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aperos antaŭ la fino de ma.to. — A1 la aŭtoroj. Ln redaktoro volonte akcep-

to; por publikigo en Scienca Revuo ĉiajn art.kolojn (prefere originalajn)
kiuj laŭ temo kaj laŭ p itrakto meriias publ kigon en scienca revuo, kaĵ kies
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Universala Esperanto-Asocio,
Centro de Esploroj kaj Dokumentado,
Londono.
La 1-an de Januaro 1952 ekfunkciis en Londono nova grava institucio de
nia movado: la CenLo de Esploroj kaj Dokumentado de U.E.A. La celo de
la Cent.o estas triobla: sciencaj esploro,, dokumentado kaj informado. Pere
de siaj kunlaborantoj la Centro esplo.ados kaj studos la Internacian Lingvon
kaj ĝiajn multilankajn aplikojn sur ĉiuj kampoj de la homa aktiveco el vidpun.ctoj lingv.stika, sociologia kaj psikolog.a. Apartan atenton ĝi dediĉos
al la studado de la mo.alaj kaj intelektaj efikoj, kiujn kaŭzas la praktika uzado
de la Internacia Lingvo. Gi ankaŭ esplo.ados la eblecojn por plua utiligo de
Esperanto sur la kampoj de scienco kaj a. to, intelektaj interŝanĝoj, trafiko
kaj komerco, k.t.p.
La branĉo Dokumentado rilatas al kolektado kaj enregistrigo de la plej
gravaj dokumentoj koncerne la Internacian Lingvon kaj la Esperanto-organiza^ojn.
La rezultoj de tiu scienca-esplora kaj dokumentada laboro estos vaste
util.gataj por verkado de a.t.koloj, kunmetado de prelegoj por diversaj okazoj, pretigado de skizoj por flug.olioj, alvokoj, broŝuroj, liverado de taŭga
kaj dokumentita materialo por defendi la aferon de la Internacia Lingvo en
kongresoj, konferencoj kaj en aliaj medioj, kluj pritraktas la demandon de
komuna lingvo.
La C.E.D. interŝanĝados dokumentojn kun UN, UNESKO kaj aliaj gravaj
internaciaj organizaĵoj. Ĝi precipe intervenados en la internaciaj medloj, sed
ĝi estos je dispono de nia tuta movado, de ĉiuj ĝiaj organlzajoj, kiam ajn
ili deziros argumenti kaj dokumenti sian aktivecon por Esperanto en diversaj
medioj.
La Komitato de U.E.A. komisiis la direktadon de la C.E.D. al Prof. D-ro
Ivo Lapenna, kiu plenumos tiun taskon honorofice. La Centro havas kunlaborantojn en diversaj landoj. Ankaŭ la kunlaborantoj plenumas sian laboron
honorofice.
La financaĵn rimedojn por ekfunkciigo de tiu ĉi gravega institucio de nia
movado havigis parte U.E.A. kaj parte kelkaj oferemaj esperantistoj kaj
agemaj Esperanto-grupoj. La aliaj esperantistoj aŭ grupoj, kiuj deziras finance
subteni la Centron kaj tiamaniere ebllgi al ĝi kiel eble plej efikan realfgon de
ĝiaj celoj, estas petataj sendi siajn kontribuaĵojn aŭ al la Centra Oficeĵo de
U.E.A., Heronsgate, Rickmansworth, Herts., Anglujo aŭ al Unuiĝo Esperantista Franca, 34, Rue de Chabrol, Paris X, nepre menciante, ke la sendita
financa helpo estas por la C.E.D. Fine de la laborjaro, en Junio 1952, la
nomoj de ĉiuj donancintoj estos publikigitaj en la oficala organo de U.E.A.
En ĉiuj aferoj rilate al la Centro oni sin turnu rekte al Prof. D-ro Ivo
Lapenna, 300. W est End Lane, London, N .W . 6.
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76. Kotizoj 1952. La jarkotizo de ISAE por aktiva membro estas 12
anglaj ŝilingoj (kun Scienca Revuo). Antaŭe ĝi estis 10 ŝllingoj. En la diversaj valutoj la nova kotizo estas:
Argentino 25 pesoj, Aŭstrujo 30 ŝilingoj, Belgujo 85 frankoj, Brazilo 30
kruzejroj, Britu’o specialaj kotizoj, Bulganfo 500 levoj. Ĉehoslovaklo 85
kronoj, Danujo 12 kronoj, Finnlando 400 markoj, Francujo 600 frankoj, Germanujo specialaj kotizoj, Hispanujo 20 peseto’, Italujo 1000 liroj, Japanujo
600 jenoj, Jugoslavio 500 dinaroj, Meksiko 14 peso’, Nederlando specialaj
kotizoj, Norvegu o 12 kronoj, Polujo 7 zlotoj, Svedujo 9 kronoj, Svisujo
7.50 frankoj, Usono 2 dolaroj.
En Jugoslavio kaj Polujo okazis granda ŝanĝo en la valuto. Sendu kotizon
kiom eble baldaŭ al la delegito.
77. Prof. F. E g a m i, japana delegito de ISAE, eventuale vizitos
Eŭropon en julio 1952 por partopreni en la Internacia Kongreso de Biolog.a
Kemio en Pa~izo kiel japana delegito oficiala.
Prof. F. E g a m i eldonas kaj redaktas bultenon sub la titolo Sciencisto
Esperantista Japana. Aperis ĝis nun du numeroj. Prof. Sin’itiro K a w a m u r a preparas la refondon de Ligo de Japanaj Sciencistoj-Esperantistoj.
78. Jarkunveno 1952. Ni interkonsentis kun la LKK en Oslo, ke ISAE
povos havi du kunvenojn dum la 37a UK de Esperanto. S-ro S 1 0 pB o w i t z informis ke ,,la LKK atingis permeson de la norvega Instituto
por Atomenergio, ke grupo de proksimume 20 inĝeniero5 kaj sciencistoj, kiuj
vere havas intereson pri tio, povos dum la kongreso en Oslo fari viziton al
la uranireaktoro de la instituto”. ISAE-membroj, kiuj partoprenos la kongreson, povas anonci sin por t'u v 4zito. L a adreso estas: 37a U niversala
Kongreso de Esperanto, Boks 942, OSLO, Norvegujo.

79. Konferenco de UN.
La 29 10-2.11 UN aranĝ!s en Parizo konferencon por neregistaraj organizoj. Reprezentanto de ISAE estis prof. d-ro
I. L a p e n n a. Laŭ lia raporto la konferenco okazis en la palaco de Unesco.
Ĉeestis reprezentantoj de ĉ. 150 internaciaj neregistaraj organizoj, kun kiuj
UN havas oficialan rilaton. La oficialaj lingvoj estis la franca kaj la angla.
La tradukado, laŭ d-ro L a p e n n a, funkciis malbone.
Oni traktis i.a. jenajn punktojn: Aktiveco de la neregistamj organizoj
koncerne la instruadon pri UN; Disvasfgado de la Universala Deklarncio
pri la Homaj Ra'toj; La UN kaj la evoluigo de la koncepto pri la internacia solidareco; Problemoj de informado, specialaj al Eŭropo — la lingva
problemo.
D-ro L a p e n n a atentigis pri la rolo de espemnto en internaciaj rilatoj.
Li interkonsentis kun la sekretario de la Inform a D epartem ento de U N ke
la esp eran tista C entro de E sploroj kaj D okum entado liveros al U N dokum entaron pri nia m ovado, kiuj raportoj estos resum ataj en la publikigaĵoj
de U N ,
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Post la oknzintaj elektoj de la Direktoroj de la Sekcioj de la Akadem io
de Esperanto la e s ta ro nun konsbtas el la sekvantaj personoj: prezidanto:
i-ro J. R. G. I s b r ŭ c k e r, Oostduinlaan 32, Den Haag, Nedeilando; vicprezidantoj: A. C s e h , Riouwstr. 172, Den Haag, Nederlando; prof. E.
P r i v a t, Evole 3, Neuchatel, Svisujo. La taskojn de la ĝenerala sekretariokasicto provizore plenumas la prezidanto kun helpo de la Internacla Esperanto-Instituto. Direktoroj de la diversaj sekcioj: Gramatiko: d-ro W .
L i p p m a n n, 1021 Eact 14th Str., Brooklyn 30, N.Y., Usono. ■
— Literaturo: G. A v r i 1, €0 Bld. Auguste Raynaud, Nice (A.M .), F rancuo. —
ĉenerala V o.taro: prof. G. W a r i n g h i e n , 7 Av. Lĉon Gourdault, Choisyle-Roy, Francujo. — Teknikaj Vortaroj: J. O k a m o t o, 2435 Sinobl-cho,
Ueno-si, Mie-ken, Japanujo. ■
— Bibliografio: d-ro P. N e e r g a a r d . Gothersgade 158, K0benhavn-K, Danujo.
051.22 (ISA E) .053.7,, 1951 ” (43-2.6)
R A PO R T O PRI LA ISA E-FAKK UNV EN O DUM LA
UNIVERSALA K O NGRESO K51 E N M U NKENO .
La fakkunveno de IS A E okazis en la universitato kaj ĉeestis 30 personoj.
L a ta jo rd o estis jena:

1.
2.
3.
4.

