:inuska Mantel, pri la autuuo. 
Sed l..ml si uzas »hudgeto anstalaü » bud~eto c ? 

Jen non faL..gazeto: HADIESTEZA GAZETO. Laü la 
programo giaj celoj: I.) propagandi radiestezon per Es pe-

kon Cl'l as la UZOn de UDU 'Oia prepozicio por ciuj okazoj, 
kiam la kuntcksto ne allasas dubon. Tio estas konfonm 
al la principo de la mcceso kaj suficoc. Kaj konforJll a 
anL.att al la principo de la senrornpa evoluigo, kiu, laf1 
mia opinio, povas teksli jene: bona novismo estas nur 
liu, kiu nc malebligas uzi paralele ankaú pure Funda
HH'nlajn formojn. La neobeo al tiu ci principo igas scn
sancaj la formojn PAH. kaj AB, au la DI, DE, DA d•· 
S-ro Joab Eljot di K. Ci lastaj kromc havas la malavan 
lagon, kl' ili e tas lro similaj, kio malfaciliga ilian distin
gan, L.aj pro kio ili estus ciam intermiksilaj de la uzanloj 

* 
Tria aLero: cu verc lingvo uzata ekde kvindek jaro J 

P~lil~ ticl malmulle elprovita, ke oni ne povas ankorai~ 
itks1 bazc de gia praktika uzado difinitaJ'n re"ulojn? \1• 
k 

. o 
onle tas hon, precipc se temas pri tiel elemcnta a.fero, 

kia estas la vortkunmeto. 
Al tes time: 

K. Kalocsay 



ranto 2.) propagandi Esperanton ínter la ciulandaj radies
tezi<toj. Nu, certc. kiel nova fakgazeto gi estas nepro 
salulinda. sed la nivelo de kelkaj artilwloj - almenai:í 
por ni, kiuj ankorai1 ne estas adeptoj de tiu novajo -
sajnas iom naiva . . . . 

En la oklobra numero de la franclingva gazeto ES
PEHA~TO LEH;\EJO mi legis inlere an raporton pri la 
:;omcr:•j kurwj en Poissy el la plumo de Henriettc· 
DcsllaJes. 

Sub titolo »PEH NUlGITAJ FORTOJ « aperis nova 
gazeto. Ci klopodas i~i generala gazeto de Esperantujo, 
kun intcrnacie interesa enhavo, ~¡ intencas sendepende 
kaj reklc diri sian opinion, kaj disponigas sian 'lokon 
ankai:í por konlraiíopinioj. Eble por tiel serioza programo 
la amplekso d.- la revuo ne e3tas kontentiga. La unua 
numero prezentas tre varían, "iglan enhavon. Ankaü la 
serca rnbriko esta.; placa. Bonan prosperan! 

L. ESPERA\"TO -· kiel ciam - estas unu el niaj 
plej brmaj propa;.randaj gazetoj. Giajn batalpretajn, sprit
ujn, kominkajn. itallingvajn propagandartikolojn mi legas 
ciam kun granda interesi~o. 

En LTTOVA STELO legeblas intere3a rememoro
~Prio. En la julia-augusta numero trovigas remernoroj de 
prelato A. Dombrovski kaj s-ino T. Zilbernik-Kocin , 
fratino d1• la edzino de Zamenhof. 

En L,\. JUN.-\ YIVO denove aperas no,elo, sub kiu 
¡•slas skribita la nomo de la tradukinto, sed la nomo de 
la al!loro Lrovigas nenie! En la sama numero trO\ igas 
J,cleta pocnw de Damjan Vahen, jen la unua strofo: 

Vnsta, vaslegn estas la mondo, 
rnilfoje mil slratoj , 
milfoje mil vojoj 
gvidas sencele tra mondon ... 

Fine en tiu numero mi trovis poemon de Ludmila Jev
~l'jcva, en kiu mi trovis la jenan verslinion: 

L~su fali do la pluvfaden', 
l\Iin verc miri<>'as. ke samideanino Jevsejeva ankorai:í nc 
>l"Ías, ke oni ~e ·pavas elizii substantiv?n en ak~zativo? 
Knj aukoraií pli miriaas min, ke redakc10 de porJunulara 
inslrua gazelo presiga~ tiajn malkorektajojn. 

En la PRAKTJKO aperis listo pri la e>p-a esprimo 
de la diversaj bestaj sonoj, jen: 

la hundo hojas 
la kato miaiías 
la bovo mu~as 
la ccvalo henas 
la porko uruntas 
la koko ki'kerikas 
la kokido pepas 
la kokino klukas 
la urso grumblas 
la lupo huelas 
la clefanto trwnpelas 
la mmo cincas 
la korvo grakas 
la abelo zumas 
la rano kvakas 
]a grilo cirpas 
la turto kveras 
la kolombo rukulas 
la cikonio klakas 
]a strigo ululas 
la pigo babilas 
la kukolo kukas 
la mevo krias 
la vanelo kvikas 
]a serpento siblas 
la najtingalo kantas. 

Certe f{i ne estas ankoraü kompleta, niaj legantoj kom
pletigu; Nun mi aldonas, nur, ke la vulturo kricas. Krome. 
Ja kukoJo prefere kukuul . . 

Dum niajn grandajn movadajn gazefOJn. v1deble la
cigis la organiza batalo kaj ili kontentigas pn raportado, 

laüehle plej seka kaj sterila, NIA GAZETO iom post iom 
igas nia vera generala revuo,al kiu sola devas sin turni 
la inteliaenta esperantista, se li volas orientigi pri la vivo 
de nia .t;sperantujo: li trovos en ~i ehon pri cio grava, 
ehon certe originalan, kiun la leganto ne ciam pravigos, 
sed kies vervon kaj spriton li kontestos . . . En la 
novembra numero ni trovas daiírigon de la romano »De 
Epif<mio G:is Silvestro«, kies aiítoro nomi~as Jozefo Darvas 
kaj kiun lerle kaj k un fidinde bona stilo tradukis (el la 
hungara) Ladislao Spierer. En ci tiu daiírigo trovigas ce 
parto de kantoteksto, kies aiídaca obsceno estus rugiginta 
mían honternan vanghai:íton, se felice sinjoro Spierer ne 
obsccnus per scienca termino. Sed ticl la ru~igon mi 
sparis . . . En la sama numero trovigas hcla novelo de 
J acohsen: Ci tie devus stari rozoi, tradukita de In a '1o. 
-· Kaj nun permesu al mi, ke mi citu du el la anekdotoj 
de tiu ri numero. Unue: Difino. - »Pacjo, kio estas hipo
hondriulo? « - »Ti o estas viro, kiu sentas si:1 nur felica, 
se Ji estas malfelica.c La dua: Nur Momente! - Gvirlisto, 
al kelkaj sinjorinoj: - »se vi havus la f!Íablecon silcn1i 
por momento, vi povus aiídi la imponan brucgon de la 
akvofalo. « --- En la rubriko tra la ga:elaro mi legis de
mandon koncerne la devenon de mia opinio: »ke » Ji a 
Gazelo« ri<>ardas la ekfloron de la poezio b plej gravn 
dangcro p~r la movado ... « Nu, kial . :\ia Gazelo « de~ 
mandas ion, kion gi plej bone scias? Kompreneblc m1 
alndis la artikolon de sinjoro Era, en kiu li opiniis, ke 
nia movado malsanas guste pro tio, kc nia literaturo tro 
progrPsas. Eble vi diros, ke estas troigo de mia parto, se 
mi identigas sinjoron Era kun Nia Gazeto. Eble.. . sed 
cu tia malprecizeto ne estus pardonebla de la parto de 
sentema poeta koro, kiun kompreneble iom piki> tia arti
kolo, en kiu oni rekomendas al li (kaj al liaj p~elokun
uloj) verki propagand-artikolojn aií - iri en la mfero~ l 
](aj cu tian malprecizeton ne povus pardoni guste Nta 
Gaz!'to, kiu - mi rekonas - klopodas sincere al regis
trado de precizaj faktoj, kaj al kiu tamen okazas, ke 
r~porlnn.te pri Esperanta radio-d~saiídigo,. kun . ))l'claüro 
g1 mPnnas la foreston de esperantista verk1sto, km tamen 
eJ'ckti' e parloprenis la disaiídigon? 

La nunan revuou mi volus ferrni per cito de poemo 
kaj mi ne devas long? serca?i, ~ame. en Ni~ Gazeto mi 
trovas pol·mon de Luc1en Thevemn, km mentas la cilon. 
'li pene klopodos gin precize kopii, ne san~ante ce la 
skril;o~ignojn . . . Jen la poemo: 

La vana kanto. 

F~rmita estas ~i en ka~o 
Kaj d malliberejo sia 
Birdeto kantas kun kurago 
Sed 'ane al birdet' alía. 

Ci kantas sian tutan vivon 
K un obstineco kaj espero 

e komprenante la motivon 
De sia senutila kYero. 

La kanto tamen estas hela 
Kaj en aero frese migras 
Al firmamento blue hela, 
Al arbarego kie nigras ... 

Poeto el ebura turo, 
Simile al birdeto, diras 
Al la silento de Naturo, 
Al la cielo kiu miras 

La kanlon de fervora koro. 
Subitc lia voco plendas; 
AL gojo kiel al doloro 
Respondan ,·ane li atendas ... 

La kanto lamen estas bela 
Kaj en aero frese migras 
Al firmamento blue hela, 
Al arbarego kie nigras. John Atkins 
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R E e E 
ARGENTA DUOPO; Jubilea libro pri Baghy-Ka

locsay II-a volumo. r2f¡ patoj kaj 34 pa~oj da muzik
notoj. 23.5X r5 .5 cm. r. 10 dolaroj. 