Malfermo.
Jarraporto de la ISAE-dclegito por Germanujo.
Referato de d'pl. inĝ. R. H a f e r k o r n p.i: RA D IO -TERM IN A RO .
Re.erato de dipl. inĝ. Kurt D e l l i a n p i: L a P L E N A SC IE N C O -TE K NIK A V O R TA R O krj VO RTA RA J PRIN CIPO J.
5. Diskuto pri term inolog'a laboro.
6. Parolado de d-ro J. W e b e r pri: LA LIBERECO D E LA HOM A
VOLO.
7. Laŭtlego de la letero de s-ano W . P. R o e 1 o f s, ekonom ia raporto
kaj revizora raporto.
8. A liaj demandcj.
S -ano H a f e r k o r n m ontris dum la rap o rto pri R adio T erm in aro la
elverk tan manuskripton, kiu entenis proks. 800 term inoj.
Poste s-ano D ellian skizis la v o rtarajn principon kaj proponis m etodojn
por realigi la verkadon de la P L E N A S C IE N C O -T E K N IK A V O R TA R O ,
kiu ĝis nun bedaŭrinde mnnkas. T iu v o rtaro estu unue skeleto, k v azaŭ ekstrak to de teknika ka» scienca terminologioj al kiu d? tempo al tem po aliĝu
mankantaj terminoj. La vortara m odelo estas la P lena V o rta ro de S A T
(erp eran to -esp eran ta). L a nova term inaro ne enhavu tiujn term inojn jam
indikitajn en P V . 5000—-8000 novaj term inoj certe sufiĉus por la unua eldono.
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Dum trijara laboro pri tiu P S T V la iniciatoro spertis, ke la kunlaboro
estas treege modesta kaj nur unu persono, dipl. inĝ. R. H a f e r k o r n
fakte ellaboris parton de la U D K . D e aliaj personoj nur venis kritikoj, instigoj, konsiloj sed nenia praktika helpo. Certe la ellaboro de tiu terminaro
restas en la manoj de kelkaj viglaj personoj.
K om preneble dediĉi an k o raŭ la eksterprofesian tem pon al tiu plano estas
gran d a sinoferemo. Sed tam en ni estas sur bona vojo finverki tiun term inaron.
L a diskuto estis tre interesa.
D ipl. inĝ. K urt Dellian
ISA-ĉefdelegito por Germanio.
413.164:621.396
PRI TE R M IN O L O G IA LABORO
R a p o rto de dipl. inĝ. R. H a f e r k o r n , farita ĉe la kunsido de IS A E
de la 36-a Universala K ongreso de E sp eran to en M ŭnchen
la 6an de Aŭgusto 1951.
E sp eran to de tag o al tag o pli evidente pruv'as, ke ĝi ne nur estas la dua
kon v ersacia lingvo p o r ĉiu, sed ke ĝi estas ankaŭ kapabla levi la lingvon
de la fakuloj sur sian n eŭ tralan fundam enton. Kiel en la pasinteco la latina
lingvo estis la m ondlingvo de la scienculoj, en la estonteco la m ondlingvo de
la scienculoj kaj teknikistoj estos sendube E speranto. M ultnom braj fakvortaroj jam estas eldonitaj en nia lingvo internacia, kaj ĉiam denove sekvas
aliaj fakoj, kvankam ĝisdate ne laŭ certa plano.
M i mem okupiĝas jam longtem pe pri la traduko de fakaj artikoloj kaj pri
la v erk ad o de tiel nom ataj ..E sprim aroj” , t.e. tekstoj por scienco-teknikaj
revuoj, ekz. por ,,La In terligilo” , la revuo po r telekom unikado. T iaj esprim aroj d evas m ontri al la leg an taro la uzadon de la fakterm inoj, po r la celo
evoluigi iom po st iom plenan term inaron de la koncerna fako. E1 la praktiko
de la trad u k ad o kaj artik o lv erkado rezultas multego da bezonataj terminoj,
kiuj p arte p o v as esti fiksataj nur provizore.
T ie kom enciĝas n ia term inologia laboro, kiu tam en ne povas esti lasata
al la arb itro de la unuopuloj, sed devus esti reg ata de iu centro aŭ kom itato
p o r certe atingi la celon — la P lenan Scienco-T eknikan T erm inaron. E n la
esprim oj ,,V o rta ro ” kaj ,,T erm inaro” ja troviĝas sendube m iskom preneblo.
T ia l m i unue d evas distingi ke ekzistas d u specoj de vortaroj a ŭ term inaroj:
1. L a u n u a speco en h av as nur la v o rto jn form itajn nepere el la radikoj
kaj la plej sim plajn v o rtkunm etaĵojn konsistantajn el du radikoj kiuj kune
form as tute m em staran nocion, ekz. E lektrom agneto, Filharmonio, Gumiguto,
kiel ili tro v iĝ as en la Plena V o rta ro de S A T . T iu n principon nia tre estim ata
P ro f-o W a r i n g h i e n certe konservos finverkante sian am pleksan enciklopedion — la „P lenan V o rta ro n Ilu stritan ” .
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2. La dua speco de vortaroj baziĝas sur la fundamento, kiun donas la
vortaroj de la unua speco. Ili ankaŭ enhavas pli detalajn terminojn, nome
kromajn kunmetitajn vortojn aŭ ankaŭ vortgrupojn konsistantajn el adjektivo(j) kaj substantivo. Tiu estas la speco de la specialaj fakvortaroj. Ĉar
ju pli specialigita estas fako, des pli multe da kunmetitaj derivitaj vortoj
estas necesaj. La tuta aro de la specialaj fakvortaroj formos kune la estontan
Plenan Scienco-Teknikan Terminacon (PSTT); tio tial estas tute alia afero
ol la Plena Vortaro (vd. specon 1-an).
La sekvontaj mallongaj elmontroj nun devas klarigi la planon de s-ano
D e 11 i a n, gvidanto de la Germana Inĝeniera Sekcio, kolekti la terminojn
de la unuopaj fakoj en scienco kaj tekniko por la celo, kompili tian ĉionampleksan fakterminaron.
Kiel ordigan sistemon ni elektis la Universalan Dekuman Klasadon (UDK),
kiun ankaŭ uzas la Internacia Normiga Organizo (ISO). E1 la indeksoj de
la UDK ni elprenas la fakterminojn kaj registras ĉiun terminon aparte sur
kartara folio de konvena formato (DIN A 7 e = 74 X 105 mm). Ĉi tiuj
folioj estas enordigataj laŭ la dekum-klasada indico. Tiu kartaro nomiĝas
Originala kartaro. Ĉiu karto enhavas la Esperantan kaj la nacilingvan terminojn kaj la UDK-indicon. Skribante la kartotekan karton estas rekomendinde,
samtempe fari du kromajn kopiojn skribmaŝine, unu por la Esperanto-alfabeta kartaro, la duan por la kartaro laŭ la nacilingva alfabeto. Se
oni havas pretaj la unuopajn fakojn laŭ la originala triobla kartaro, oni laŭbezone povas kunmeti certajn fakojn al iu entreprenota scienco-teknika fakvortaro er. komuna alfabeta sinsekvo, ekz. E-G kaj G-E. La originala kartaro kun la du kopioj estas alplenigota daŭre. Tuj kiam ni disponos pri sufiĉe
multe da kunlaborantoj, ni baldaŭ pretigos la tutan Scienco-Teknikan T erminaron. La esperantlingvaj terminoj estas fiksataj uzante la jam ekzistantajn
konsultoverkojn kaj komparante la anglajn, francajn kaj germanajn terminojn por eltrovi la plej internacian formon. Tio estas la plano de s-ano
D e 11 i a n.
Mi jam kompilis kartaron E-G kaj G-E de la ..Elektroteknika terminaro”,
kiu nun baziĝas sur la Internacia Elektroteknika Vortaro, nome lEC~vortaro,
eldonita de la Intemacia Elektroteknika Komisiono en 1938. Speciale mi prilaboris la fakon telekomunikado. Ankoraŭ ne ĉiuj terminoj ricevis difinojn.
Tie ĉi estas necese aranĝi labordistribuon efektivigotan fare de faka komisiono, por eviti ne utilan duoblan laboron. Ĉar pri la elektroteknika vortaro
hazarde okupiĝas jam pluraj unuopuloj kaj grupoj en diversaj landoj! Mi
jam proponis al la estraro de ISAE ke la terminaj proponoj estu cirkuligataj
laŭ modelo de ISO. — Krome la terminologio de la elektrofako laŭ la Dekuma Klasado nuntempe estas malhelpata, ĉar ĝuste nun tiu subsekcio estas
aliformata sekve de la neantaŭvidebla evoluo, kiu okazis en tiu teknika fako.
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Fine mi permesas al mi mencii ke mi ĵus finverkis kiel unuan subfakon de
la telekomunikado mian Radiofakan Esperanto-Terminaron, kiun mi hodiaŭ
prezentas al la laborrondo de ISAE en manuskripto. Ĉi tiu terminaro, entreprenita laŭ la instigo de s-ano D e 11 i a n, gvidanto de nia sekcio kaj delegito de ISAE por Germanujo, celas alplenigi la bonkonatan Radio-Terminaron de Alec V e n t u r e (publikiglta en jarlibro 1943 de IEL) rilate al la aktualaj terminoj kiuj intertempe estiĝis en tiu evoluema fako. Krome ĝi celas
publikigi kiel alfabetan indekson la koncernan enhavon de la lEC-vortaro,
kiu ne estas alirebla por ĉiuj samfakuloj. Ĉar la IEC-vortaro ĝenerale estu
rigardata kiel fundamento de la elektrofaka terminologio! •— Kompilante kaj
verkante tiun vortaron mi klopodis limigi la nombron de la radikoj kaj sinonimoj, same kiel agas la IEC-vortaro, laŭ la principo ,,Por unu vorto unu
signifo kaj por ĉiu obiekto nur unu vorto!”. — Sed ofte mi sekvis la kutimon
de V e n t u r e akcepti en la vortotrezoron ankaŭ terminojn, kiuj jam
estas praktike uzataj en teknika lingvaĵo kaj kiujn difinis kaj sufiĉe internacie fiksis praktikuloj, ekz. kurento anstataŭ fluo, valvo anstataŭ tubo, frekvencostrio anstataŭ -bendo. — Mi decidis ankaŭ enlistigi la plej gravajn el
la sinonimoj de la vortaro de V e n t u r e por ne nur esti ..alplenigo”, sed
sufiĉe memstara Radio-vortaro taŭga por la uzado de la samfakuloj. La
terminaro enhavas la difinojn en esperanto laŭ la modelo de P.V. Por ŝpari
paperon, tamen, mi forigis la difinojn, kiuj jam troviĝas en la vortaro de
V e n t u r e. Por havi sufiĉe ampleksan fakvortaron por la uzado de la
radio-teknikisto, mi decidis ankaŭ enkonduki sufiĉe multe da terminoj el
kromaj subfakoj de 1’ elektrofako, precipe el la fizikaj fundamentoj kaj la
elektra mezurtekniko, kiuj nepre havas parton komuna kun la radiofako.
Tamen tie ĉi necesis ofte arbitra limigo, por ke la amplekso ne transpasu la
nombron de 800 terminoj.
Koncerne la aranĝon de tiu vortaro mi ankoraŭ nur volas mencii, ke la
esperantlingva indekso enhavas kolumnon, kiu montras referencajn numerojn
servantajn por aligi la germanlingvan alfabetan indekson. La germanlingva
parto do estas donita kiel aldono al la ĉefa terminaro. Tian aranĝomanieron
uzante referencajn numerojn jam uzis d-ro inĝ. W ŭ s t e r en sia „Maŝinfaka Esperanto-vortaro prielementa”.
Valorajn konsilojn kaj helpon mi ricevis sekve de mia ampleksa korespondado, krom de inĝ. Curt D e 11 i a n, de jenaj samideanoj: Inĝ. A 1 e x a nd e r s s o n, s-roj fratoj F i l l i a t r e , s-ro F r o h n (Radioamatora klubo), inĝ. dir. I s b r ŭ c k e r , inĝ. d e L a n g e, redaktoro R o e 1 o f s,
s-ro W i 1 g e n h o f kaj d-ro inĝ. W ŭ s t e r, al kiuj mi ŝuldas, kaj ĉi tie
esprimas, mian tutkoran dankon.
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(05 + 087} = 089.2
F A K A LIT E R A T U R O E N E S P E R A N T O .

En sia plcj nova libro, „ A k tu a la j P ro b le m o j d e la N u n te m p a ln te m a c ia
V i v o ” (pri kiu recenzo sekvos en la proksim a num ero), Prof. d-ro I v o
L a p e n n a e n l a antaŭparolo diras: ,,Estas konate, ke libroj kun eĉ nur
iom faka k arak tero ne estas tre multnombraj en nia lingvo. P o r ili, tute simple,
ne ekzistas sufiĉe g ran d a legantaro. Sciencisto a ŭ alia fakulo posedanta E sp eran to n — kaj tiaj ne m ankis kaj ne m ankas —- sentas sin devigata verki
ne en la lingvo, kies literaturon li dezirus riĉigi kaj kies p rogreson li volus
akceli, sed en sia g ep atra aŭ en alia nacia lingvo. D um la pli ol sesdekjara
ekzisto de E sp eran to tio estis preskaŭ senescepta regulo. F akto, sendube,
tre bedaŭrinda, kiu ne n u r senigis n ian literatu ro n de valo raj verkoj, sed
ank aŭ brem sis la evoluon de la faka lingvobranĉo.
L a plibonigo de tiu stato ne tro v iĝ as nur en la manoj de la verkistoj. P or
ke la fak a kaj scienca literaturo kresku pli konsiderinde, estas nepre necese,
ke ekzistu sufiĉe m ultnom bra publiko ......... N u r la koincido de la du kondiĉoj — preteco de la verkistoj publikigi siajn fakajn laborojn originale en
E sp eran to kaj sufiĉa interesiĝo de la publiko po r tiaj verkoj ■
— donas fekundan
grundon p o r kreskigo de tiu v alo ra planto.”
Gratulon al la aŭtoro, ke li, — ne sekvante la m albonan kutim on de multaj ĝisnunaj sciencistoj esperantistaj kiuj publikigis la rezultojn de sia scienca
laboro ne en E speranto, sed en diversaj naciaj lingvoj, ■— pliriĉigis la E speran tan literaturon p er nova faka verko, kiu m eritas tam en interesiĝon de
la tuta esperantistaro. P o st ĉi tiu gratulo mi rim arku ke tio, kion li diris,
validas pri libroform aj publikigaĵoj pli, ol pri artikoloj en sciencaj gazetoj.
M i kredas ke pri la g ran d a plim ulto de la sciencaj artikoloj, kiuj en ĉiam
kreskanta nom bro ap eras en m ultego da fakaj gazetoj ĉiulingvaj, oni devas
atesti, ke nur tre malmultaj legas ilin; kaj legas ilin ordinare ne la abonantoj
de la koncernaj gazetoj (kiuj abonantoj ofte estas bibliotekoj), sed tiuj fakuloj kiuj en iu momento, p ro la pro p ra laboro, estas k v azaŭ devigataj legi ilin,
kaj nur m alofte kaj m alfacile povas elturniĝi pro nekono de la lingvo. Kaj tie
estas nia ŝanco! N e ekzistas sciencisto kiu ne po v as legi alm enaŭ unu el la
tri science plej uzataj okcidenteŭropaj lingvoj, la lingvoj el kiuj ĉefe fontis
la v o rtaro de la internacia lingvo. P o r tiuj sciencistoj kiuj konas ĉiujn tri, ne
estos, ĝenerale, tre malfacile divenante legi siafakan artikolon. P or tiuj kiuj
konas n u r unu, sendube estas pli m alfacile, sed aliflanke, eĉ pli necese. N e
estas verŝajn e ke sciencisto unuafoje renkontinte esperantlingvan artikolon,
decidas lerni la internacian lingvon, sed ju pli oftaj estos tiaj renkontoj, des
pli multaj sciencistoj decidos tion fari.
Sendube, niaj antaŭuloj kiuj ne publikigis siajn artikolojn h av as ekskuzon:
kie trovi redakcion de scienca aŭ teknika gazeto kiu akceptas artikolojn en
la lingvo internacia? E ĉ nun tiu m alfacilaĵo ekzistas. T am en, ni scias ke
multaj japanaj gazetoj jam delonge efektive akceptas tiajn artikolojn. La
iam a ekskuzo do nun jam ne plu estas valida.
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T re ĝ o jiga estas la prom eso de m ultaj japanaj sciencistoj publikigi, almenaŭ parton de sia laboro, en Esperanto. A liĝis ankaŭ ĉinaj scienculoj.
Ankaŭ kelkaj okcidentaj scienculoj jam praktikas la publikigadon en Esperanto, dum pli granda nombro resumas siajn nacilingvajn artikolojn internacilingve.
L astatem pe mi ricevis i.a. el Japanujo la unu an num eron de „Bulletin of
the F aculty o j Agriculture Y am aguti U niuersity" (1950) kun tri resumoj en
E sp eran to post originalaĵoj en jap an a lingvo; artikolon de Yukito O o t a
pri „ln h ibitory EJfect of Caffeine and M eth ylen e Blue on A m in e O xidase"
(J. Biochem. (Japan) 37 (1950) 289) en la angla lingvo kun resum o en
E sp eran to ; d u franclingvajn artikolojn de F. J e 1 e n c kun internacilingvaj
resumoj, unu, titolitan „Les Jormations uegetales des enuirons de T lem cen"
en Bulletin de la S o c. de Geographie e t d'A rcheologie de la prouince d'O ran,
66-67 (1945-1946), kaj unu pli freŝdatan en Bulletin de la Soc. des sciences
naturelles du M aroc, 30 (1950) 3, sub titolo: „Ana£omie de la tige e t de la
feuille des A ristida d e l'A[rique du Nord".
D -ro W . J. N ij v e 1 d denove publikigis kelkajn artikolojn en la nederlanda farb fak a gazeto „ V erjkroniek" kaj aldonis esperantajn resum ojn. L a
trad u k o de la titoloj estas: „Proprecoj de F arboj kaj Farbtauoloj" (2 4 16-18),
kaj „Pri la E b lo j de N o rm ig o de F arboj (2 4 19-21). E n „Progress oj Theoretical Physics" (5 696-717) d-ro Z . K oba aldonis esperantlingvan resumon
al an g lalin g v a artikolo kies titolo estas „ N ote on a L orentz-lnuariant Integration in th e Ouantum F ield T h e o rg " . La num ero (4a) en kiu ĝi aperis,
estas speciala num ero, eldonita je la honoro de la N o b e 1-premiita H ideki
Y u k a w a, kaj en h av as kontribuaĵojn ankaŭ de multaj eŭropanoj kaj amerikanoj, inter kiuj pluraj N o b e 1-premiitoj.
G ratu lo n al ĉiuj aŭtoroj kaj al ĉiuj progresemaj gazetredakcioj kiuj tiel
pioniras.
Sed jam leviĝis n o v a problem o. E1 ĉiutaga sperto mi scias kiel m izera
estas la lin g v a nivelo de m ultaj artikoloj verkitaj (aŭ traduktitaj) en por la
aŭto ro frem da lingvo. S u r preskaŭ ĉiu paĝo de multaj sciencaj gazetoj la
m izera lingvokono de aŭtoroj, devigitaj uzi ĉu por sia artikolo mem, aŭ por
la aldonita resum o, frem dan lingvon, sin trudas al nia konscio. N u , oni povas
konfesi ke v ere k o rek ta uzo de frem da nacia lingvo, por orientanoj ofte eĉ
tute m alsim ila lingvo, estas io por preskaŭ neniu atingebla. L a internacia
lingvo, tam en, estas tiom pli facila, kaj ankaŭ lasas tiom pli da libero, ke
k orek ta uzo de ĝi ne su p eras la kapablojn de la plim ulto de la sciencaj aŭtoroj. T am en, ĝis n u n n u r tre malmultaj kontentigas ĉi tiun norm on. B edaŭrinde oni devas diri ke la lin gva nivelo de m ultaj el la relative ankoraŭ m alm ultaj esperantaj resum oj kaj sciencaj artikoloj estas nepre sub la norm o,
ofte eĉ tre m ulte sub la norm o. L a intenco plimultigi la esp eran tajn artikolojn
kaj resum ojn urĝigas la neceson tro v i rim edojn por plialtigi la lingvan kvaliton. E k zistas por tio du rim edoj: unue, la sciencistoj individue zorgu pli-
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bonigi, ja, perfektigi sian scion pri la lingvo, sian sperton kaj lerton uzi ĝin
ne sub, sed laŭ la normo, kaj due, oni donu siajn manuskriptojn al aliaj.
lingvospertaj, kaj se eble ankaŭ fakospertaj, samideanoj por kritiko. Ja multaj bone redaktataj, kaj lingve neriproĉeblaj gazetoj aperas en ĉiuj partoj de
la mondo. La lingvospertaj samideanoj do nepre ekzistas. La sciencaj aŭtoroj
ne preterlasu sin turni al tiaj por kritiko. Ni ne povas esti tro zorgaj pri la
lingva nivelo de niaj publikigaĵoj. Se aŭtoro verkas en ia fuŝita germana aŭ
angla, la plej malbona konsekvenco estas ke eble oni ne komprenos lin. La
sekvoj de fuŝa uzo de la internacia lingvo, kies faka lingvaĵo ankoraŭ estas
en stato de disvolviĝo, povas esti multe pli malbonaj: aliaj povos imiti la
fuŝaĵojn.
Tial: publikigu en la lingvo internacia, sed .......... zorgu ke lingve via
publikigaĵo ne restu sub la normo.
Mi rekomendas ĉi tiun temon al la Sekcio ..Esperanto en Scienco kaj
Tekniko” de la proksima Universala Kongreso en Oslo.
La Redaktoro.
5 : 001.4 — 089.2
33:001.4 = 089.2
DISKUTO PRI TERMINOJ.
P rofesoro B e l i n f a n t e en letero rim arkis: kalkuli (— to calculate),
nombri, denom bri (— to c o u n t), kom puti ( = to com pute).
K om putado
ne uzas diferenciaĵan kalkulon aŭ ion similan. O n i p ovas kalkuli sam e per
literoj (algebro) kiel per nom broj. O ni povas kom puti nur per nombroj; ĝi
konsistas el aritm etiko plus uzo de (logaritmaj aŭ iuj ajn aliaj) tabeloj, interpolusado (kun formuloj por tiu celo), uzado de kom putaj m aŝinoj, k.t.p.
O n i kom putas integraĵon per integrilo aŭ per sumigo, oni kalkulas ĝin per
analitiko. D o ko m p u ti tute ne estas sinonim o de nom bri (kom paru Sc. R. 2
144).
R elaso (en esceptaj kazoj ankaŭ rclasaclo) estas bona vorto por ,,relaxa~
tion". (K om paru Sc. R. 1 22; 2 148-9). M agneta indukdenso estas preskaŭ
sam e bona kiel (iomete pli bona) m agneta [luksdenso (K om paru Sc. R. 2
149-150).
S -ro A. D. A t a n a s o v , kiel ankaŭ s-ro F. J e 1 e n c, opinias ke superflua estas la neologismo „specio". L a angla lingvo diferencigas inter am baŭ
nocioj, sed tion ne faras ekzemple la franca, la germ ana kaj la rusa. Li ankaŭ
esprim as preferon por ,,planto” (kom pare kun kreskaĵo, v egetaĵo kaj vege-

talo).
V ia redaktoro m ulte cerbumis por trovi la plej ta ŭ g an esprim on p o r tio
kion oni en la ekonom io nom as (A ) com m oditg, g o o d (s), (F) bien, (G)
G ut. E nciklopedia V o rta ro (W ŭ ster) donas por tio la vortojn „bonajo” kaj
„bonumo". M i dev as konfesi tamen, ke am baŭ esprim oj por ĉi tiu nocio m al-
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multe plaĉas al mi. Mi mem prove uzis kaj „poruzaĵo" kaj „utilaĵo", sed
ankaŭ tiuj ne tute kontentigas min. Mi ankaŭ pensis pri enkonduko de nova
radiko, ekz. bjeno, bueno, buonon, aŭ gudo, sed ankoraŭ ne estas konvinkita
pri la nepra dezirindeco de tia enkonduko, nek certa pri tio kiu nova radiko
eventuale estas preferinda. Mi volonte ricevos la opiniesprimojn kaj konsilojn
de kompetentaj legantoj. Nur ne konsilu la uzon de tiaj vortoj, kiaj estas
ekz. varo, artiklo, produkt(aĵ)o, ĉar tiaj nepre havas alian, malpli vastan
signifon. La signifo de la serĉata termino estu: io materia, havanta aŭ ne
havanta ckonomian valoron, kaj kapabla servi rekte aŭ pere la kontentigon
de homaj bezonoj.
Fine ni diskutu kelkajn kemiajn terminojn. Ĉi-foje temu ĉefe pri kelkaj
verboj. La Enc. Vortaro donas, ekz., jenajn vortojn: hidrogeni, bromi, jodi,
klori; kaj simile oni povas krei: acetili, metili, oksidi, nitri, sulfon(at)i, k.t.p.
Mi nepre aprobas ĉi tiajn terminojn. Aliaj samfakanoj (ekz. d-ro D u nc a n, kun kiu mi jam korespondis pri la afero) preferas formojn kun la sufikso -z'g-, do ekz. oksidigi, nitrigi, k.t.p. D-ro D u n c a n argumentis jene:
L a pasiv aj participoj kun la sufiksoj -af- kaj -zY-, kiujn oni derivas de
m ultaj el la supraj verboj ne distingiĝas laŭform e de certaj alisignifaj kemiaj
term inoj: ekz. bromata, bromita, jodata, jodita, klorata, klorita, metilato,
nitrato, nitrito, sulfonato, k.t.p. kaj tio p ovas kaŭzi m iskom prenojn. T io estas
vera, sed tiaj m iskom prenoj estas tre facile eviteblaj.
E n la verbaj participoj oni ja povas uzi la sufikson -ad - en ĉiuj kazoj kie
alikaze m iskom preno eblus. L a m alinklino de la alia partio uzi la verbojn
kun -z’p - tro v as sian k larigon en tio, ke „ktor(ig)i” ne signifas „igi kloro",
„oksid(ig)i" ord in are ne signifas „igi oksido", „hidrogenigi" ne signifas
„igi hidrogeno", k.t.p. Por mi tiaj verboj kun -z'p- estus iom ete akcepteblaj
nur, se oni interpretus ilin kiel h id ro g en (ad )ig i, klor(ad)igi, oksid(ad)igi,
n itr(a d )ig i, k.t.p., do kiel la transitivigaĵoj de aliaj, ankaŭ transitivaj, verboj.
Ili estus kom pareblaj al la paro: anstataŭigi kaj anstataŭi. Sed, pro la substan tiv a k arak tero de la radikoj en (preskaŭ) ĉiuj kazoj, tiaj form oj, sen la
aldo n ita sufikso ~ad~, ŝajn as ap en aŭ perm eseblaj. Restus, kom preneble, la eblo
uzi alian sufikson, ekz. -z'z- aŭ -izm-, kiun solvon, cetere, mi trovas ne tre
rekom endinda ĉar ĝi necesigus ĉiam an uzon de ekstra sufikso, dum la sufikso
-ad- estus necesa n u r an taŭ la jenaj elementoj: -af-, -zY-, -z’g-, kaj -z'ĝ-, kaj
an taŭ la unuaj du n u r en p arto de la kazoj.
K vankam la term inoj „sulfurila klorido" kaj „fosforila klorido" estas konform aj al la respondaj term inoj en la naciaj lingvoj, mi tam en opinias ke en
E sp eran to ni preferu la reg u lajn form ojn „sulfila kaj fosfila kloridoj". E n
la lingvoj an g la kaj franca oni derivas la nom ojn de la acidokloridoj de la
nomoj de la acidoj anstataŭigante la sufikson -z'c, resp. ~ique per ~yl, kaj tial
en tiuj lingvoj la nomoj sulfuryl kaj phosphoryl estas regulaj. E n E speranto
oni an stataŭ ig as la sufikson ~at~ per -z'/-, kio kondukas en la kazoj koncernataj al la formoj „sulfil~" kaj „fosfil~".
La R edaktoro.