En la sama eleganta eksterajo kiel la unua volumo 
aperis la dua de la verkajo, kiu eldonigis por soleni la 
argentan jubileon de l' esperantigo de niaj du plej ~mi
nentaj Esperantaj Yerkistoj; Baghy la autoro de jam mul
taj orginalaj verkajoj kaj Kalocsay la genia tradukisto kaj 
gramatikisto. Nia literaturo estu neimagebla sen ili. Dum 
la unua volumo de la Argenta Duopo enhavis artikolojn 
pri la du jubileantoj, la dua enhavas specimenojn el la 
Yerkajoj de ili; tekstoj parte jam publikigitaj parte tute 
no.v~j po.r nia p~bliko. La vicon ko~en~ plur~j el la 
ongmalaJ poemOJ de ambaií poeto) ka] kelkaJ el ]a 
lraduka.Joj de Kalocsay, Ínter ili surprizis min manko de 
specimeno el la Infero de Dante, pri kiu oni neniam 
sufice pows atentigi la literaturamantojn: Sekvas artikolo 
de Baghy pri Milito aü Paco kaj beletra specimeno. Car 
la nomo de la verkinto tie estas metita al la fino de la 
teksto, estas amuze dum la legado eldiveni el la stilo la 
verkinton, kio ootere pro la granda diferenco inter la du 
aútor.oj ne. estas ~re malfacila .. Baghy daiíri,Qas pe~ amuza 
memmterVJUO 'ka] ankoraií pl1 amuza trag1komedm sceno 
pri Lin9va Evoluo, kie lingva modernulo devas paroli ienc 
por ridmdigi la klopodojn de la neologismemuloj: »Estu 
darfe diri, ke oldulo ne povantas apreci la progreses eto
son, kiun forcas la moderna evoluo. Vi tro eqardas la 
paseon por delekti avantagojn. Senioro, vi krablas; ni, 
baceloroj, hastas. « Tre lerte farita satirajo, kiu tamen 
nc. haltigos la primokatan lin~van evoluon. Kalocsay sur
pnzas la leganton per nova hteratura speco, en kiu oni 
ankorau nemulte aií nenion legis de li. Temas pri mal
langa teatrajo, verkita antaü 17 jaroj okaze de landa 
kongreso. ái estas senpretenda sed lerte farita kaj car gi 
ne nur estas ia farso, sed car la temo estas prenita el la 
lipe esperanta vivo kaj multe rilatas Esperanton gi estas 
ekstreme taiíga . kaj car oni krome nur bezonas l{vin 
aktorojn, gi certe esto multe ludata en niaj grupoj. La 
rPdaktantoj de la argenta libro pra,•is elfosi gin el la 
lirkesto de nia literatura doktoro, kaj mi pensas, ke cble 
ili ec estus devintnj fo i iom pli profunden en la tirkeslo 
por scrci similajn tekstojn de »publika utileco «. Baghy 
ankaií partoprenas per tcatrajo »Ni ,ivas kiel la Kolorn
boj «, kiu iom strange miksas komikajn elementojn al 
serioza geedza drameto. Tre valora aldono al la libro 
t•slas la 3!¡ pagoj da muziknotoj al poemoj de alllhaf• 
aütoroj. Kun surprizo mi vidis, ke Kalocsay scias ankau 
komponi. - Kiel tuto, la volumo bone sukce,is , kaj kune 
kun la unua volumo formas imponan kaj luksan libron, 
kiu estas inda honorajo al la jubileantoj. 

Arthur Baur. 

JOLANTA FOLDES: LA S TRATO DE L' FISANTA 
KATO. 268 pagoj, I3.5X:!O cm. Tradukis el la huno-ara 
Ladislao Halka kaj Ladislao Spierer. Eldonis »Literatura 
~fondo c . Prezo: bros. 1.-, bind. I.25, lukse bind. I.JJ 
dolaroj. 

Cu vi ne volas partopreni dum kelka tempo la vivon 
de la elmigrintaj senhejmuloj en eiíropa grandurbo? De
' as esti intere e por vi, de proksime observi ti un vivon, 
~iu ?slos po.r v~ i? tute nova, k~j konatigi kun la bedaiír
mda] homoJ, klu]n la sorto pelis for de la fundo, kie ili 
radikigis. Pro la granda milito, kiu portis tiom da ren
versoj al nia malnova kontinento, sennombraj homoj devis 
forlasi sian patrujon, kelkaj pro malrieeco kaj manko de 
laboro, multaj pr_? poli~k~j kauz~j. T_iuj homoj kolektigas 
en la metropolo] de tiu] lando], kle ankoraií ne estas 
krimo havi alian opinion ol la oficialan. Ili formas apar
tajn celojn kaj vivas vivon, kiu malmultan komunecon . ha
vas kun la vivo de la indisena popolo. Parizo vedajne 
e Las 1~ ce~a ~?tro po.r elm1&rintoj kaj mi kon ilas al vi 
tien duektl naJn pa.SOJD kaj 1aii la gvidaj indikoj de Jo, 
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lanta Foldes ser~i la straton de la fi§anta kato kaj lui 
cambron en malkara hotelo tie. La kvartalo nepre · ne estas 
eleganta, sed la homoj ne vivas tie por sia plezuro, kaj 
se ,¡ volas konati~i kun ili vi deva serci ilin en siaj log
ejoj. Post vía eklo~o vi baldaii konatigo kun la laborema 
peltisto Barahás, klU post la milito veni el Budapest, car 
lia metio tie ne plu povi lin vivteni. Lia edzino e tas 
bona palrino kaj laborcma virino, sed i tamen ver ajne 
ne kaptos vian pecialan impation, kontraue vi certe havos 
plezuron per la tri infanoj: la dekdujara Annus, kies 
nomon vi post lon¡;a meditado ekkono kiel derivajon de 
Anna, la iom pli ]Una, malafabla sed tre inteli~enta kaj 
ek treme emrgia Klari kaj la ola filo de la famitio, Jani. 
Certe vi emus okupigi pri la infanoj, ed tiun oficon jam 
fervore plenumas la maljuna ru a bankiero Bardihinov, 
kiu, atendante, ke la blankuloj forpelo la ru~ulojn el 
Ru lando, protekta la tri infanojn, in truas ilin kaj re
komendas ilin al si'l.j novaj francaj instruistoj, ear mal
facile estas pro fremdaj infanoj teni ian pozicion en 
bordo de fremdaj mokemaj infanoj. La evoluon de la 
tri infanoj vi observos kun plezuro, ear ciuj e tas lertaj 
kaj kicl vi poste povos kon tati, ili kun sukce o batala 
al si vojon tra la vivo. Dum la ve peroj vi de cendos al 
la kafejo de la hotelo por sidi~i en la cirklo de la el
miBrintoj, kiuj diskuta kutimc pri la ple~ gravaj deman
do] de la homaro. Kvankam la kominkOJ eQe diferencas 
- jen sidas iamaj riculoj apud anarkistoj ka] komunistoj 
kaj poste alitas Ítala ek ministro kaj fine ec elmigrÍDlOJ 
el la Hitlera Germanio - iliaj di putoj re ta amikaj, kaj 
komunaj zorgoj, cu pri malsani~o de Bardihinov aií pri 
la subita morto de ilia komuna tre satata amiko Vasj a 
k'azaií formas familian rondon el ili. Ho, vi miros, kiom 
la eksterlando (kiu laií la ignifo de oldgermana vorto 
estas identa al mizero) §an~is la homojn, fori~i la klas
orgojlon, ~ildi&~s politikajn antagoni mojn kaj ~e ciu 
horno apengas llan puran homan valoron (a u, k1el en 
la kazo de la fripono Pista, lian ne-valoron). La ekzistado 
de tiuj elmigrintoj staras ur tiel malforta bazo, ke mal
gravajo jam minacas sin. Jen ia politika okazajo, kiu tute 
nc konoornas la elm1grintojn, kaj tamen jam ili devas 
·enti la sekvojn. Hungaroj ubite esta ne'atataj, kaj palro 
Barahás kaj Annus perdas siajn oficojn. Ili elmigras al 
Argentinio, sed vi ne bezonas sekvi ilin. Nia gvidistino 
ne montras grandan elvokan talenton koncerne la sud
amerikan kontinenton, kaj vi trankvile povas re ti en la 
slrato de la fisanta kato, gis ili revenas kun malbonaj 
spertoj kaj difektita sano. Ili trovas novan laboron kaj 
~a vivo pro()('das sen grandaj emocioj. La infanoj kreskis, 
pm ili e tas maturaj kaj la amo cirkaiíflagra ilin. Sed 
esta malfacilc por la elmigrintoj fondi familion kun 
ano de la gastiganta popolo. Kvankam ili vivis en Parizo 
jam de sia junago, ili ne sukcesis intimigi kun la francoj . 
La francoj rigardas ilin ciam kiel eksterlandanojn, kaj ili 
rnem ankaií ne tre klopodas por asimili sin al la n01a 
popolo. Tie ili staras, fremduloj en fremda !ando, kaj se 
ili provas rehejmi~i, ili kun doloro devas konstati,· ke 
ankau .tie. il.i. perdis la. kontakton. k un la prapatra sojlo. 
S?nrad1ka] 1li estas ka] resta . Tm sorto trafas ne nur 
man hungaran familion. La bela viena ~rafino kiu servas 
ki.el manekeno, suferegas pro oleco, ka] ec la 'angele bela 
P1a Monica, la filino de la itala eksministro, ne renkon
tas svatanlon kaj pereos en fora kontinento. Vi ne envios 
!a. e~igrintojn, kaj, ~ojante ke vi ankoraií povas rehejm
ltl, v1 forlasas viajo amikojn en la strato de l'• fi§anta 
kato. Malfelica estas ilia ituacio, ec se ili ~ukcesas per
labore liberigi el la mizero. »Un u aií du ektenos sur la 
f.rem~a tero. La aliaj? ~alaperos, malrapide kaj sen post
signo].« 
. . Vi dankas al via bonvola gvidistino, la bungara verk
lshno, Jolanta Foldes, kiu jam ~uas grandan reputacion 
en la eüropa literaturo, sed se vi esta kritikema, vi ne 
preterlasos konstati, ke ekzistas capitroj en tiu ¡·omano, 



kie la stre~o senteble malforti~as, aü kelkloke vi konfi
denoe diros al la verkistino, ke Ai pli zorgeme forkasu la 
snurojn, per kiuj si tenas siajn marionetojn; ekzemple 
sur pa~oj ao5-Io, kie. unu post la alía, personoj, kiujn 
oni jam supozis eligitaj el la komponajo, reaperas kaj 
ankoraiífoje prezenti~as al vi - senutile. 

La ~uo de la romano estas tre faciligita al vi per 
la bonega traduko, en kiu ne estas trovebla serioza kritik
endajo. Tamen pm· ne-hungaraj oreloj frazoj kiel ,e¡ tie 
ne fartas bone Annus« kun la tre stranga pozicio de la 
subjekto, malgraií la gramatika korekteco, sonas kiel hun
gansmo. La vortordo teorie estas tute libera en Espe
ranto, sed oerta konvencio ekzistas, kaj la cititan vort
ordon oni apenaií. trovas aliloke ol en hungaraj tekstoj . 
Alia nacii mo sajnas esti »tamen trovigas, kiu povas iri 
hejmen« kie la unua írazo laü okcidenta lingvosento devus 
ha'l'i subjekton al kiu la »kiu« rilata . Jen mi citis du 
sintaksajn ubtilajojn, eble interesas hungarajn traduk
istojn, kion ne-hungaro rigardas kiel hungarismon. 

La romano de Jolanta Foldes, kiu pritraktas temon, 
kiu de dudek jaroj estas aktuala kaj ciutage ec ankorali 
pli aktualigas, certe ínter la esperantistoj faros sian ~uk
cesplenan vojon, same kiel ~i jam faris en la dekduo aü 
pli da naciaj lingvoj, en kiuj gi a_peris post la granda 
sukce o, kiun la aiítorino rikoltis en internacia literatura 
konkurso. Arthur Baur 

FRANClSKO MOLNAR: LA KNABOJ DE PAULO
STRATO. El la hungara: Ladislao Spierer. 180 pagoj. 
Eldonis: The Esperanto Publishing Co. Anglujo. Prezo: 
sl. 2.-, plus afranko. 

Tiu ci libro apartenas al tiuj porknabaj romanoj, 
kiuj estas evento ankaü por la plenkreskulo. Kio estas 
gia sekreto? Nu. la elstara forto de la vizio, la senhalte 
marsanta iro de la rakonto, la perfekta kono pri la knaba 
psiko, la surtabligo de la fabelo tiamaniere, kvazaií iu el 
la knaboj rakontus gin. Neniam senteblas la plenkreskula 
verkisto, kiel ce multaj tiaspecaj verkoj. Kaj fine l~ 
herooj de la romano: tiuj ci simpatiaj' el karno ka] 
sango kon.i~tantaj íiguroj, kiujn nceblas forgesi.. . Se~ 
mi ja ne rakontos pri ili aparte, ja ciu leg~to legos c1 
ti un lihron, kiw1 ne legi es tus peko kontraií s1 mem! 

La merito de la traduko de Spierer konsistas cefe el 
tio, ke oni ne rimarkas, ke oni legas trad~itan libro?. 
Rimarkinda estas la fervoro kaj memperfektigo, per km 
la tradukinto elbatalis por. si tiel bonan lo~on ~nter n!aj 
prowlradukistoj. Tamen h permesu kelka]n. n~arko]n: 
Sur pad-o 11.: Sur pago 16.: cu la uzo de »SCipovr« nepre 
nece¡,is?' Sur pago /¡x.: »iom de timo « cu preseraro? Sur 
pago 57.: kial »plena per« anstataií »plena d.e«? Sur 
pa~o 72.: »Li oerte ion volas de l~ slova~o! se ~ komen
cigas per cigaroj la: N u, la tradukinto scug¡s mi_D, ke e!1 
la manuskripto staris »komencas«, cu la eldone]O re!íahs 
nin pcr tia ~erco? Sur pago gg.: , ... morgaií dec1do!! 
milito pri la sortoj de nacioj «. Cu U? U ~orto ~or un~ 
nacio nc suficas? Ekzistas ankaií kelka] pli grasa] pekoJ: 
rnanko de sahjekto en subordita frazo ( ce~te . pro . m~l
atento); suprelenita kapo ( anst~taií tenaltl); li _ngard1s, cu 
li povis (anst. pavos); .cu om povas nga~d1 sensencc? 
(eble: senkomprene); ka] Boka kurante vems kun la slo
vako de la masindomo (kaj Boka kun la slovak? kurant.e 
venis de la maAin~omo) la slov~a p~rolm.an1ero estas 
Lre mallerte montnta (ekz-e: kon]stn~m~emero; grand
ajn domojnl: neni~. sl?v?ko parolus _tiel"Esperan~on; -: 
estas bcdaiínnde, ke CI hU] malglatajOJ,. kun plura) pluaJ , 
ne estas elsarkitaj, prefere ol »enkorektu komenc1gas, kie 
neoesus komencas. 

Tamen la verva marso de la rakonto estas sufice 
impeta, J.>O~ f~rbal~i senrim~rk~ el la vojo de str~ca 
lcganto i':Iu]n Cl etaJn stumblilo]n. Joltn Atl~ms 

D-RO FRANCISKO SZILAGYI: ELLERNU. Pw
gresa kurso de Esperanto. 112 pagoj. Eldonis: Literatura 
Mondo, Budapest, 1937. formato I51/2X23l/2 cm. Prezo: 
56 dolaroendoj, plus 1oo¡o por sendkostoj. 

Unu el tiuj libroj, pri kiuj rajte oni povas aserli, ke 

~ plcnigas mankon de r:!;: literatura. La ~isnunaj libroj, 
kiujn oni rekomendis al ni ~idlibro por la progresaj 
kursoj, esence estis nur legolibroj. Kaj ciu kursgvidanto 
scias bone, ke post la fino de la komenca kurso la kur
sanoj bczonas ion alian ol lel'!:olibron. Post la kutime 
sufice mallongdaiíraj komencaj kursoj la gramatiko ne 
sidas tiel firme, ke oni povus simple transiri al la lego, 
sen plua ekzercigo de la gramatiko. 

Kaj ~uste tio estas la granda avantago de la Szilágyi
libro, ke gi kontentigas ambaií bezonojn. Per elekto de 
facilaj, sea interesaj kaj valoraj tekstoj, per konigo de 
kelkaj eeffiguroj de nia literatura, per lerta apetitveko al 
niaj verkistoj, ~~ plenumas la rolon de legolibro por tiuj, 
kiuj jus finis la komencan periodon de sia esperantisteco, 
sed aliparte per la konscienca tralaboro de la teksto el 
gramatika vidpunkto, per la sprita varieco de la ekzerco
specoj, per la ciam vigla kaj vigliga stilo la aiítoro suk
ccsas laborigi la mensojn de la lernantoj ~is la jam kon
ata ¡;:ramatika materialo el la lwnata igas porfunde, ne
íorviseble sciata. 

Ni vidu iom pli detale la sistcmon de la aiítoro. 
La libro en ha vas 18 lecionojn, la lecionoj ~enerale divid
igas je kvin partoj. La unua temas pr.i la gramatiko. N~, 
ñe sekaj gramalikaj repuloj, sed ia tasko. laüeble ci~ ali
speca, per kics helpo la lernanlo lude eklernos aií npetos 
ce la plej komplikan regulon. Ekzemple oni ricevas tekston 
kun eraroj, kaj la kursanoj devas mem korekti la erarojn 
kaj nur poste kontroli la korektitan tekston per la Kont
rolo, trovi~anta en la kvina parto de la leciono. 

La dua parto nomigas Konversacia parto. Gi enhavas 
plurajn bildojn, laüeble sercajn, kaj la babilado sekvas 
la okazajojn montratajn sur la bildoj. Ciu bildo vekas 
asociojn rri ia temaro kaj la aütoro abunde 'eluzas la 
Lemon. E tiu Ci ,·idpunklo la k(•nversacioj de 'la progresa 
kurso estas pli sukcesaj ol tiui de la komenca kurso de 
l' aütoro. En tin libro la instr.mnton kelkfoje nervoziQis 
la manko de temo-kerno, la k• nstanta, abrupta transsalt~ 
ado de temo al temo. Ci Lie la temoj estas pli aLunue el
rerpataj kaj tiel rezultas, ke en la kursanoj daiíre fiksi~as 
la vortoj de la elektitaj temo-kernoj. 

Ni vidu, kiel multajn kaj utilajn demandojn povas 
fari la aiítoro pri tiel simpla bildo, kie ni vida.s sinjor
inon kiu faris torton. Jen la demandoj: »Kion faris la 
sinj;rino? Kia es ta> la torto? Kian torton vi salas? Kiu 
hakis la torton? Cu vi salas bakajojn? Kiaj estas la hak
ajoj? Kia estas la citrono? Cu vi estas bakisto? Kie estas 
la plej proksima ba~~j?? Kie oni v.endas tort?jn!l. ~~ 
fajrujon. vi havas~ h.Jaj estas la .PleJ ~oden~a~ kwrilo]~ 
'K.ion om faras pn la teo? Cu om glacngas ~m? (Ne, on1 
holigas akvon por gi.) Kic;> estas la nOPIO r:l~ h va.rma .mal
seka aero ce la bale, .' G1 estas vaporo. Kian1 v. esbs en 
vaporbanejo? Kion ~ ar·!S la sinjoriuo? Kien si mfltas la 
,torton? Cu la sego est.iS alta? Cu si estas kontenr.a pri 
la torto? Kial la siojorino metas la torton sur la sc~on? 
(Ke ~¡ malvarmi~u.) Kion vi pensas, kial si bakis torton? 
Cu SI atendas gastojn? Kion si volas fari pcr la t•;rto? 
(Si volas regali la gastojn.) Kiam vi havis gastujn ce vi? 
Kiom da gastoj vi re.,.alis tiam? Cu vi faris festenon? 
(Festeno: granda ~egJo.) Kiam ?ni ar~~as. festcnoj_n; 
Kiam yj partopre ·ns festenon? Km regal1s vm lasllO] e' 
Kiam vi havis ekstnrlandan gaston? « 

La tria parto okupi~as pri la literaturo. Gi donas 
facilajn noveletoju. poem?jn, k~ni~as iliajn .aií.torojn, 
funde kaj multfoj ~ tre spnt~ klar11$as la ~aliac~aJn. vor
tojn de la teksto, avertas pn grava] verko] de ma htera
turo, e nkondulias la novulon en nian spiritan atmosferon. 
La tekstoj estas bone elektitaj.. . , 

Certe la kvara parto akiro:.; plc] grano:. n popular
econ oo la kursanoj. Gi nomi~as: Gmp-lud? .• 'iu, la fan~ 
tazio de Szilá.,.yi estas vere neeloorpebla kiar,t temas pn 
eltrovo de tiaj vigligoj ... ~li estas talente e1ekti!aj po1· 
atingi la duoblan oelon: help1 al la vortmemor<• h] parol-
igi, ciam nur paroligi la. ku~sanojn: . • • 

Kompreneble detala)n nrr~arko]n om povas t~l nur, 
se oni jam mem elproV1s _la libron dum kurso. Mi e.stas 
konvinkita, ke Ciu kursgV1danto sentos la .saman ~OJOn, 
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kiun mi sentis, kiam mi prenis en manon la plac-aspektan, 
bonpaperan, riCe ilustritan libron (la desegnajoj de E. 
Prei~s e tas tre spritaj kaj talentaj). 