408.92:413
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ĜENERALAJ RIMARKOJ PRI VORTRADIKOJ
de G. HAMMING (Nederlando).
Esperanto havas 22 ĝenerale uzeblajn konsonantojn, 5 vokalojn kaj 6
diftongojn. E n unu silabon oni facile p ovas m eti du konsonantojn kaj unu
vokalon aŭ diftongon, ekz. per, pre, rep, erp. L a ekzemploj vidigas ke oni
po v as perm uti la literojn. O n i ankaŭ povas uzi pli multajn konsonantojn,
ekz. punkt, kramp.
Se ni ne atentas pri la perm uteblo kaj la diftongoj, kaj krom e konsideras
nu r silabojn kun ne pli ol du konsonantoj, ni po v as fari 22 X 22 X 5 silabojn, do ĉirkaŭe 2000.
Im agu, ke oni donas signifon al la duono, do al mil. Tiamaniere oni h avigas
al si mil m allongajn radikojn, facile uzeblajn en kunm etaĵoj. Im agu plue, ke
oni faras ĉiujn kom binojn el unu el la 2000 silaboj kaj unu el la mil sensignifaj silaboj. T ia j kom binoj ne povas esti kunmetaĵoj, ĉar unu el la du
silaboj per si estas sensignifa. O ni ekhavos 4 000 000 da dusilabaj radikoj.
Supozu, ke n u r centono de la radikoj estos uzebla pro m otivoj de belsono,
tam en oni hav o s 40 000 radikojn dusilabajn. T ia nom bro sufiĉas por eviti
hom onim ojn. (Ĉe la evito oni ne faru preskaŭ sim ilajn form ojn p o r parencaj
nocioj, sed oni p renu radikojn el malsamaj lingvoj p o r faciligi la m em oradon).
E sence E sp eran to estas kunm etem a lingvo. T am en oni ne pov’a s kunm eti
senlime. L a kunm etaĵo ..rivervaporŝipestrarejestredzino” tu te ne taŭgas, kvankam la signifo estas klara, alm enaŭ por tiuj, kiuj ne dubas ĉu ŝipestroj hav as
specialan kunvenejon.
L a limon de la kunm etado donas la longo de la kunm etaĵo. P o r ke Esperanto p o v u senĝene kunm eti, estas esence, ke la radikoj estu m allongaj. Kvankam ,,integri” estas la m alo de ..diferencii” oni neniam uzos la form on ,,maldiferencii” . Ĝi estas tro longa.
E sp eran to ne h avas sensonan vokalon, kiun h av as m ultaj OkcidentE ŭro p aj lingvoj. T ia l oni nur m alfacile po v as elparoli longajn vortojn, kiel
ekz. diferencialo. E n aliaj lingvoj oni elparolas la v o rto n proksim um e kiel
difrenĉalo. M i kredas ke ekzistas nur m alm ultaj radikoj, havantaj pli ol tri
silabojn, kiujn oni elparolas komplete kaj klare. T am en E sp eran to ne toleras
disiĝon de orto g rafio kaj elparolo.
E sp eran to em as m allongigi la jam ekzistantajn longajn radikojn. P lena
V o rtaro m encias ekz. dekoracii ■
— dekoraci ■
— dekori; gratifikacio ■
— grati-

fiko — gratifo; amendamento
amendo; abolicii — aboli; spontanea ■
—
sponfana, aliloke mi an k aŭ trovis: sponta.
Ŝajnas al mi ke Z a m e n h o f tre facile aliigis kaj m allongigis la radikojn kiujn li prenis el aliaj lingvoj. O ni nu r memoru: frato el frater (ansta ta ŭ fratro), ku zo el cousin (an stataŭ k u z e n o ), civito el civitas (an stataŭ
civita to ). T iu facilo estas la bazo de lia bela lingvo.
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Konklude ni povas konstati, ke Esperanto emas mallongigi siajn radikojn;
ke tio estas necesa pro elparolaj motivoj kaj pro kunmetadaj motivoj; fine
ke Esperanto povas fari sufiĉege da mallongaj radikoj.
Laŭ mi jenaj reguloj estas konsiderindaj:
Ne faru novan radikon pli longa ol tri silabojn.
Se la radiko estos ofta, ĝi havu maksimume du silabojn.
Se la radiko estas ofte uzota en kunmetaĵoj, ĝi estu unusilaba.
Meze maloftajn radikojn, ekz. la nomojn de bestoj, oni povas fari kvaraŭ kvinsilabaj.
Esperanto estas kunmetema lingvo. Ĝi volas enhavi laŭeble malmultajn
radikojn, kiuj do estu vere fundamentaj. Estas mirinde ke verŝajne la plimulto de la Esperantaj radikoj estas kunmetaĵoj el radikoj el aliaj lingvoj.
Ekz. „historio” signifas ..sciistaĵon”. La unuaj sciistoj interesiĝis pri la pasinto. Du supozoj estas eblaj. Aŭ ni supozu, ke ni povas anstataŭigi nian
radikprovizon per alia pli alcela kaj pli malgranda; aŭ ni supozu ke la
nunaj signifoj havas nur malfortan ligon al la originaj kunmetaĵoj. Ŝajnas
al mi ke la dua supozo pli ofte estas vera.
Sciencistoj estas strangaj estuloj. Senĉese ili laboras je sia scienco, senĉese
ili faras novajn nociojn. Tia nocio estas nova sponta komenco. Nu, la
sciencistoj ne komprenas ke nova nocio bezonas novan radikon. Ili klonodas
fari vortegaĉon, kiu en malmulte konata lingvo, kutime la greka aŭ latina,
enhavas la tutan difinon de la nova nocio, nedifinebla. Aŭ, ankoraŭ pli malbone, ili prenas jam konatan vorton, kaj donas al ĝi tute novan signifon.
Kion signifas la angla radiko „statistic’, ununombre kaj plurnombre? Unue ĝi
indikas ,,ŝtataĵojn”, kolektitajn nombrojn pri ŝtatoi, speciale ekonomiajn
kaj popolpriskribajn. Due ĝi indikas la sciencon, kiu pristudas la ekonomian analizon. T rie ĝi indikas matematikan fakon, kiun uzas ne nur la ekonomia analizo, sed ankaŭ la naturscienco kaj agronomio. Kvare ĝi indikas
nombron, kalkulatan laŭ la reguloj de la menciita matematika fako. (Por
tiu fako mi proponas la nomon stohastiko, ĉar la nekonatoj de la stohastiko
jam nomiĝas stohastaj variantoj, aŭ eble: stohastantoj).
Jen alia ekzemplo. Aro de nombroj ordigita kiel
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nomiĝas matriĉo (mi evitas la vorton „matrico”, ĉar ĝi jam havas signifon).
Nu, la sumon de la kvadratoj oni nomas la „normo" de la matriĉo. Kia termino! Kial ne „nermo" aŭ ,,morno" aŭ ,,normisoko" (aŭ simple ..kvadrat-

sumo").
Ĉar la sciencistoj preferas uzi jam uzatan radikon por nova nocio, ili
faraĉas multegon da homonimoj, pri kiuj ili poste plendas. Ni evitu tian
idiotadon.
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C is nun Esperanto estas relative malmulte uzata. Ĉar ĝi estas celema
lingvo, kion multaj ne aprobas. Ĝi ne nu r h av as celon, sed em as havi celon.
A likaze ĝi foriĝus. L a n atu raj lingvoj estas elkaŭzaj. P o r ke oni decidu lerni
E speranton, — lingvon do n antan ĝis n u n ne multan profiton •—■, oni devas
esti celemulo. Ĉ u oni kom prenis la profundon de tiu stato? Ĉ u ni mem vere
estas celemuloj? Ĉion kion oni defendas pri E speranto, oni devas defendi el
iu celo. N eniam lingva form o taŭ g as pro la kaŭzo ke Z am enhof uzis ĝin,
aŭ ke oni uzas ĝin, aŭ ke ĝi estas oficiala. P o r nia lingvo m ulte pli valoras
la estontaj jarcentoj, dum kiuj E sp eran to estu uzata, ol la jardekoj dum kiuj
ĝi estis uzata.
ĉ i s n un E sp eran to an k o raŭ facile povas evolŭi, ĉar la Esperantistaro
estas m algranda. Ĉiu n o v a lernanto kaj ĉiu ripetanto lernas la lingvon el
gram atiko kaj v o rtaro , do la e v o lu (ig )o de la lingvo ankoraŭ estas la evolu (ig )o de la lernolibroj. T ia l la lingvo estas ĝis nun tre facile direktebla.
N i klopodu fari la lingvon laŭeble taŭ g a por scienca uzo, antaŭ kiam la
mom ento venos ke la evoluo iĝas ne direktebla.
N i ankaŭ faru la lingvon eleganta, kaj por tio ni forigu kaj evitu la longegajn radikojn.
E sp eran to estas celem a lingvo. U nu celo estas la unueco de la lingvo.
Ĉ is nun oni atingis la unuecon sekvante la Z am enhofan lingvuzon. Se oni ne
hav as n ep ran motivon m alsekvi lin, oni sekvu lin plue. T am en oni memoru,
ke la Z am enhofa lingvo ne estas celo, sed rimedo. C etere oni ĉiukaze uzu
la oficialan vorto n a ŭ regulon a ŭ la plej m alnovan, kiun oni ne nepre malaprobas. N u r tia regulo donas kaj unuecon kaj m alrigidon.
L a m alaprobo de ekzistanta form o povu h av i logikan aŭ estetikan bazon,
sed ne etim ologian. P o r kom preni tiun lastan postulon oni konsciiĝu, ke la
nuna m aniero fari sciencajn term inojn h av as grandan m alavantaĝon. Krom
la faktan signifon oni vidas krom an fundam entan etim ologian signifon. P ro
la fundam enta signifo oni ofte aliigas la radikon, eĉ la faktan signifon. M i
donu ekzemplojn:
La v o rto ,,pozitrono” estas term ino por indiki specialan fizikan korpusklon; tio donas ĝian faktan signifon. L a v o rto estas sprita faraĵo kiu memorigas pri p o zit(iv a ) elektro kaj pri (elek)trono. P o r ke la v o rto h av u konven an fundam entan signifon Prof. B e l i n f a n t e
(S c. R e v . 1 98) malkov ras ke -on- indikas korpusklojn. La fundam enta signifo do estas: pozitiva korpusklo. D o la term ino por pozitrono ne rajtas esti tiuform a; nun ĝi
estu pozitono. V erŝajn e oni poste m alkovras ke pozitivono estas an k o raŭ pli
bona. S-ro B e l i n f a n t e m encias en sia artikolo kelkajn tiajn sinonim ojn
nenecesajn.
A lia ekzemplo (Sc. R cv. 1 21). T em as pri tensio. L aŭ mi pozitiva elektra
ŝargo altiras elektronojn, kaj negativa ŝargo forpuŝas ilin. Ĉe potencialaj diferencoj la etim ologio do postulas jen la vorto n tirstreĉo aŭ tensio, jen la
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vorton premo. Oni do devus aliigi la fizikan nocion pro la fundamenta signifo
de la radiko (!). Estas pli bone fari kaj limigi fizikajn nociojn pro fizikaj
spertoj kaj eksperimentoj.
Tria ekzemplo. ..Posedi” etimologie signifas: pov-sidi. Oni povas sidi sur
sian posedaĵon. Oni nepre ne povas sidi sur kopirajton; ĉu oni ankaŭ ne
povu posedi ĝin? T io ne estas jura demando, sed lingva.
Cenerale ni havu la regulon, ke Esperanta radiko ne havas fundamentan
etimologian signifon. La origina signifo de radiko estu tiu, kiun donis al ĝi
la aŭtoro kiu kiel unua uzis tiun radikon en Esperanto. Nur se la koncerna
nocio poste fariĝas pli klara, la signifo povu iomete aliiĝi kaj pliboniĝi. Se
la koncerna nocio tre aliiĝas, oni faru novan radikon.
Kiel ni faru novajn radikojn por novaj nocioj. Cenerale ni povas diri,
ke la radiko estu uzebla kaj memorebla. La uzeblon ni jam pritraktis. Por
la memoreblo estas bone ke la radiko havu strukturon aŭ sonon, kiu memorigas la signifon. Bona ekzemplo estas pozifcono. Speciale la r memorigas ke
ne temas pri la pozitiva korpusklo ,,protono”, sed pri korpusklo je la grando
de elektrono.
Estas relative malofte, ke Esperantisto estas la unua aŭtoro de termino, ja
estas nur malmulte da Esperantistoj. N iajn Esperanto-terminojn ni ne povas
elekti libere. Ili devas esti tuj rekoneblaj por komencantoj kaj ne-Esperantistoj. Ĝenerale sufiĉos ke oni prenu la antaŭajn unu, du aŭ tri silabojn. Tia-*
maniere la loko en la vortaro estas preskaŭ aŭ tute la sama kiel ĉe la longa
formo.
Eble oni kontraŭstaros aliigi la jam uzatajn radikojn. Plejofte prave, mi
supozas; almenaŭ se la radiko vere enuziĝis. Tamen, ĉe novaj radikoj oni
klopodu elekti mallongajn formojn, kaj ĉe dubo en la uzo oni preferu la mallongan.
Por ekzempli mian proponon, mi volas doni kelkajn mallongajn formojn:
determinanto
prepozicio
propozicio
paralelogramo
paralelepipedo
akumulatoro
infinitezimo
aŭtomobilo