Ois nun mi diris nur laudojn, car la libro tiel min 
entuziasmigis, sed fine mi tamen rememoras. ke mi skribas 
recenzon, do la re<;,enzo ne estu tute sen riproco. . . Kaj 
mi havas gravan riprocon: la libro prisilentas la vort
konstruon! Kiam do paroli pri gi, se ne en progresa 
kurso? Oni ja instruas la lingvon, kaj tre inteligente, kiel 
Szilágyi faras tion, nur ec vorton oni ne diras pri la 
struktura bazo de la lingvo! Cu pacienco mankis aú ku
ra~o tusi ci tiun teman, kiu al kelkaj sajnas tiel dorna, 
sed kiu esence estas tiel simpla kaj simple klarigebla? 

Lali Blond 

K AREL CAPEK: 1-A BL.\NKA MALS,\NO. Triakta 
dramo en Ilt bildoj. IOO pagoj. El al eeha tradukis: 
Th. Kilian. Eldonis: )!oravlaj Esperanto Pioniroj, Olo
mouc. Formato 2o.5X I5 cm. Prezo: c. kr. I5.- bros., 
18.- bind. 

La temo estas aktuala: la problemoj de la nuna 
mondo, kiuj gvidas al la neevitebla milito kaj homoj. 
kiuj volas malhelpi la militon. La aiítoro pripentras ian 
novan epidemion, specon de lepra, kiu furiozas inter la 
homoj pli agaj ol 45 jaroj. Iu kuracisto eltrovas la kurac
ilon, sed Ji volas malkasi ties hemian kunmetajon nur 
tiam, se l.a gvidantoj de la homaro konsenlos nenii~i 
la armilojn kaj efektive faros neebla la pluan militadon . 
Drama lukto scenigas inter la polencaj gvidantoj kaj la 
solsola kuracisto, kiu tamen en sia rifuzo kuraci la potenc
ulojn estas same senindulga. kiel tiuj en la gluigo al siaj 
ideoj. La fino de la dramo alportas nenian pozitivan sol
von, kiel la aútoro diras: »ni ne povas solvi gin per I'Or
toj, kaj ni devas lasi la solvon al la historio«. La dra111o 
abundas en strecc tragikaj scenoj plenaj de profundc 
homaj vihradoj. 

La stilo de la traduko estas senriproca. 
John A.tkilts 

~1UUSSES ESPERA TO BIBLIOTEKO. Esperanto 
Eldonejo. J. Muuse~-Purmerend. Nederlando. 3o pagoj. 
Formato: Ig. 5XI3 cm. Prezo: gld. o.35. 

N-ro 13. En la vagono. (Kaj aliaj rakontoj.) De 
Ivan Sirjaev. 

Tri originalajn novelojn enhavas ci tiu volurno de 
nia .fama rusa samideano Sirjaev, kiu mortis antaü kelkaj 
jaroj en xg33. Li laboris tre diligente sur nia literatura 
kampo, li iniciatis ekzemple la >Esperantan Enciklope
dion « kaj tradukis (sed ili gis nun ne estas eldonitaj) 
inter aliaj la »Fratojn Karamazov« de Dostojevskij kaj 
la »Militon kaj pacon « de L . Tolstoj, klp. 

Li v€rkis multon ankaü originalc, jen tri inlercsaj 
cli\erskarakteraj noveloj el gi. 

»En la vagono« estas la unua. En gi temas pri slranga 
avcntnro de. fianco, kie tamen la fianco estas la pli ruza , 
car li sukoesas gustatempe rifugi el la brakoj de bclega 
kaj dangera kunvojafóntino. 

»La malamiko « temas pri severa rusa kapilano, l,iu 
devas esplordemandi militkaptitojn. Sed venas hungara 
militkaptito kaj ,ili ne povas interkomprenigi. Felicc 
la subulo de la kapitano, la juna leiítenanto hazarde 1·i
markas, kP la hungaro komprenas Esperante kaj tuj mild
igas la severeco de la kapitano, precipe, kiam li ekscias , 
ke la hungaro havas hejme - same kiel li - infanon. 
La du malamikaj patroj farigas amikoj ~re de Eoperanto! 

E devas rimarki, ke stranga kaj komika nomcraro 
trovi~as en Ci novelo. 

La hungara militkaptito nomas sian 8-jaran fiJinon 
>Mia Károlyné«! Gi signifas en la hungara lingvo la 
»edzinon de s-ro Károly «! Versajne Sirjaev audi ci tiun 
nomon, kaj pensis, ke gi estas tipa hungara knabina vorto 
kiel ekzemple Tamara ce la rusoj. 

, Tra la loko sercita« estas denove aventura historio 
de pastro, kiu devas nokte erarvagi tra slima, sorCfatala 
loko. Legendo kaj mistiko traplektas ci tiun rakonteton. 

László Halka 
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LA 1\IONDPERCF.PTO DE LA ROZKRUCANOJ A (J 
:\HSTIKA KRISTANECO. Elt'menta pritrakto pri la dis
vohigo de. h h?mo en la pasinto,. lia nuna ~ tsta.to. kaj lia 
estonia d1svohi~o. De ~lax Hemdel. Ma§m kr1b1ta 176 
paga volumo. Íraduko. Eldono de la Rotterdama stud
centro. Bergweg 3o8b. Rotterdam. 

Nuntempe. kiam la scienco mem faliga' la materia
lisman percepton de la lastaj jarcentoj kaj pru1·as, ke la 
malerio estas pli parenca al la animo, ol oni iam pensis, 
rstas cerle aktuala kaj tte interesa la Esperantlingva ape
ri"'o de konata fakverkisto pri esenco de la jarrentaj esplo
roj kaj konkl udoj de oku.ltaj eksper~me~tislo~ kaj stud
antoj. En antaüparolo om petas obJekttvan JU~on. »La 
mondpercepto dr la Rozkrucanoj ne estas dogma, ~i ankaií 
nc apelarías je alia aiítoritato ol la intelekto de la sto
dento« - ja »ne ekzistas absolute senerara apokalipso, 
kiu en lenas cion sub kaj super la SUDO « . La libro do cst:JS 
nc dogmo aii »kredo, donita unufoje por ciam. ~ 

La volumo enhava la 7 unua]n bpitrojn de la 1 !)
capitra wrko kaj daiírigo aperos. se la unua volumo trovis 
sufican intei·esigon ce la e perantistoj. 

Trastudinh· la generale pezan, sed ofle kun inter('saj 
rakontrtoj spir i!an verkon, oni ekkona la evoluon de la 
animo, la ckzislon kaj funkcion inter 1Ídehlaj kaj nc
lideblaj mondoj. kiui en scp diversaj, sed ofte samtempc 
kaj samloke cfikantaj statoj montras la vojon de la animo 
de supro al malsupro, de malsupro al supro. »La fakto , 
ke la plej granda parto de la homoj ne povas virli la su
p~rsentajn mondOJn, ankaií ne esta~ argumento por la 
aserto, ke neniu tion povUs«. Efcktive, kiam la scicnco 
pm·is prmi , k e e e malantau la dum J' armiloj firma' kaj 
nrrompebla »alomo « funkcias mirin a eneq~io, oni nc 
rajlas ion ajn apriore nei, nur car gi sajnas al ni tahclo: 
\fi jam aüdh tian aserton, ke cio devas ie ekzisti, kioll 
la homa .fantazio iam ajn clpensis, car homa :Jnimo povas 
nur lion rsprimi, kio ie vere ekzistas. 

Oni trovas vere multajn interesajn a ertojn: l l<icl 
la filikcgoj el la infaneco de la tero postlasis s[an hildou 
en la karbotavoloj, kaj kiel la irita vojo de glacikampo, 
rl longe {oririnta tempo. povas esti resercata per la post
signoj, kiujn gi gra1uris en la rokojn, ticl ankaií la pensoj 
kaj fa1·oj Jc la horno, nefoni8eble estas notiL<1j de la 
na tu ro en IÍun reflektan eteron. « Ni jam scias, k e nenio 
perdigas en la eterneco, la lumoj de malproksimcgaj 
steloj rakontas pri mondoj, kiuj pereis antaú jarmiloj, 
la ondoj de la radioj povas reaüdigi la teran muzikon en 
ia spaco rble post milionoj da jaroj, do kial pcrdigu la 
ondoj de la pensado, radiantaj el la homa meuso? 

Oni ne atendu perfektan scion de la libro. ·La verk
islo mem konscias, kc »la lernanto de la okulla skolo lrgas 
ion en la clero, sed Ji estas a1ertita, ke tiu etcro estas mal
sufiea, kiel perilo por akiri precizajn informojn « kaj 
»· ... nia lingl'o taiígas nur por priskribo de matcriaj afc
roj kaj absolutc nesufieas por pri kribo de la statoj de la 
supermaleriaj regionoj, « do c10 Ci estas »nur provo de 
priskribo «. 