determ-o
prepoz-o
prop-cio
paral-gramo
paral-pedo
akum-o
infinitono (regula kunmetaĵo)
aŭtom-o

Generale oni ofte povas eviti la oftajn -acio kaj -icio. La internacia vortprovizo estas malbela ĉar kelkaj vortfinoj estas tro oftaj. Oni ne aŭtomate
enprenu tiajn silabarojn.
Foliumante en Plena V ortaro oni vidos ke en la normala vortprovizo
troviĝas nur relative malmultaj tro longaj radikoj, indaj je mallongiĝo.
Tem as speciale pri scienca lingvomalsano. Nu, la sciencan Esperanton oni
ankoraŭ facile plibonigos.
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Kiam oni faru novan radikon? N e nur se oni faras novan nocion, sed
■ankaŭ se oni malkovras ke oni povas eksigi multajn radikojn farante unu
novan. Mi donu ekzemplon. La nomoj de sciencaj fakoj en Esperanto preskaŭ
ĉiam form as nov an radikon. Ekz.
D io
religio
viv o
vegetaĵoj
vetero
steloj
birdoj
vortaroj
vegetaĵaj malsanoj

teologio
biologio
meteorologio
astronom ic
ornitologio
leksikologio
fitopatologio

T iel oni devas lerni multajn radikojn kiujn oni facile evitas farante unu
novan sufikson, ekz. -olg-. N i do parolu pri diolgo, religiolgo, vivolgo, vege~
tolgo, veterolgo ktp. La koncernaj scienculoj estu -olgistoj. M i proponas
olgo, ĉar -lo g (i)o ankaŭ troviĝas en an alog(i)a, hom olog(i)a k.t.p. Krome
-logiisto estas tre malbela, kaj tro longa.
La lasta propono memorigas ke radikoj povas eksiĝi, eĉ oficialaj. T io
ne malakordas je la netuŝeblo de la Fundamento. En unu el siaj kongresaj
paroladoj Z a m e n h o f tute klare esprimis ke oficialaj vortoj povas eksiĝi, kondiĉe ke ili restu en la vortaroj.
Ĝ enerale radiko (oficiala a ŭ ne) estas evitinda, se ekzistas aŭ eblas same
bona kunm etaĵo.
E n N ederlando oni ĉiujare eldonas rasoliston pri agrikulturaj vegetaĵoj.
O n i havas k v ar kategoriojn, nom e por rasoj ĝeneralaj, specialaj, novaj
kaj eksiĝemaj. T iel la bienistoj ĉiam estas inform itaj pri la stato de la rasoj.
Sam e ni devas regule eldoni niajn v ortarojn, kaj ankaŭ ni devas uzi la
nom itajn kategoriojn. Kom preneble la intervalo de apero estu pli granda,
ekz. dek jarojn.
Vortaroj estas tedaj legaĵoj. N i faru el ili popolklerigain libretojn en
kiuj ĉiuj vortoj estu uzataj laŭ bona uzo. Indekse ili estu troveblaj.
„Unesco Features”, inform -organo de U nesko, anoncas, ke la H inda R egistaro, por p arta plenumo de sia program o po r plifaciligi sciencan esploradon,
kom isiis al kom itato de sciencistoj kaj filologoj norm igi sciencajn terminojn
por ĉiuj H indaj lingvoj. L a K om itato starigos principojn po r la enkondukado de internaciaj sciencaj terminoj en la m ultajn lingvojn de
H indujo kaj ankaŭ decidos pri novaj term inoj kiam ajn frem daj vortoj ne
po v as esti prenataj rekte en H indan lingvon. L a Registaro tiel agis por
m alhelpi la kreskadon de diversaj sciencaj term inoj en la diversaj lingvoj.

001.391
62.001.6
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Profesoro The Svedberg, Nobel-premiito (Kemio; 1926): Fragmento el:

La Celoj kaj Rimedoj de Scienca Esplorado,
(Parolado farita okaze de la inaŭguro de la laboratorio Hoganas-Billesholms
AB, la 10-an de septembro, 1947) (IV A 18 127 [1947]).
Sub la term ino „esplorado” oni ĝenerale kom prenas la sisteman serĉadon
je scio. La tuto de nia hodiaŭa materia kulturo estas bazita sur tia serĉado.
M alfeliĉe ke la rezultoj de esplorado povas esti uzataj serve kaj al p a c a progreso, kaj al milito. L a so n dado de la sekretaj profundoj de la hom a anim o
ĝis nun, bedaŭrinde, estis etrezulta: N i sta rad as senhelpaj nun, kiel a n ta ŭ mil
jaroj, ne kap ab laj regi la fo rtojn de detruo. N u r ap en aŭ a konsolo estas ke
la strebado al rim edoj p o r d etruo kaj defendo ofte rezultigis kromproduktaĵojn
disv olviĝontajn al pacaj rimedoj de netaksebla valoro. Kiel ekzem plon ni
p ov as m encii la kreskon de la av iad o post la unua m ondm ilito kaj dum la
dua. N o v aj disvolviĝoj, kiel ekz. la uzado de gasturbinoj kaj pelado per
reefiko (de gaselŝpruco), kaj an k aŭ kabinoj kun regulata aerprem o, nun,
kom preneble, estas m etataj en la se rv o n de la civila aviado. L a utiligado
de atom kerna energio kaj ,,mikro-ondoj” en la ĵusa m ondm ilito (en la atombom bo kaj rad ieĥ ad o ) ĝis nun an k o raŭ ne sukcesis influi nian ĉiutagan
v iv o n ĝis iel rim arkebla grado, sed kun la paso de la tem po la aliiĝo de
la kondiĉoj k aŭ zata precipe de la jungado de la atom a energio estos
grandega. K oncerne la eksperim entan fizikon (kaj do ankaŭ la teorian fizikon) la enorm e potencaj fontoj de neŭtrona rad iaĵo kaj „m ikro-ondoj”
signifis la m alferm on de kam poj de esploro antaŭe ne alireblaj. E vidente
la scio tiel ak irita ne povos ne konduki al novaj progresoj.
E kzem ploj m encieblaj estas la uzo de centim etraj ondoj por la studo de la
detalstru k tu ro de la spektraj linioj, kaj, p e r tio, po r la esplorado de la ligaj
fortoj ene de la atom o; la studo — helpe de la uran ia pilego a ŭ neŭtronfonto
— pri la eco de diversaj elem entoj kapti neŭtronojn kaj tiel estigi novajn
rad io ak tiv ajn izotopojn.
S u r la medicina-kemia kampo la m ilitaj operacioj rezultigis rapide plenum itajn esploradajn entreprenojn, kiuj certe estus bezonintaj jardeko jn en p aca
tem po. Ĉi tie oni povas m encii la produktadon de penicilino kaj la sisteman
kaj sukcesan organikokem ian serĉadon pri efikaj rim edoj p o r kontraŭbatali
la m alarion (kiu rezultigis la sintezon de p aludrino). E ĉ pure m ilitaj substancoj kiaj ..m ustarda g aso ” kaj „ D F P ” [di-izopropila fluorofosfonato, aŭ
fluorido de la diizopropila estero de fosfata acido, (i-P rO )sP O F ] trovis
aplikon en paco. O n i trovis ke la lasta veneno efikas en m algrandaj dozoj
k o n traŭ certaj form oj de paralizo, ekz. de la intesto post operacio. G ia ag ad o
konsistas en k o n traŭ ag ad o k o n traŭ la enzim o ĥolinesterazo ĉe la transigo
de certaj nerv aj efikoj.
Antaŭnelonge oni ne malmulte diskutis pri la reciproka rilato inter aplikata
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kaj fundam enta esploradoj. Ĉe okazo kia la nuna, kiam granda industria laborato rio estas in aŭ g u rata, eble estas utile iom restadi ĉe ĉi tiu dem ando. L a
diferencigo inter ,,utiligem a” esplorado kaj serĉado pri v ero n u r por koni
ĝin, estas trovebla an k aŭ en la plej prim itivaj formoj de esplorado kaj sendube ĉiam ekzistis. E kzistas iu emo pli aŭ m alpli forta en diversaj individuoj,
eltrovi ,,kiel la radoj tu rn iĝ as” , kiu kondukas al ,,neprofitem a” serĉado pri
vero. Ĉi tiu emo estas p ra a kaj efektive estas elstara trajto ĉe infanoj kaj
simioj. L a emo eltrovi rim edojn por plibonigi la vivokondiĉojn ankaŭ estas
praa. T am en, la kom bino de la du emoj ŝajnas ankoraŭ juna, kaj ĝi prezentas
unu el la precipaj pozitivaĵoj de la esplorado. N o v aj punktoj de eliro malofte estas troveblaj per laŭsistem a elprovado de ĉiuj diversaj ebloj. Intuicia
serĉado, nekatenita de antaŭaj supozoj, estas bezonata p o r tio. L a plej elstaraj eltrovoj estas ja la plej ne atenditaj kaj ne po v as esti rekte serĉataj,
ĉar ni tute ne scias, kion serĉi.
Kiel ofte, kiam n o v a eltrovo estas anoncita, oni esprim as m iron ke al neniu
antaŭ e venis la penso serĉi en tiu direkto. L a kapablo prezenti al sia im ago
la n eatenditan estas m alofta talento.
L a scivolem o de la scienculoj pri la fenom enoj — fonto de teknika evoluo.
F reŝaj aspektoj de fenomenoj ĉirkaŭ ni estis ofte m alkovrataj de esploristoj
ekipitaj per ideoj nekonform aj al tiuj de la plimulto. ,,G rave po r scienculo
estas, ke li p o v u miri an taŭ kvazaŭ-m em kom preneblaĵo” — jen, proksimume,
kiel iam la fam a kem iisto W ilhelm O s t w a 1 d esprimis tion. L a klasika
ekzem plo estas, kom preneble, la miro de N e w t o n pri la m oviĝo de falantaĵoj, kondukinta al la eltrovo de la leĝoj de gravitado („ V in fal’ de pom o
g vid is al eltrovo de leĝ’ reganta eĉ pri astra m o vo ", K j e l l g r e n ) .
L a spekulativoj de E i n s t e i n pri la enigm a naturo de pezo kaj maso
kondukis al la m alkovro de la relativeco de energio kaj m aso, kaj per tio
preparis la vojon p o r la utiligado de atom a energio.
L a m alkovro fare de la H indo R a m a n de la spektra fenom eno nomita
laŭ li, m alkovro kiu m ontriĝis tiel ege g rav a po r la studo pri la konstruo de
m olekuloj, h avas sian originon en lia m iro pri la m irinda blua opalesko en la
akvoj de la M editeraneo, kiam dum sia vo jaĝ o al E ŭ ro p o li ŝipis unuafoje
sur tiu legenda m aro de la antikvuloj. L a eksperim entaj iloj kiujn li uzis por
fotografi la liniojn en lumo difuzita de diversaj substancoj. neniel estis novaj.
Iu ajn spektroskopisto kun norm ala laboratoria ekipaĵo ja facile povus esti
farin ta la m alkovron de R a m a n, sed okazis ke ĝuste neniu el ili ekhavis
la ideon provi tiun specialan eksperim enton.
A n k o raŭ alia ekzemplo: N e longe an taŭ la fino de la 19a jarcento oni faris
en B ritujo aro n d a plej m irigaj kemiaj eltrovoj. O ni trovis ke, krom nitrogenon kaj oksigenon kaj iom da karbona dioksido kaj akvovaporo, la atm osfero en h av as ne m alpli ol kvin elem entojn ĝis tiam ne rim arkitajn. Plej rim arkinde estas, ke unu el ĉi tiuj gasoj troviĝas en la aero en p roporcio de
1 ,3 % . tiel ke sur nia tero ekzistas 685 X 1011 tunoj de substanco. kiun
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plene, aŭ presk aŭ plene, p reteratentis Ia esploristoj ĝis la ja ro 1894a. M i diris,
ke p resk aŭ plene, ĉar je la fino de la an taŭ a jarcento la talenta angla kem iisto
C a v e n d i s h faris kelkajn observojn, kiuj sugestis la ĉeeston en la aero
de ĝis tiam ne k o n ata gaso. Ĉ ar li ne daŭrigis siajn ekspĉrimentojn, ili pasis
ne rim arkite. N ur en 1894, kiam L ordo R a y l e i g h m ontris per zorgaj determ inadoj ke n itrogeno p ro d u k tita el kemiaj kom binajoj estas iom malpli
p eza ol la n itrogeno el la aero, Ia serĉado pri novaj gasoj en la atm osfero
kom enciĝis serioze. S ekvante ĉi tiun indikon, kom ence R a y 1 e i g h kaj
R a m s a y laboris kune, kaj poste R a m s a y sola.
R ezultis el tio la eltrovo de la senafinaj gasoj helium o, neono, argono,
krip to n o kaj ksenono en la atm osfero.
E kzem plon de tio, kiel ob servanto kun m enso neferm ita an taŭ novaj fenomenoj p o v as alv en i al g ra v a observo elirinte de eraraj prem isoj, prezentas
la eltrovo de la rad io ak tiv eco de uranio fare de B e c q u e r e l . Sin bazante
sur la m alkovro fare de R 6 n t g e n de n o v a penetrem a rad iaĵo elsendata
de la fluo resk an ta v itra v an d o de k ato d rad iaĵa tubo, B e c q u e r e l — malĝuste —- asocis la fluoreskon kun la p roduktado de la nova radiaĵo kaj sekve
serĉis tian ĉe diversaj fluoreskaj kaj fosforeskaj substancoj p rirad iataj per
o rd in ara lumo. Li tro v is efikon kun uraniaj saloj kaj li estis sufiĉe m alsupraĵa
kaj sen an taŭ ju ĝ a p o r elprovi ĉu la prilum ado efektive necesas. M ontriĝis ke
la u raniaj saloj rad iad as sendepende de an taŭ a prilumado, kaj tiel oni faris
la treeg e g rav an eltrovon de la radioaktiveco. E ltro v o eble ofte prokrastiĝas
ĉar — kvankam la esploristo havis la fenom enon antaŭ la okuloj
li ne
kom prenis ĝin p ro ĝia neo rd inara n aturo kaj tuj insistis inkludi ĝin en iu jam
ko n ata kategorio. E kzem plon de ĉi tio prezentas la eltrovo de la neŭtrono,
tiu elem enta korpusklo kiu, kiel oni m ontris, ludas tiel g rav an rolon en la
kon stru ad o de la m aterio, kaj kiu okazigas la ĉenreagon rezultigantan la eksplodon de atom bom bo. L a germ anoj B o t h e kaj B e c k e r trovis ke berilio sub bom b ard ad o p e r «-korpuskloj (alfa-korpuskloj) elsendas radiaĵon
tre penetran. Ĉ ar la plej penetra rad iaĵo tiam ko n ata estis la y -rad iaĵo (gam arad iaĵo ) de rad io ak tiv aj substancoj, ĉi tiuj sciencistoj el siaj eksperim entoj
alvenis al la m alĝusta konkludo, ke la berilia rad iaĵo estas ia y-radiaĵo. Irene
kaj F red eric J o 1 i o t-C u r i e daŭrigis tiujn eksperim entojn kaj observis la
neatenditan fenom enon, ke rapidaj protonoj em anas el substancoj riĉaj je
hidrogeno, trafitaj de la berilia radiaĵo. T ia jn fenomenojn oni neniam observ is en eksperim entoj kun y-radioj. T am en oni ne forĵetis la y-rad iaĵan hipotezon. R estis p o r la anglo C h a d w i c k solvi la enigmon. Li estis laborinta
k u n R u t h e r f o r d en la C a v e n d i s h-laboratorio, kaj tie oni konceptis la ideon ke eble ekzistas neŭtraj korpuskloj. C h a d w i c k elprovis ĉi
tiun hipotezon kaj trovis ke la berilia radiaĵo konsistas el fluo de rapidaj
neŭtronoj. L a m aso de neŭtrono estas proksim um e egala al tiu de la protono,
kio k larigas la emon de la neŭ trona radiaĵo ĉe kolizio estigi protonan radiaĵon,
kion efektive observis la geedzoj J o 1 i o t-C u r i e.
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PACO KAJ MILITO D U M LA FEREPOKO D E BORNHOLM