Oni lemas el la verko sagan kaj mirindan legsekvon 
en la tuta vivo, ankaií en la tera, homa vivo. » 1enio en 
la natura e tas vandala ... Tie, kie tio sajnas esti la kazo, 
la funkciado lamen estas bonoela «. La samon per aliaj 
,-ortoj esprimis j am Goethe. Por subpremi la malbonon 
oni devas konstante serci en cio la bonon. J en krista lego 1 
- »Kiam ni amas la bonon, ni, kvazaií sirm-angelojn 
terrados Cirkaú ni kaj nutrm Cion, kio estas bona. « 

~i vidas klarigon kun desegnajoj pri naskigo kaj 
cfiko de la penso el spirito gis materio. La vivantan spiri
ton prezentigantan en la minerala, planta, besta kaj homa 
mondo. Priskribo de la nivigkorpo «, kiu estas en la homa 
korpo, kaj kiun kelkaj vidis jam, kvazaií spiritojn. Ni ek
konas la: interesan misteran legon, ke okultajn eksperimen
tojn oni ne povas sukcese montri por mono aií por kon
tentigi scivolemulojn, »nur por helpi la homaron. « »Cie
loj, naskigo de korpoj, de penspovo, de sango, de lego ; 
kaúzoj, efikoj , rilatoj ínter horno kaj dio... Ne, estas 
neeble doni ec gustan imagon pri la enhavo de la verko. 
Kiu interesigas, ne preterlasu ~in trastudi. Ec la ne-kred-



:mto. trovas míríndan unikan faklibron pri studoj diskut
mdaJ. 

. Lingvajn malf.acilajojn mi ne multe trovis. Sur p. 2!)= 
:. K1am nc. estus diferenco«, lau mi pli guste estas: »Se 
ne e tu d1ferenco ~ . Sm p. 4o. kaj 42. oni uzas nitro~ 
laiísenoe devus esti »glaso«. Akuzativo mankas en frazo: 
Sed mi ec ne daiírigas. Ili ne gravas en tia verko. .\1i. 
esperas vidi la kompletigon 1 

P. 8, 

DAVlD IJEDEGARD: V ORTO VIVA. El la svcda 
lingvo tradukis Erik Carlén. Eldonejo: Sveda K. E. L. 1. , 
Kumla, Svcdujo. 3o-pa~a kajero kun titolpago. Prezo du 
resp. kup. 

La sveda sekciQ de Kristana Esperantista Liao Intet·
nacia pruvas gian bonan funkcion per eldono de tiu ci 
verl.eto, kies titolo en sveda originalo estis »l(iel mi uzu 
mían biblion ?« « Nunlempe den ove multaj homoj kornen
cas serioze studi la bibüon kaj retrovas en g1 ne nur 
mullajn agajn instruojn, sed ankaií mirindajn konsilojn 
por la leganlo mem. La verketo do estas valora instigi lo 
kaj gvidilo: La biblia celas konduki nin en la kredon de 
Jesuo, ek,ivigi latentajn fortojn, e.fektivigi per ni la far
ajon de Dio, oni devas travivi la biblion. Gi helpas al sin
rekono, al ek.kono de propraj mankoj kaj pekoj en luma 
de Dio, gi eatas reali~anta pregado. La stilo, li.ngvo estas 
korekta. Gi utilu al multaj homoj, car gia sekvado certe 
ec pli grandioze transformus la vivon, ol la bonintencaj 
»paperkoroj « eldonitaj kontraií la kalumniado. Hungara 
\erkisto skribis, ke la nuna mondo estas jam tiom mal-
anega, ke eble nur aferoj sajnantaj plej naivaj, povus gin 

savi. Se naiveco signifas infanan kredon, bonvolon, simp
lecon, cu cio tio ne egalas la puran amon? Car ni de vas 
rekoni, ke nur la amo povas savi la homaron. 

P. B. 

ESTU RADIESTEZA SERCISTO! Verkis Emile 
Cll.fi tophe, tradukis Pierre Delaire. Eldonis Esperanto
Oficejo Orléans (Loiret) 63 rue de Patay, Francujo. 
I3.5X2 0 cm. 22/1 paga, iluslrita. Prezo 35.- fr. fr. plus 
sendkostoj. · 

La unua verko en Esperanto, kiu klarigas la esencon 
de la nove malkovrita spertaro pri tio, ke ciuj vivaj ajoj 
eligas ~l si radiadon. Laü la klarigo de la verkisto tiu 
radiado estas tiom forta, ke gi ekzemple estas sentebla ce, 
pariza represo de kliso pri persono, kiu estis fotografita en 
Usono, kaj kics radiotelegrafita fotografajo estis klisila 
kaj presila en Parizo. Tre ofte eligas tiajn radiadojn 
ankaü objektoj, tiel kc preskaií senescepte oni pavas trovi 
nc nur ciun perditan ajon per l a pendolo · aií vergeta de 
la sercisto. sed oni povas konstati, cu tiu .aií alia kurac
metodo aü mangajo estas konforma al la organismo .de 
la esplorata per~ono. Laú gazetartikolo franca, radiestcza 
sercisto trm•is la kadavron de malaperinta virino, tenante 
sian pendolon super geografía karto de tiu distrikto, ·kie 
la virino malapcris. Li sukcesis indiki per la 1 radiadoj ne 
nur la lokon, kie la mortinto kusas , sed •ec la specon de 
la arbo, sur kiU: si s~rpen?igis kaj la 1 direkton, en ~iu Aia 
korpo staras. Twn c1 rad1adon la · aiítoro nomas 1rua scsa 
senso. Li alportas multajn ekzemplojn, ke tiun radiadon la 
homoj jam konas de tre malnova tempo kaj oni ankaú 
uzis sian kapablon por kuraci per la radiado kaj pro tio 
li klarigas multajn bibliajn miraklojn per la eíiko de tia 
kuraca radiado. 

Mi supozas, kc ci tiu scienco (se ni rajtas ~in nomi 
tia) estas tamen sufioo fresa, por ne doni pri ~i definitivan 
opinion. Estas eble, ke la tuta pripensado montrigos post 
kelkaj jardekoj nur kiel unu el la simptomoj de nia 
tempo, sercanta rnistikajn kaüzojn por realaj okazajoj, 
car ja la realo kruele nm trompis. Sed povas esti, ke el 
ti u ci bazo efekti ve formigos ni a » sesa senso «, respekti ve 
ties ekkono. Tamen, estas necese almontri, ke ankaií tiu ci 
scicnco plej unue postulas fidon de la uzanto mem. La 
tuta sukceso dependas de tío, cu la uzanto povas koncentri 
siajn pcnsojn en gusta direkto por fidanle trO\ Í la serc
atan solvon aü ne. Restas do tro multe da loko por la 

klarigo de la motivoj, kiam la radiosercisto ne sukcesas, 
kaj dubanlo povas diri kun iom da rajto, ke eble la 
gusta koimi:lo de faktoj, kiuj kondukas al rezulto, esta 
la hazardo, kaj ne la okazoj, kiam la radiovergeto aií pen
dolo malsukccsas. 
. Sed ciuokaze por homo pensema kaj sercema tia 

hbro devus esti interesa legajo: cu li volas fidi, cu li res
tas dubanta. Sed bedaiírinde la libro ne estas tia pro gia 
ofte preskaü nekompreneble peza kaj stranga stilo. Antaií 
kelka lempo kelkaj samideanoj ekfunkciigis kontrolsenon 
por gardi la lingvon kontraií ciu devojigo de la »Zamen
hofa« Esperanto. Nu, en tiu Cí libro mankas neologismoj, 
mankas novaj ~e iom kuragaj vortformoj aií gramatiko
uzado, Cil) sajnas esli plej proiunde konforma al la linQvo
uzo de antaií tridek jaroj. Gi do devus esti bonega el la 
údpunkto de la supre menciitaj samideanoj. Tamen, ni 
ripctas, la libro oftloke estas preskaií nekomprenebla. Ni 
povus mediti, cu niaj »purzamenhofanoj « laiíd08 la libran, 
kiel koníorman al la zamenhofa lingyouzo, (n ... ~.ilo komp
reneble), aü ili rimarkos, kc ankaú per la lingvouzo de 
an taü tridck jaroj oni pavas verki libran apenaií kompren
t!Llan kaj konsekvence rekonos, ke ankaií kelkaj stilaj 
apar taJoj aü kelkaj neologismoj, kiujn oni devas rigardi 
en la vortaroj, permesas ankoraií absolute klaran kaj 
kompreneblan stilon, depende de la talento de la per
sono, kiu verkis la libran. 

Sed mi prezentu kelkajn ekzemplojn. 
La unuaj frazoj estas ciam tiuj, trovigantaj en la 

libro, la duaj, parentezaj, kiel mi skribus en pli moderna 
Esperanto. Vi facile povos decidí, kiu el ili estas komp
renebla: 

(. . . estas prelendemo, kiun mi nepre rifuzas mia-
igas konsenti. 
' . . . estas pretendemo, kiun mi nepre ri{uzas mía-

parte konsenti.) 
. . . ke ekzistas, en kelkaj .grandaj entreprenoj pot· 

la deponitajo skribita .de la konceptoj eli~antaj el la sub
uloj » ideoskatoloj «. 

( ... ke en kelkaj grandaj entreprenoj ekzistas specia-
laj kestoj, kie la subuloj pavas deponi siajn ideojn por 
la plibonigo de la ofico.) 

. . . kiuj dependas de viaj naturaj antaiíemigo j ( cu 
ne pli bone: inklinoj?). 

esteco (= estado). 
Studo pri la persisto sur la fotografaj reproduktajoj 

de la radiadoj, eli~antaj ella vi,antoj aií mortintoj. 
(Studo pri t10, kiom persiste la radiadoj, eligantaj 

el la vivantoj aií mortintoj , restas ec sur iliaj íotograÍaJ 
reproduktajoj.) 
1 • • gi konsistas el ia ajo pezo, de ia ajn formo, de 
ia ajn substanco, ligita per ia ajo fleksebla fade_n~- . 

( ... gia pczo, formo, substanco pavas estl 1a aJn , 
ligita per ia ajn fleksebla fadeno. 

Sed ni sparu lokon kaj ni menciu nun kelkajn sen 
komparo. Ja ili estas nediskuteble tre malbonaj esprimoj: 

por la eltirigota j konldudoj; eksl.erorduw.regajo; ek
esploremigo; kiu sangiflas la rezultato_Jn ; la peodolo: .. 
e/•m.ovas ( anst. ekmoVIgas) ; el•senJwngo F la gep~troJ . ~e 
sciis tiom pli gian nunestadon, k10_m yh la pa~:wo _du!s 
antaií kelkaj tagoj ... ; (la gepatrOJ horn ne scns pn gta 
ekzisto, ke la patrino diris .antaú kelkaj ~goj . ·) Ve~d
ebla (anslataií: vendata); hu. II?etodo, ~m k?ns1stas sm
lurni al la Naturo, por montn g1 mero tton, kw konvenasi 
necese estas hauigi; oni movigas p~r la roan?; estas fortaJ 
probablajoj, por ke la kaiízo de hu maldezuo es~u en la 
naluro de la radiadoj; ec nek la gustan; rememonga. 

Kaj cio ci estas nur parto de la trangajoj, kiujn mi 
notis pacienoe nur ~is la 6o-a pago. Krome kompreneble 
taüga kvan.to. da preser~oj, k~j etaj .ai?aj eraroj, krom_e 
tre malfac1la] parafrazOJ, ofta] er~rOJ oe la uzo de. a_rh
kolo. (Ankoraü unu ekzemplo: M:t ne m_alesp~ras vtdi la 
rcalio-on kun absoluta akurateco, de la 1dent1go de per
sono 0 pe~ la radiadoj de gia subskribo .. cu. ne m~te P~ 
kompreneble: Mi ne estas s~nes~~a pn bo, ke _1am DI 

po1 os k un absoluta certeco Identigl personon la u la ra~ 
diado de Üa subskribo). 
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kaj je la fino, kiel pínton de la malbono ni vidas, 
ke la lradukon reviziis la sekretario de la 1 Internacia 
Scienca Asocio Esperantista, per tio kvazaií aprobanto 
la nunan stilon. Mi kredas, ke nia laborema samideano 
Dupuis havas multe da laboro por ISAE, kiun li direkta 
vere tre diligente, sed tiuokaze kial li akoeptas .fari tiajn 
laborojn, kiujn li ne kapablas pro troeco de aliaj okupoj? 
Kaj k.ial li donas sian nomon al libro, kiu devus esti 
stile absolute san~ita? 

l\li bedaiíras, ke mi devis skribi tiom multe da mal
bono pri la verko de la vere diligenta kaj laborema sam
ideano Delaire, kiu meritus, ke lía laboro estu helpata. 
Sed ~usle lia verko estas plej bona ekzemplo por pruvi, 
ke ne cio estas facila kaj komprenebla, kio estas verkita 
laií la klopodo uzi nur la vortojn kaj stilojn de la jaroj 
19oo-aj kaj la tuta komprenebleco de iu verko absolute 
dependas de la talento de gia verkinto aií ·tradukinto, kaj 
ne de tio, kiajn vortojn aü stilapartajojn li uzas. 

V. Bleier 

DAN. A. LORD, S. J.: FLIRTO. Espcrantigita de 
Frato l\1. Ludgertus. Esperanta Katolika Brosuroj-Scrio 
N-ro 1. Sub lingva kontrolo de Frato \Vigbertu v:1n Zon, 
L. K. Kinheim-Eidonejo, Heiloo. Pa~o {J8. - Formato 
IJ.5X8.5 cm. 

La moderna vivo havas siajn problemojn, la moderna 
horno scrcas respondon al siaj plej ur~aj kaj gravaj viv
dcrnandoj. Respondí al tiuj demandoj, doni la solvon 
laií katolika, religia vidpunklo estas la tasko de ci tiu bcl
aspckta placa Brosuro-serin , kiun entreprenns la Kin
ht>im-eldonejo. 

La un u a numero de la serio pritraktns la plejgra' au 
mistcron de la ,ivo, gian ~:riginon, valoron , la Diajn le
tojo de la seksa vivo. e e• ;tas temo, pri kiu o ni puhl ik
¡gus pli da verkoj, romai •Dj. plurfoje kun suspektinda. 
ec tri,iala kasita celo, ol p;i ci tiu. Jen la principa celo, 
kial tuj la unua numero de la serio klopodas klarigi tiun 
dcmandon. Sed la pritraktado ne estas seka, abstrakla 
disertacio, tute ne! Gi estas carma, interesa rakonto pri 
bone edukitaj gemeloj, kiuj atingis jam la adolcskan agon. 
Vcnis novaj geamikoj, kiuj, iuvespere, kiam la zorga patr
ino ne estis hejme »flirtis« k un ili kaj kondutis » ter·ure 
sentimental e kaj iomete vulgare«. Ouste en ci ti u ne
deziriurla momento enp~is la patrino. La frato rigardis 
sin tute konfuzite, la fratino forkuris pro honto. Sed 
la novaj ¡;eamikoj tute ne embarasi~is, ili kun ordinara 
ridego kaJ flegma maniero pensis cion reordigi. La patr
ino plendas al malnova amiko de la domo, al Father llall, 
simpatía parohestro, al kiu ankaií la gemeloj konfiden
cas. Dum kunpromenado en la bclega, apoda arbaro ili 
priparolas amike la tcmon. La pastro komencas delikate 
aludi la belecon de la naturo, poste li transiras al la plj 
alta beleco kaj valoro de la horno, al kiu Dio donis la 
povo::t J..unlaboradi en la krcado de novaj homoj. Tre 
delikate ka~ seriozc koni~as nun Father Hall la doklrinon 
de la kalolika eklezio pn la digno de la horna korpo kaj 
horna viv::>, pri la volo de Dio rilate al edzeca vivo. Ciu 
vorto traías la anirnon de la gefratoj, kiuj estas verc 
tute ravitaj de la bela doktrino de Dio pri la plej misteraj 
demandoj, kiujn .oni nur mal.facile povas klarigi al geju
nuloj. Nc nur la du aiískultantoj , sed ec la bonvolaj 
legantoj estas fakte ravitaj, kiel bele, deoe priskribas Ciun 
la eminenla aiítoro. La brosuro vere estas la plejtaiíga 
klarigilo por geadoleskuloj pri tiu delikata temo. La 
aiítoro vere brile solvis sian taskon. 

La tradukon prizorgis Frato M. Ludgcrus sub la 
Jingva kontrolo de Frato \V. van Zon, malnova pioniro 
kaj vera amiko de ciuj esperantistoj. La zorga tradukado 
lamen ne sukcesis venki ciujn malfacilajojn de l' espcriln
tigo. Oni sufice malagrable sentas ankoraü precipe en la 
komenco, la fremdecajn turnojn de la originala lingvo. 
Esperanto emas la plej grandan simplecon en gramalikaj 
formoj kaj stilaj frazoj. Estos dezirinde, kc la salata 
tradukinlo klopodu en la sekvantaj laboroj serci pli sim
plajn formojn por esprimi la kunmetitajn vortojn aií 
frazojn de ln onginalo. Prof. Dro F. Erdey. 
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11• J. A. V. t>. CAMMEÑ: LA GEEDZECO, tA 
1\ RlSTA \. GEF.DZECO. Esperantigita de F-in o Trm1s 
Durcnkamp. Esperanta Katolika Brosuroj-Serio Nro 2. 

.1\ inhcim-EidoneJO, lleiloo. Pa~o 78. Formato I5.5X8.5 
cm. 

La dua bro·uro de la serio estas efektive daiírigo de 
la unua Nro. Tie ~enerale esta priparolita la Dia volo 
en la k• reado de la horno, ci tie ti es laiile~a formo, la 
('dzeco. La aiítoro parolas pri la Dia in titucio de la eJ
zeco, f*T kiu Dio volis ligi la viron kaj la virinon en 
lc~a formo al unuigo morala. Cammen donas la plej 
superan eksplikadon de la edzeca vivo kaj asertas, kc la 
edzeco estas Dia ahoki~o al tre nobla kaj sankta devo. 
Ne la malalta, \Oiupta pasio sereas kontenti~on en la edz
cco, sed Dia inspiro tir<b la ,iron kaj virinon al plenum
ado tre serioza kaj al sankta devo en la edzeco: doni vivon 
kaj eduki la novan homelon al supernatura, religia vivo. 

Tiel alta e tas la ankteco de la edzeco, ke oni deva 
sin prepari al gi pere de »Gefianceco «. La ligo de la 
edzeco estas, laü la ordono de Kristo, akramento, kiu 
peras Dian helpon kaj gracon. Tial benas la edzecon la 
parohestro anlaü la altaro de Dio. Tiu sakramento havas 
sanktigan efikon, helpas en la plenumado de la edzecaj 
devoj, fortigas la geedzojn en la rilatoj ínter i, en 
la ri!atoj kun la infanoj, sed precipe en la virtoj de la 
kristana edzeco. La emioenta aiítoro parolas ankaií pri ]a 
modernaj malbenoj de la limigo de naskoj, pri la ekleziaj 
lcgoj de dureligia edzi~o, pri la registreja, stata edzi~o, 
kaj laste pri la eksedZigo. Ciam koncize li pritraktas la 
kalolikan doktrinon rilate al ci tiuj demandoj. Tre bone 
fondita, klare kaj logike skribita verketo, ~i valoras la 
tradukon! 1'\e nur katolikoj, sed ec alireligiuloj legos gin 
plezure, kiuj interesi~as pri la doktrino de la katolika 
Eklezio pri tiu grava temo. 

Pri la traduko Pi povas diri preskaií. la samon, kiel 
de la unua n-ro de la Brosuro-serio. Kelkfoje la stilo 
Espt>ranta estas tiel komplikita, ke gi tusas jam la nekom
prencblecon. Kelkfoje frazoj ne estas tute ~ustaj, kv~n
kam la temo meritus pli fluan, facile kompreneblan 
stilou. i -csperas, ke la lingva kontrolo de cminenta 
samideano zorgos pli poluritan tekston por la e perinde 
baldaüa nova eldono. 

Spccialan atenton meritas la ekstera formo de la 
Brosuroscrio. La brosuroj estas vere perloj de la Espe
i'anto libroeldono. T1·e zorgeme presitaj, belaspektaj bro
suroj, ornamitaj per diskrete bela desegno; tlel arte ili 
efikas. ke ni devas e primi nian plenan dankon al )a 
redaktoro kaj eldonejo. Ni estas certaj, ke la religiema 
legantaro de nia esperantistaro treege satos la brosurojn 
kaj volante subtenos per legado kaj disvastigado ci tiujn 
belajn, carmajn, valorajn verketojn. 