De OLE KLINDT-JENSEN (Danujo).
Aparte situas, en Baltika Maro, Bornholm, kiu nur en la vikinga tempo
estis firme ligata al Danlando. Tamen la insulo montras kulturan interrilaton
kun la ceteraj danaj landoj dum la antaŭaj partoj de la ferepoko, precipe
kun Skanio1). La situo de la insulo estis grandega avantaĝo por ĝiaj marveturantaj loĝantoj malproksimen vojaĝantaj, sed ĝi signifis ankaŭ danĝeron.
Malamikoj povis facile invadi, precipe sur la sudan marbordon. La fekundeco
de la insulo, la riĉaĵoj kolektitaj de la loĝantoj allogis fremdulojn. Aliflanke
oni rajtas supozi, ke ankaŭ la bornholmanoj utiligis eblojn por akiri gajnon
pli facile ol per komerco.

Fig. 1.
Miniatura kopio de la biendomoj de Sorte Muld, konstruita en la Muzeo
de Bornholm de Oluf O 1s e n. Skalo 1 : 20.
La ferepokaj tomboj montras, ke armiloj apartenis al la vira ekipaĵo, precipe lanco kaj ŝildo, la riĉuloj plie portis glavon. La virinaj tomboj montras
!) Skanio, la plej suda provinco de Svedujo, estis dana ĝis la mezo de la

17-a jarcento (vidu Faktoj pri Danlando, Kopenhago 1948, p. 5).
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pacajn okupojn; ŝpinpeziloj kaj ornamaĵoj estas ne maloftaj. Tre multajn
tombojn, kelkfoje riĉajn, oni esploris en la lasta duono de la antaŭa jarcento.
La Nacia Muzeo daŭrigas tiun tradicion; sed la kulturbildo montrata de tiuj
tomboj estas unuflanka. Pri la ĉiutaga vivo ili rakontas nur malmulton, kvankam ankaŭ la bezonaĵoj de la vivo estis donataj al la mortintoj. Nur per
elfosado de domrestaĵoj kaj
kiel ajn senkompate tio sonas
prefere de
restaĵoj de brulintaj domoj ni akiras detalan bildon pri la vivo de la pratempa
popolo. Pro la brulo la loĝantoj plej ofte devis subite forlasi la domon. Tial
estas eble per zorga elfosado konservi momenton de la ĉiutaga vivo, la lastan
antaŭ la ekflamo de la domo.
Por serĉado de domrestaĵoj oni elektis kiel la unuan celon Sorte Muld
(„nigra humo”), kampo kolorigita de lignokarbo, 2 km okcidente de Svaneke.
Antaŭe estis tie trovataj oraj moneroj kaj premfaritaj hombildetoj kaj dise sur
la kampo lancopintoj. Laŭ legendo okazis sur Sorte Muld batalo inter fremduloj, kurlandanoj, invadintaj ĉe Listed, kaj bornholmanoj. Dum la mezepoko
la loko estis nomata „la ora kampo”. Post trovo de pratempaĵoj dise sur la
kampo ni malkovris en 194-8 restaĵojn de du domoj en la sama profundo meze
de la norda flanko. La esplorado estis prokrastata ĝis 1949. Kune kun Dana
Internacia Studentkomitato, kiu alvokis eksterlandajn studentojn por la foslaboro, kaj per speciala ŝtata subvencio ni sukcesis elfosi Sorte Muld en
1949. Samtempe estis esplorata la rifuĝkastelo Gamleborg (..malnova kastelo”)
en Paradisbakkerne („paradizaj montetoj” ). En la posta jaro la esplorado
estis daŭrigata en la rifuĝkastelo sur Rispebjerg en suda Bornholm, la ringokastelo, kiun elfosis eksterlandaj studentoj, dum arkeologoj solaj elfosis domrestaĵojn ĉe Dalshoj proksime al Sorte Muld. Ankoraŭ kelkaj rifuĝkasteloj
kaj domrestaĵoj estas esplorotaj, sed la akiritaj rezultoj ebligas konkludojn,
kiuj povos esti konfirmataj per postaj esploroj.
La esploro de la domrestaĵoj montris, ke la bomholman konstrumanieron
karakterizis vandoj el fostoj, vergoj kaj argilo kontraste al la ŝtonaj ferepokaj
domoj sur Oland kaj Gotland. Tre grandaj kvantoj de la brulmalmoliĝintaj
vandmaterialoj klare montris la konstruon de la vandoj. La argilo estis ĵetata
sur la vergan plektaĵon el vertikalaj stangetoj, inter kiuj estis plektitaj horizontalaj vergoj. Tiuj vandoj estis relative maldikaj kaj tute ne portivaj. Tial
ne estas mirige, ke kelkaj fortikaj vandpartoj havas premsignojn de dika
fosto. La plej bonajn ekzemplojn ni konas de Sorte Muld (4-a—5-a jarcento
p. Kr.), dum la plej aĝa restaĵo de Dalshoj (1-a jc. p. Kr.) plej bone montras
la lokadon laŭ la v an d o (fig. 2). S ur la interna flanko oni rim arkas fortikajn
fostojn tiel lokitajn, ke proksimume la duono estas ĉirkaŭita de la vandargilo,
dum la resto estas libera. Ŝajnas laŭ la prem signoj en la argilo kaj en la
planko, ke plej ofte estis uzataj rondaj glataj trunkoj.
L a vandoj de la ferepokaj domoj estis rektaj, kiel m ontras klare la skizo
(fig. 2). T io igas kredi, ke sur ili kuŝis laŭlonge traboj portataj de la vand-
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fostoj. Sur la traboj kuŝis dudekliva tegm ento, kiu tam en estis p o rtata ĉefe
de du paralelaj vicoj da fostoj tra la longo de la domo. La malmultaj fostoj
en la mezo de la dom o verŝajne subtenis rekte aŭ nerekte firstotrabon. A nkaŭ
la du internaj fostovicoj estas rektaj — tio sendube signifas, ke ili portis
trab o jn subtenantajn la ĉevronojn. L a ligno de la fortika arm aturo estis, juĝate
la ŭ la brulrestaĵoj en la fostotruoj, el kverko, arbo evidente pli ofta en la
ferepoko ol nun.
L a konstrum anieron p er fortikaj vandfostoj oni ne konstatis en la multaj
jutlandaj ferepokaj dom restaĵoj, sed oni trovis sim ilajn sur F ueno kaj insularo
A a la n d kaj unu sur G otland. Oi estas do orienta fenomeno.
La loĝejo de la 1-a jarcento p. Kr. estas nu r longa dom o dividita per
tran sv ersa van d o en du ĉam brojn, unu gran d a por homoj kaj unu m algranda,
la stalo, am baŭ kun p ro p ra enirejo. Sed la loĝejo de la m alfrua ferepoko
estis bieno de du domoj, kun respektive o rtangula kaj L -form a planoj (fig. 1).
E v id en te okazis evoluo al pli grandskalaj cirkonstancoj. Inter la aliaj ŝanĝoj
de la fru a rom a ĝis la frua ĝerm ana ferepoko estas konstatate, ke la puŝmuelilo estas an stataŭ ig ata p er la turnm uelilo, kaj la karakterizaj m alnovaj
batŝtonoj ne ap eras en la malplej aĝaj tavoloj. Ĉi tie ■
— en m alfrua tempo —
ilin kredeble an stataŭis feraj marteloj. N i vidas, ke la popolo vigle sekvis
la evoluon. La altern an taj modoj de ornam aĵoj m ultnom bre elfositaj (neordin are en dom restaĵoj) klare m ontras tion. N i tam en ne konas la kondiĉojn de
la L-form a dom o en la proksim a ĉirkaŭo de Bornholm , sed ĉar dom restaĵoj
de la frua ferepoko estas nur tre m alofte trovitaj, ni devas ne troigi la signifon
de tiu sporada m aterialo.