Prof. Dro F. Erdey. 

"JLLJA:'\1 E. WlLSO : L.'\. K VAKERIS:\10. Reli
gio sen ritoj. Ig34. Kvakera Esperantista Asocio, uo. 
Kineton Green Road, Olton, near Birmingham, Anglujo. 
Jo-paga kajereto. Prezo 2 pencoj. 

La kajero pritraktas la historion de la fondinto de 
la religia societo , kv(!keroj « ( amikoj) kaj de ti es cefaj 
doktrinoj. Ili mem protestas kontraü doktrinoj, sed ilia 
»krcdkonfeso« estas tamen ankaií speco de doktrino. 
La :fondinto, Georgo Fax, spertis, ke Je uo ne estas nur 
historia figuro, sed vivas ankaü nun kaj parolas en interno 
de la homoj sopirantaj. Por tio ne necesas dogmoj, ritoj 
kaj pastro. La kvakeroj ne volas regi ies religian vivon, 
ciu havu .mem proprajn spertojn. Lau ilia difino »Kris
tano ne esta~ tiu, kiu akceptas tiun aií alian religion, sed 
tiu, kics vivon gvidas la Spirito de Kristo«. Ilia kelkcent
jara agado en Anglujo multon alportis por doni moral~ 
bazon al angla komerco, kaj la kvakeroj hatalis plej forte 
konlraií sklaveco en la kolonioj kaj en Ameriko. Ili estas 
kompreneble r.acifistoj, ear ciu ajn milito malkonfesas 
Kriston. Por ili cio bona kaj justa kaj servanta la hom
aron - do ankaií Esperanto - estas »la laboro, al kiu 
Dio vokis ilin«. Sed se iaj ritoj belpas iun dedi~ sian 



1 Í D1 il' d' I1i · \non a 10, -. 1 ne 1sputasc. p ankaií k un venas 
por kunl' perti la cceston de Dio, kiam en la komun~ 
sil~nlo nc pastro, sed i~ ajn. kies ko_r~ estas tu8ita, pregas 
ka] fa_ras p~rolad?~· ~~~- ne volas ga1m membrojn aií iun 
f?rlogi. de s1a .rehgu;>, 1l1 ~olas :e_rv1. Dion kaj la homaron. 
dJs,·astigaull• hon, k10n Dw al 1h dHas en la koro. P. B. 

~IU CI KORO ... (Korforma maldika papereto.) 
Eldoms -.Esperanta koroc, Dubrovnik, Jugoslavija. 10 por 
unu resp. kup. 

L<~; pape.retoj ape~is en lingvoj angla, franca, ger
mana, 1tala, echa, la aha flanko estas en Esperanto. 

Ci e tas alvoko, kiu oelas, ke oni forigu la kalumni
adon, kaüzanlan tiom da mizero en la nuna tempo kaj 
t-sti. homfratol Oni ~unp?rtu ~a koron, promesante, plen
w~n. la alvokon. Ka] se 1un m renkontas, kiu kalumnias, 
kr1hkas, do preparas bataladon, ni donu al li la koron. 
Eble gi efikos! - Jaro hungara jurnalisto verkis pri la 
paperkoretoj artikolon, deklarante, ke gi estas naiva afero, 
l..a] tamen eu la nuna kaoso, kiam racio kaj oraanizoj 
ne helpas, eble tiaj simplaj aferoj estas la lastaj helpiloj 
- li skribas - por malhelpi la katastrofon de la kultur
h?maro. Vere la ideo pri amo kaj frateco estas ne nova, 
g1 ec ne estas Esperanta eltrovajo, car gi enestas en ciuj 
religioj kaj plej pui:e, plej simple gin por la mondo 
deklaris Je uo. Ni kore dezuas al la koretoj vastan suk
Ot' on. P. B. 

JUBlLEA J RLIBRO DE LA ESPERANTO-M OV
ADO 1937. Unive1·sala Esperanto-Asocio, Genevc, Svis
lando. Palaoe Wilson. 

Nur nun ni havas okazon recenzi ci tiun gravegan 
dokumenlaron de nia movado, kiu pretigis kiel jubilea 
jarlibro de la 5o-jara ekzisto de nia lingYo. Ci enhavas 
ekde la himno esperantista vere en nuksoSelo la plej gra
vajn historiajn dalojn, nomojn de la Esp. movado, mont
ras fidindan spegulon pri gia evoluo kaj pri tio de UEA, 
pri nía literatura, la listan de la plej gravaj tradukoj el 
diversaj ling,•oj, esperantistan panleonon de la pioniroj, 
interesan resuman bibliografian pri la teknikaj vortaroj, 
pri la universala slosilaro (Cefec) fine la historian de ia 
interstala Esperanto-Akordo pri la Enkonduko de Esp-o 
en la lernejojn. 

' L. Hallca. 

MEJlKO KAJ KA.RDENAS. Kritiko de Jesus Amaya. 
1937. Brosurtia, ilustrita. Editoral Lumen, Mejiko Ap. 59· 
Formato 19X 1l1 cm. Pagoj II6. Prezo dol. o.l¡o. 

Kritiko Socio-Politika de la Pasinta kaj Nuntempa 
Meksika Vivo. 

La libro temas precipe pri la vivo kaj agado de la 
fama diktatoro de l\1eksiko, pri Kardenas, kiu estas laií 
la libro tre popular a horno, car . lin ne devas konstante 
akom);lani korpgardistoj, sed li tute sengene intermiksigas 
kun Sla popolo. Bedaiírinde mi ne povis gui la libran, car 
~i havas tre malbonan stilon kaj en gi svarmas grama
tikaj eraroj. Se iu verkas ion en Esperanto, estas la mini
moma devo, laií mia opinio, ke li bone tin konu kaj regu. 

L. Halka. 

P. G. WODEHOUSE: LA PRINCO KAJ BETTY. 
Eldonas: The Esperanto Publisbinf{ Co. LTD. Anglujo. 
Epoko-Serio. Brosurita. 192 p. formato x8XI I.5 cm. 
Prezo: 2 S· 6 p. Tradukis el la angla: G. Badasb. 

Jen. ankaií en Esperanto aperas en tre bela eldono la 
t. n. faclltona legajo, kiu estas interesa, humora kaj sen 
ia literatura pretendo. P. G. Wodehouse estas jaro mond
fama kaj kiuj satas la interesan, sed sekan anglan humo
ron, la strangajn figurojn kaj situaciojn, tiuj certe trovos 
grandan ~uon ·Cil tiu ci romaneto, kiu cetere aperis en 
tre bona traduko. 

László Halka 

CU VI KONÁS ITALION? Ente Nazionale industrie 
Turisticbe, Ferrovie Dello Stato. 

32-paga fotokajero kun aparta titolpa~o, eldonita de 
la italaj stataj fervojoj kaj prezentanta veturon tra !talio, 
montr.ante la restadon, amuzadon, sportojn, festojn, pro
duklOJn, malnovan kaj novan Italion per belegaj fotoj. 
Tre valora kaj rekomendinda kajero, pli ol ordinara 
prospekto. 

AL VIENO DUM CIUJ SEZONOJ. 
x6-pa~a faldprospekto pri la metropolo Viena kw:i 

desegnajoj. La detala enhavo estas valora. Sed kial uzi 
desegnajojn, kiam en modernaj kajeroj tiom imponas 
la fotoj. La kajeron eldonis la Fremduloficejo de la urbo 
Wien, VII .. Mariahilferstr. 2. - Cu aperos sekvonte tie 
simila en Esperanto? 

MONDO SEN MILITO. Alvoko al la kristanaj ekle
zioj en ciu lando. 4 pa~oj. ( 12 pecoj 4 pencoj.) The 
Friends Peace Comitte, Friends House. Euston Road, 
London N"'T· I. 

La kristanaj eklezioj devas publike kondamni ciun 
mili ton l J en fundamenta pacprincipo de Kristanismo. 
Sed tio estus nun tre heroa ago por la eklezioj kaj ni 
dubas, cu ili kuragos publike akcepti la alvokon. 

LA KVAR SEZONOJ EN ITALUJO. 32 grandaj 
pagoj kun fotoj kaj kolorreproduktajoj, aparta titolpago. 

Eldonila de la » Ferrovie dello stato« (Statfervojoj) 
en Italujo. Kajero, pri kiu ni devas fieri, car gi superas 
multajn multkostajn literaturajn eldonajojn. La belaj 
foloj, interesa enbavo, kiuj prezentas la v1von, pejzagojn, 
trezorojn de l.talujo, donas artan guon kaj vere aliagas 
al vizito. Gi pruvas fortan uzon de Esperanto per stato 
pol' siaj celoj, sed ankaií por la generala celo: alproksim
igi per Esperanto la konon de fremdaj popoloj kaj 
regionojl 

1
P. B. 

FELIX TIMMERl\IANS: KRISTNASKA TRIPTIKO. 
El la flandra: E. Paesmans. {¡4 pagoj. Eldonajo de FUKE, 
Antwerpen. Formato: x6xxo cm. Prezo: gld. o.5o. 

Tre carmaj kristnaskaj legendoj, trateksitaj de popo: 
laj kredoj. La lingvo de la traduko estas flua, tamen m 
rimarkigu, ke ofte estas uzata kondicionalo anstataü la 
futuro. Sur pago xo. anstataií •eknombri« gustas »kal
kuli«. J. A. 