Brultuŝita argilo
sur la origina

loko.
Brultuŝita
tz& a elfalinta.

argilo

Lignokarbo.
Lignokarbo en
fostotruo.

Brulinta

I Tavolo

greno.

I lignokarbo.
1 Tavolo de
I poteroj.

• .1 Gruzo.

Fig. 2.
Skizo de la dom restaĵo de D alshoj.
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Cetere la iloj en la domoj ne estis grave ŝanĝataj. D um la stala parto, kiu
en la Da/s/10 j-domo havas gruzan plankon, preskaŭ ne enhavas trovaĵojn,
tiaj estas pli nom braj en la loĝeja parto. T ie estas plie la kunvenejo, la fajrejo,
k iu kelkfoje estas fa rita el argilo kaj lokita super la planko. L a fajro brulis
sur rondo de ŝtonoj. A pude, sur la fajrejo, staris argilaj vazetoj, kaj su r la
plan k o , proksim e, sta ris pli grandaj vazoj. F e ra tranĉilo estas postlasita ĉi
tie a p u d osta ŝpinpezilo. Ŝpinado estas ja g rav a p arto de la vestfarado. Lanon
oni ricevis de ŝafoj, kiuj estis bredataj p ro ĝi kaj p ro la viando. P ri tio atestas
m ultaj fenditaj ostoj. P e r ŝpinpeziloj uzitaj ĝis nia tem po ni scias, kiel la
ŝpin ad o okazis. L a lano estis v in d ata ĉirkaŭ bastonon tenatan per unu mano.
Iom ete de la lan o estis fik sata al la su p ro de la ŝpinilo. P e r la dua m ano la
virin o rotaciigis la ŝpinilon, kiun stabiligis la ronda ŝpinpezilo, kaj formis
p e r la fingroj la fadenon, kiu ŝajne glitis el la lano. Iom p o st iom la novfarita
fadeno p liiginta la distancon inter la m anoj estis vindata ĉirkaŭ la ŝpinilon.
L a teksilon oni plej bone konas. de la L-forma domo de S orte M uld, kie ĝi
staris en la m alg ran d a alo. N e m alproksim e de tiu virina ejo kuŝis bela longa
kom bilo (fig. 3 ). L a teksilrestaĵoj estas plej bone konservitaj el ĉiuj trovitaj
en dom restaĵoj. L a k arakterizaj rondaj tekspeziloj el bak ita argilo kuŝis sin
reciproke ap o g an te. Ili estis falintaj kelkajn centim etrojn kaj kuŝis ekzakte,
kiel ili siatem pe pendis. L a fajro subite detruis la drapon kaj la teksilon, sed
la peziloj n u r ruĝbakiĝis. Je la falo de la dom o la peziloj, el kiuj nu r malm ultaj ruliĝis el la vico, estis k o v rataj de k o nservanta tavolo. Iom ekster
tiuj peziloj estis am baŭflanke fostotruo, en kiu estis sta rin ta la oblikva flankfosto.
L aŭ similaj teksiloj uzitaj ĝis ĉirkaŭ j. 1800 oni konas la konstru- kaj funkcim anierojn. Supre, sur la disbranĉoj de la du fostoj, kuŝas horizontale ronda
trabo. Gi estas turnebla, kaj de ĝi pendas vertikalaj ŝnuroj, la varp ero j, malsupre pezigataj p e r la peziloj kaj dividitaj en du arojn. Llnu aro estas antaŭ en kaj m alantaŭen ŝovebla per m ovebla ligna bastono, kaj inter tiujn du
interŝan ĝ iĝ an tajn ŝn u raro jn estas m etata la vefto. M a lg raŭ sia simpleco ĝi
estas efika teksilo, kaj pri tio brile atestas ĝia m iljara senŝanĝa formo.
G ra v a p arto de la ekipaĵo estis la forno, kiun oni konstatis en unu el la
domoj de la S o rte M uld-bieno kaj en la pli m alnova D alshoj-dom o (fig. 2).
E n la D alshoj-restajo estas v id ata la k arakteriza hufoferform a plano proksime
al la fajrejo. L a kupolform a supraĵo de la forno de Sorte M u ld kuŝis kunfalinta sur la flankon, kiu estis ankoraŭ konservita ĝis kelkcentim etra alto. La
bakfornoj estis konstruitaj el la sam a m aterialo kiel la vandoj, argilo sur
v e rg a plektaĵo. L a bakado kredeble okazis laŭ tradicia m aniero. O ni hejtis
la fornon ĝis preteco, elprenis la ard aĵo n kaj enmetis la panojn. L a aperturo
estis ferm ata, kaj po st k v aronhoro la novbakitaj panoj povis esti elprenataj.
L a bakado kondiĉis grenkulturadon, sed ĝuste atestoj pri tio estas abundaj
en la dom restaĵoj. E n la m ezparto de la pli m alnova D alshoj-dom o kuŝis
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amasoj da brulinta greno (fig. 2). Supozeble la plejmulto estis tenata sur
bretoj sub la tegmento kaj ekflamis je la brulo. Tial ĝi karbiĝis kaj konserviĝis, dum ĝi alie ne povus esti konservata dum tiel longa tempo. Cetere la
grentrovaĵo de tiu domo estas la plej granda el ĉiuj ĝis nun trovitaj en
antaŭhistoria domrestaĵo, kaj la determinado daŭros proksimume unu jaron.
Oni tamen povas diri jam nun, ke ĝi konsistas ĉefe el hordeo, sed ankaŭ
— kontraste al okcidentdanaj trovaĵoj — i.a. el tritiko. Per tio estas denove
akcentataj la orientaj rilatoj de Bornholm, ĉar oni je ĵusaj grentrovoj sur
Gotland konstatis multe da tritiko. En la DaZsAoj-trovaĵo kaj precipe en tiu
de la L-forma domo de Sorte M uld estas iom da sovaĝherbaj semoj, kies specoj estas tre gravaj por la kompreno pri la vegetaĵaro entute. Kiel montras
klare la enhavo de kadavroj trovitaj en marĉoj, oni manĝis la sovaĝherbajn
semojn kune kun tiuj de la kulturitaj plantoj — preskaŭ same kiel ni nun metas

Fig. 3.
Objektoj trovitaj en la bieno de Sorte Muld. Supre maldekstre kombilo, sub
ĝi dika pinglo, aleno kaj glitŝuo, ĉiuj el osto. Dekstre supre ŝpinpezilo, malsupre tekspezilo el bakita argilo.
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papavajn semojn sur bulkojn. La semoj, kaj grenaj kaj sovaĝherbaj, estis
cetere tre grandaj kaj bone evoluintaj. La ferepoka terkulturisto povis ĝoji
pro fekundaj kampoj.
Ŝajne oni pendigis la vestaĵojn sur la vandon. Ĉe la suda vando de la
DaZsZi0/-domo estis trovataj tri bronzaj fiboloj por la ŝultra kaj antaŭa partoj
de robo. Ankaŭ en Sorte Muld estis trovataj pluraj tiaj karakterizaj ornamaĵoj, kiuj bone determinas la kulturfazojn.
Meze en la Dalshoj-domo kuŝis pecoj de fromaĝa vazo, konusa argilvazo
sen fundo kaj kun multaj truoj en la vando. Oian funkcion oni determinis per
similaj vazoj uzitaj sur Bornholm ĝis meze en la antaŭa jarcento. La fundo
estis ligna plato; en la vazon oni metis tolon. La kazeiĝinta lakto estis enverŝata, tiel ke la selakto elfluis tra la vandotruoj. Poste oni surmetis pezilon,
kiu elpremis la lastan selakton el la kazeo.
La lakton por la fromaĝo oni ricevis de bovinoj, bredataj kun ĉevaloj,
ŝafoj kaj porkoj. Plie oni havis kokinojn kaj anserojn. Multaj fenditaj bestostoj montras, ke la bestoj estis ŝatataj ne nur pro la varmo, kiun ili donis al
la kunvivantoj en la domoj.
Ne nur en la domoj sed ankaŭ ekstere estis multaj trovaĵoj. Precipe interesaj estas la proksime al la Sorte Muld-bieno trovitaj ferfanda forno kaj
kuirtruo.
La fandforno estis 1,6 m longa truo plenigita per gruzo, lignokarba polvo,
ŝtonoj kaj skorio. Plej malsupre kuŝis, klarvideble paralele, lignotraboj. Super
tiuj, inter ŝtonoj, okazis evidente la brulado. La skorio estis rubo de limonitfandado. Tiu fornospeco estis antaŭe uzata en Jutlando, kie oni konstatis, ke
la paralelaj traboj en la fundo konsistigis vandojn de aerkanaloj ebligantaj
plivigligon de la brulo kaj per tio plialtigon de la temperaturo. La gruzo en
la forno estas sendube rubo de fajrodetruitaj ŝtonoj, ĉar pluraj ŝtonoj estis
jam tre malfortikaj.
La dua truo estis aliforma. Ĝi reprezentis plura;n uzostadiom, ĉiuj apa-tigitaj
per argiltavoloj. Sur la argilo kuŝis tavolo de lignokarbo kun fajrodetruitaj
ŝtonoj, ostoj kaj potpecoj kaj aliaj antikvaĵoj. Tiaj truoj estas ankaŭ konataj
de aliaj skandinavaj ferepokaj domrestaĵoj. Per la varmigitaj ŝtono’ oni rostis
viandon bone enpakitan en verdajn foliojn k.a. Oni ra:tas supozi, ke la bornholmaj truoj estis simile uzataj, kaj ke ankaŭ kuirvazoj estis metataj inter
varmegajn ŝtonojn.
Impreson pri la vintraj plezuroj donas glitŝuo, bone farita kvankam ne
kompleta, trovita sur Sorte Muld (fig. 3). Ĝi estas la plej frua ekzemplero
konstatita en Danlando. La glitŝuo estas tranĉita el svelta fortika osto transverse traborita en ĉiu fino. Por povi firme ligi la ŝnuro’n oni faris ambaŭflanke tranĉfendon al ĉiu truo. La ŝnuroj estis ligataj tra la truoj kaj super
la ŝuo kaj nodataj sur la pieddorso, tiel ke la glitŝuo sidis absolute firme.
Ĝis antaŭ duona jarcento tiaj glitŝuoj estis ankoraŭ uzataj sur Bornholm. Oni
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ne kuris per ili kiel per modernaj glitŝuoj, sed tenis ilin paralele, klinis sin
antaŭen, fleksis iomete la genuojn kaj puŝis pikilbastonon inter la gamboj
takte al la glacio. Per tio oni akiris imponan rapidon, kaj estis sufiĉe da
proksimaj lagetoj por sportemaj kaj fiŝkaptemaj homoj.
Kiam ni tiel, pecon post peco, kunmetas la rezultojn de la elfosado, ni
ekvidas la konturojn de viva socio bazita sur evoluinta terkulturo. Oni loĝis
en bieno, ĉu el unu longa alo aŭ du dometoj, havis dombestojn sub la sama
tegmento kaj ĝuis dum la vintro ilian varmon. Jam en tiu frua epoko ni rimarkas la karakterizan konstrumanieron de Bornholm: aparte situantaj bienoj.
Ĝis nun neniu vilaĝo estas konstatita. La emo de la bornholmano esti propra
m astro v idiĝas jam an taŭ dumil jaroj.
Laŭ la rezultoj de la elfosado oni konstruis en 1950 en la Muzeo de Bornholm miniaturan kopion de la bieno de Sorte Muld (fig. 1). Netakseble valora
por la elfosantoj estas tia — kvankam ne plenformata —■rekonstruo, kiu ebligas al ili kontroli siajn observojn kaj konkludojn.
Sed oni trovis sur Sorte Muld kaj ĉe Dalshoj ankaŭ aliajn objektojn ĝis
nun ne priskribitajn, ĉar ili ilustras alian flankon de la vivo.
Sur la planko de la Dalshoj-domo de la 1-a jarcento p. Kr. kuŝis krom la
menciitaj iloj kaj ornamaĵoj lancopinto, kiu tamen similas nur al la tiutempa
tombekipaĵo. Ke la domo kiel la aliaj trovitaj estas brulinta, ja ne nepre
atestas pri milito; tam en ni kom prenas, ke la v iv o tiam ne estis n u r paca en
tiuj socioj.
T io n klare m ontris la tro v o de 17 orm oneroj proksim e al la alia ankaŭ
brulinta dom o ĉe Dalshoj (el la 5-a jc. p. Kr., datita per bronza fibolo k.a.).
E n nivelo iom ete sub tiu de ĉi tiu dom restaĵo kuŝis m oneroj ĉefe el la 5-a
jarcen to p. Kr., la pli multaj kaj pli aĝaj de la tem po de T heodosius II
(408-450), la malpli aĝaj de Anastasius (491-518). L a m oneroj estis iom
disigitaj de plugilo, sed proksimume meze kuŝis du sub plugnivelo en netuŝita
tavolo. T io estis tre g rav a por determ ini la apartenon. L a m onerojn evidente
kaŝis tuj sub la herbo la loĝantoj de la domo, kiuj subite forlasis la hejmon,
kiun detruis la flam oj. Ili ne reprenis la oron. Kial?
D e la sam a tempo, 5-a jarcento p. Kr., devenas aliaj trovoj de tiaj ormoneroj, „solidi", multaj ĝuste en tiu regiono. Oland kun proksim um e sam tempaj
orm oneraj trezoroj kaj Gotland kun pli vasttem paj ortrovaĵoj konfirm as la
ĝeneralan impreson pri milito en B altika M a ro ig an ta la loĝantojn kaŝi valoraĵojn dum danĝero, kompreneble po r repreni ilin post ĉeso de la danĝero.
La pruvon pri fremdula invado sur Bornholm donas la rifuĝkasteloj. Gamleborg en la sudokcidenta p arto de Paradisbakkerne m ontriĝis per trovitaj
argilvazaj pecoj sam tem pa kun la bieno de Sorte Muld, kaj la sam an rezulton
donis la esploro de la ringokastelo, kaj la bildo nun estas kom pletigata. P ro
la rabinvadoj su r Bornholm oni devis fari en la sovaĝa m alantaŭa tereno
rifuĝejojn por homoj kaj brutoj. Longtem pe oni ne restadis en la rifuĝkasteloj;
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por tio la konstrurestaĵoj estas tro malmultaj: fajrejoj kaj restaĵoj de simpla
domo aŭ tendo.
Im pone situas Gam leborg kun la dorso al la fenditaj kaj neloĝeblaj Paradisbakker (fig. 4 ). O ni ne povas imagi pli taŭgan rifuĝejon por la loĝantaro de
la regiono de Gam leborg, la izola 26 m alta roko, kies kastela plataĵo havas
proksimume 200 X 80 m2. D e du flankoj, okcidento kaj nordo, estas konstruitaj vojo kaj v o jeto al la plataĵo. La k ru ta deklivo tam en estas pasebla en
aliaj lokoj, sed supre la roko estas g ard ata de tera kaj ŝtona rem paro. Ĝi
m alferm as sin por la v o jo kaj la vojeto, kaj sude ĝi hav as finon super rokokrutaĵo.