GUNNAH FURHAMMAR: LA RELIGIAJ CIRKON
STANCOJ EN SVEDUJO kaj ilia influo al popolmova
doj kaj kulturo. Kun fotoj. 48 pagoj. Eldonis: Svenska 
Missionsforbundets forlag, Stockholm. Prezo svfr. -.75· 

La verketo celas konigi ion el Svedujo, c_ar 1~ aiítoro 
opiniis, ke pro nekompreno. de l.a · lin~~o, k~el cm mal
O'randa landa, ankaií SveduJO, g1a spulta VIVQ, kulturo 
~slas tre malmulte konata en aliaj landoj. La verketo 
bone plenumas tiun ¿j taskon kaj vive montras la influon 
de la religia vivo al la svedaj kulturo kaj popolo, pr~zen: 
tante ankaií la historian kaj evoluon de la eklezlOJ kaJ 
ilian laboran sur kultura kaj misia kampoj. La libret~ 
taiígas por pruvi la gravecon de Esper~to al laborant~) 
en religiaj aferoj, car ili pavas per ti? multan lerm, 
studi kaj kompari kun la . cirko?stanC?J. en la ¡>ropr~ 
landa. Ni ekkonis ankau la mfluoJn soCiaJn, e~uk_aln k?-J 
politikajn de la eklezioj kaj lernas, ke m~_taJn 1deala]~ 
movadojn, kiel la kontraiíalkoho_lan, la. pacif1sman, fondis 
kaj gvidas religiuloj. Apart~ cap1tro. pnt~akt~ la movad~n 
de la sendiuloj. La lasta]D vorlOJn m pnpensu: -.CJO 
nun staras sub la signo de la mondkrizo: La J?al~ov~ 
malaperas. La nova an~orau _ne _estas for~uta, kaJ _kia g1 
estos, ni ankoraií ne sCJas. N1 sc1as nur tion, ke m mem 
respondas pri gia formado.·« Tiu respondeco estas nece-
sega ankaü en nía movado 1 P. B. Budapest. 
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FOIRO DE PARIS UNIVERS \L\ KU I\IEilNA
~IA. 21. í\Iajo-6. Junio 1 g38. 23, ruc l\. D. J<=:, ', i .:
toires, ParÍ3. 8 paga prospekto kun fotoj .l..aj gr.mu<l 
afiso k un surpre o: »Esperanto uzata montras la prakti
kan uzon de Esperanto. Aperi- ankaü d.cetanta .h.arto « 
en Esperanto. 

FOIRO DE B DAPEST. 2 pa~a informa fo!íeto 
pri avantagoj de la partoprenantoj. 

FOTO-AFJ '" O DE L.\ XXX-.\ L~IYEHSA!.A KOX
GRESO E ' LO:\DONO. La ~la afi'o montras la faman 
anglan parlan1entón. 

LA ~IEDICINA CATALAl\A i\RO aprilo- majo 
1937. Granda, lukse prezentita volumo. en la fino d" ciu 
artikolo kun esperantlingva re·umo. Nova pruvo pri tio . 
ke nia lingvo ciam pli enpenetras en kuraci.; tajn rondojn. 
La volumo kostas peselojn 3 . .Jo kaj estas rice,·ebla ct' la 
t•ldonejo : Librería Catalonia. B<~rcelona , Ronda 'anl 
Pere 3. 

LABORISTA ESPER.\.NTA. i\IOYADO antaü la moml
milito de G. P. d<• Bruin. Eldonis: Sennacieca Asocio 
Tulmondo (París ú¡ av. Gambetta) prezo '1 fr. fr. 3ti 
paga helaspekta brosureto. 

Bruin, la generale konala historiisto de la laborista 
movado denove ricigis nian primovauan literaluron p«'r 
1aloreg.\ brosuro. En flua stilo kaj kun lernolibra koncizo 
estas rakontataj la okazintajoj antaümilitaj. CelPrt' la 
!uta libreto portas la karakteron de lernolibro bone 
uzebla en da!uigaj kaj superaj kur·oj. Kiu volas koni ]:¡ 

historian de la movado, tiu ne povas malhavi tiun l·i 
objekti1e 1erkitan libreton. Emba. 

A PRACTICAL COURSE IN ESPERA~TO. la angla 
varianlo de la ilustrita lernolibro de dr. F. Szilág)-i. kun 
la anglalingvaj klarigoj de Fred Wadham. Dua cldono, 
1 J.:ÍX2 3 .. í cm. 100 paga. Eluonis Th~ Esperanto Publi~
hing Co Ltd . Ileronsgate, Rickmans"orth, .\.ng'ujo. P.ezo 
1 silingo 6 pencoj plus 2 pencoj por sendkostoj. 

La sukceso de la kursmetodo de Szilágyi e·tas plu 
nekontraüdirebla. La libro nun jam aperis en ses lingwj 
kaj en tri ~1 ili gi farigís la plej satata kurslibro .l...aj en 
la tri a liaj gí vendígas samritme, kiel la aliaj lernolibroj~ 
La libro tion meritas pro sia amuza kaj facíla karaktero. 

Estas certe, ke tiu ci jaro ankoraü prezentos al la 
Esperanti taro kelkajn variantojn de la sama libro kaj per 
ti o ni povos atíngí tre interesan kombinon de instruado: 
lernolibran, nesuprajan instruadon en sama kurso al plej 
di,-ei·slingvaj kursanoj. 

La libro J.. un la pasintjare aperinta daU.riga kur ·o de 
la sama aiítoro nun donas eblon al ciu lerni nian lingvon 
amuze ankaü el lernolibro. 

JARLIBRO DE SAT Ig38. I5.5X23 . .J cm. 32 paga, 
eldonis Sennacieca Asocio Tutmonda, París XX-e 67 
avenue Gambetta. N ur por membroj de la organizajo. 

La libreto enha1 as statutojn de SAT, kelkajn úl!ere -
ajn informojn ~1 la laborista esperantista mmado, abon
kaj kotizlarifojn , kelkajn ~nciklopediajn scíindajojn kaj 
de almenaü unu adreson el ciu loko, kie SAT havas mem
bron, aü oni trovas laborislan e perantiston. Tre taüga 
informilo pro tío por ciu, kiu apartenas al la laborista 
esperantista movado kaj car la kotizo estas tre malgranda, 
certe neniu simpatíanto rajtas forresti el la vicoj de la 
Asocio. 
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LA AVENTt ROJ DE L. R. \f. STl tTUtOF h X-:i, 
Originale \Crkita de F. V. Oorno. kun la iiuslr·ajoj tlt• la 
wrkinto. 1 1

1.:>>:.. 1 s.;, cm. 64 pa~a. Havebla O. E. L. 
\lt•cbelen, Bnttel dwslf'('nwerr 3o3. Belgujo. Prew ~ p·•n
coj anrrlaj. 

La H•rkislo rukonlas (re ílue kaj l •rte pri stultaj r.·g
aj familioj J.aj pri la multaj flatuloj kaj awnturoj, .kiuj 
;;l ili okazas. L:~. rakontoj, mí jam dírís. esla5 lt•rtaj, la 
~tilo akc('ptebla. ~rcl la lula li 'no Jen01c aparlena al tiuj. 
fpli~ nun jam malnlllllaj . kiujn ni de1as tr!' forlP kon
damni pro >Íl tt:'knika malperfektero. Jam p si.; la lempo. 
kiam Espcranta libro rajtis havi ·ur ciu sia pago prese
raron, kaj tre genan pre eraron. Alia malbono de la libro 
estas la trouzo de la kunmetitaj tempoj. 

Sed octere la libro amuzo ciun bonan respublikan
ojn. La honaj regpartianoj naiízite íormetos ~in. Elt•l..tu 
do laü tiuj konsideroj. 

LA PROBLE.\10 DE LlNG\"0 I\TER \CL\. . ;.erío 
de radioparoladoj íaritaj de d-ro Bjorn Collinder. K-roj 
1 1¡-IJ de .\Iuusses E ·peranlo Bibliotel..o. I3X 1 g.:l rm . 
()/¡ p<~ga. Prezo o.35 ned. guluenoj plu , endko-tuj. Dt•k 
numcroj kune 2-5o guldenoj afrankita. 

La hone .l..onata 1erki to prilraklas en clek mallon~aj 
J..aj konrÍzaj capilroj la tulan problPmaron , kaj la libro 
I'Sias lr!' laüga de la unua gis la lasta eaptÍrO, Phlc ('S<'C jll t' 
kt•lkajn frazojn primo,adajn. por esli bazo, ce CP prt"ib .-, 
la.-n orla ri¡;elo. por propagandaj paroladoj. 

JAHLIBHO DE L.\ INTEH. ACTA E PEHA \TO

LinO 1 !¡38. » ur por uzo de nwmhroj . Eldonis JEL . 
H(•rnnsgate. Hickmansworth, (llerts) An"lujo. Poslfor

malo. 3:>o pagoj. Kotizoj: .\fcmbro kun jarlibro an<~l. s. 
/¡.- , .\lA 10. - , 1\L\ll Ig. - .MS 2J sil. - Pelu prog

¡;ekton 
Jw nova pru10, kP la J..uniaita ligo de naciaj soci

ptoj kaj dclegíloj pro¿resa . L1 jarlibro e:;la pli vasta . 

ol lastjan~ kaj aperis jam en nurlo, do suficr frur. Ci 

(•slas kun preskaü go pagoj pli amplek a ol m IQ37 kaj 

ankaü la de~e3ita parlo kre kis p i! r p •goj. La enha\-o 
- ec se ne konsideri la kutiman adre ·aron de landaj. 
fakaj socieloj , gazetoj, deleaitoj, lingvo-komitalanoj -

estas 1alora por ciu e ·~erantisto. Krom statutoi. regularoj . 
konkursoj, senoj, nekrologoj ni po1as legi raportojn pri 
la movado en diversaj landoj. resumon de la gisnunaj 

sukcesoj duro 5o jaroj, (grupigo de decidoj, stataj, ofici

alaj. ktp. uzoj, aproboj,) en radio . en lernejoj , komer.co, 
turismo. Do kompletigo de la enciklopediol 26 pagojn 
ampleksU3 la raporlo pri la var.sovia jubilea kongreso. 

En la nuna kaosa epoko la esperanlistaro devus esti pru

denla kaj altruista, ec per ofcroj gi devus unuigi en unu 
asocion ciujn fortojn· La jarlíbro prU\a , ke ~ multaj 
estas la bona volo, tial oni subtenis lEL, malgraü tio, ke 

la estraroj ankoraií ne povi.> interkonsenti. La espcrantis
taro do montras la deziron al komuna laboro. :\Iontru 

tion ankaü la estraroj! Se i1i sincere kaj serioze volas, de 

íli dependas la ukceso! P,. ~-

Por kelkaj statoj estas certe interese scii, ke en la 
delegilaro la judoj estas nur en tra malgranda procento 

neprezenlataj, kaj ekzemple en Hungarujo ilia nombro 

ne superas la procenton le~e íiksitan en tiu ci §tato. 