Fig. 4.
Gam leborg en Paradisbakkerne vidata de okcidento.

L a rem paro, kiun plifortigas norde alia rem paro, estas konstruita per grandaj elhakitaj granitblokoj. L a plej m ultaj el tiuj nu r po v as esti trenitaj tien
de m alsupre, im pona laboro atestan ta pri interkonsentinta loĝantaro. T uj m alan ta ŭ la rem paro kuŝas la m unicio, glataj strandŝtonoj, en am asoj. O ni klopodis rebati la atak an to jn per ŝtonpluvo, an taŭ ol oni uzis siajn multekostajn
ferajn arm ilojn.
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Por longdaŭra sieĝo la kastelo ne estis destinita, sed granda kavo sur la
plataĵo nur dum la plej varma tempo ne enhavas pluvakvon kaj certe povis
provizi loĝantaron per akvo dum pluraj tagoj. Tamen Gamleborg kredeble
ne estis fortikaĵo —' pli verŝajne oni uzis ĝin por doni sekurecon al la move*
blaj posedaĵoj, brutoj, ĉevaloj kaj si mem, kaj nur la batalspertaj viroj prizorgis la defendotaskojn.
La defendosistemo ne konsistis nur el la rifuĝkastelo. Rispebjerg kun la
ringokastelo informas pri la pliaj preparoj. La ringokastelo estas fakte nur
elkliniĝinta parto de Rispebjerg apud la tre kruta kaj profunda riverbordo,
apartigita per 2 m alta remparo kaj plie sekurigita per antaŭa fosaĵo. Tie malantaŭ la remparo estas la rifuĝejo, kiu ne bezonis defendon al la riverflanko.
De la remparo eliras malpli alta remparo oblikve al la rivero. Iom pli oriente
situas aparte fortika remparo, ankaŭ 2 m alta, el kiu tamen nur partoj estas
ankoraŭ konservitaj. Sur la ebena tereno oni evidente bezonis plian sekurigon
kontraŭ malamikoj venantaj de ĉi tie. Ĉar oni ne trovis sur tiu remparo —kiel ankaŭ ne sur la remparoj de la ringokastelo kaj Gamleborg
restaĵojn
de palisaroj, ni povas supozi, ke oni plantis kratagojn kiel barilon sur la
remparoj. Densa kratagaro estas hodiaŭ sur la orienta antaŭa remparo de la
ringokastelo („Bukkediget”), kaj ĝi estas efika.
Restaĵoj de similaj remparoj estas troveblaj en la suda parto de la insulo,
kaj nun oni konstatis kelkajn ankaŭ en la orienta parto. En la arbaretoj oni
trovas ilin en ioma distanco de la marbordo, ofte paralelaj kun tiu. Veraj fortikaĵoj ili apenaŭ estis, pli verŝajne bariloj, ekzemple kontraŭ forrabo de
brutoj. Sed certan solvon oni ankoraŭ ne povas prezenti. Pliaj esploroj estas
necesaj, kaj ili estas en la programo, kiu espereble baldaŭ povos esti finata.
Tradukis H. V. RASMUSSEN.
412: 408.92 v491.2
KOMPARO DE LA ESPERANTA KORELATIVA TABELO KUN
LA SANSKRITA
de D-ro K. AMMER, Privatdocento en la Viena Universitato.
Sendube en la sistemo de la mondhelplingvo Esperanto unu el la punktoj
plej ofte kritikataj kaj atakataj estas la tiel nomata korelativa tabelo, per kiu
la eltrovinto de tiu ĉi helplingvo penis krei simplan, facile lerneblan kaj
plenlogike konstruitan artan anstataŭaĵon de la diversaj pronomaj formaĵoj
montrantaj speciale en niaj okcident-hindoeŭropaj idiomoj preskaŭ nepenetreblan amason da varioj, kiuj nur malofte malgrandmezure interligiĝas
per normigantaj analogiaj tendencoj. Senĉese oni riproĉas al Esperanto, ke
tiuspecaj artefaritaj kaj laŭlogike kunmetitaj vort-eroj donas al la lingvo
aspekton entute ne-naturan kaj krome eĉ tro malbelegan; tial ankaŭ poste

149
ĉiuj mondlingvanoj, klopodante plibonigi kaj reformi Esperanton, zorgem e
penadis eligi ĉi tiujn „monstraĵojn” kaj anstataŭigi ilin denove per la varia
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kva-ĉid

IAM

kada

yada

tad a

sarvada

kada-ĉid 2)
ĉana

IAL

kasm at

yasm at

tasmat

katlia 7)
katham

y ath a

tatlia

sarvatha

katha-ĉid 2)
katham -ĉid

DE IE kutas ®)

y atas

ta ta s

sarv atas

kutaŝ-ĉid 2>®)

IEL

kasm aĉ-ĉid 2)
ĉana

E n Sanskrito oni diferencigas la dem andan pronom on (kun k-) de la
relativa pronomo (kun £/-; elp. j)!
2) L a afiksoj ĉid kaj ĉana ĉiam uziĝas egalvaloraj.
3) E lp aro lu ŝ kiel p alatalan s en pola lingvo.
4) S u r tiu fleksia form o baziĝas ĉiuj aliaj gram atikaj formoj.
3 ) Izolita form o kun laŭregula fleksio.
6) Speciala sonŝanĝo de a al u en la unua silabo.
7) Form o m alofta.
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multformeco de la imagita natureco! Ĉu pravas ĉi tiuj riproĉoj kontraŭ la sistemo Esperanta, ĉu fakte naturaj idiomoj evitas esprimi faktojn eksterlingve
per logikaj interrilatoj ligitajn per analogia sistemo de lingva kunordigo?
Bedaŭrinde la plejparto de la tiel nomataj lingvaj ekspertoj bazas sian
opinion pri la ĝusteco kaj beleco de tiel normigitaj formoj nur sur sia propra
lingvo-modelo prenita de la kono de kelkaj laŭeble nur okcident-eŭropaj
lingvoj, kiuj malfeliĉe apartenas al grupo de idiomoj montrantaj la plej
g ran d an malkongruon en la form ado de tiuj ĉi vortetoj. T am en pru v as al ni
la lingvoscienco, ke ĉiam ekzistis en ĉiuj kaj ĉiaj lingvoj entute naturaj tiuspecaj tendencoj de analogia interkonkordigado, kiuj principe ne diferenciĝas
de niaj m odernaj klopodoj de sim pliga norm igo kiel ĝi ekzistas sur ĉiuj kampoj de scienco, teĥniko kaj eĉ de la ĉiutaga vivo. E ĉ povas oni p rav e aserti
ke ap arten as al la fundam entaj tendencoj de ĉiu lingvo la kreado de certa
logika ekvilibro fondiĝanta sur kiel eble plej granda nom bro da interrilatoj
analogiaj. Sen tiuj ĉi interrilatoj kaj pli-m alpli artekreitaj interligiloj, kiuj
devas kunteni la grandiozan konstruaĵon de la tu ta lingva sistem o kiel morte ro interligas la brikojn, la lingvo perdus sian plej g rav an kaj sam tem pe plej
esencan aspekton, tio estas, ĝi ĉesus esti strukturo kaj disfalus en senform an
kaj sensignifan am ason d a senutilaj signif-eroj. P ro tiu scienca konstato pri
la struktura esenco de la lingvo ne estas mirinde, ke en ĉiuj lingvoj ĉiam
ekzistas tium aniere artefaritaj interrilataj signoj kaj ni po v as konstati eĉ en
la a n fk v a j klasikaj idiomoj m ulte da tiuspecaj, analogiaj form ŝanĝoj kiuj efikas
su r pli-malpli gran d an amplekson de gram atikaj formiloj. K vankam do nuntem pe la okcident-eŭropaj lingvoj speciale rilate al la tiel nom ataj korelativaj
pronomoj m ontras ŝajnan an arĥion kaŭzitan de m ultnom braj sonaliiĝoj kaj
eksterlingvaj ŝanĝoj de pensm odelo, ni povas trovi en pli m alnovaj lingvoj,
ekzem ple en la antikvaj klasikaj idiomoj k larajn p ruvojn de grandm ezura
norm igo kaj mi volas speciale ĉirilate atentigi pri la grandam pleksa paralelo
a l la E sp eran ta korelativa tabelo tro v iĝ an ta en unu el la plej antikvaj lingvoj
de nia hindoeŭropa grupo, la S a n ekrito.
S anskrito estas, kiel estas bone konate, la plej an tik v a lingva sistem o de
H indu:o — mi kom preneble preterlasas la ĝis nun ne deĉifrita;n dokum entojn
de la prak ultu ro de H a ra p p a kaj M ohenĵodaro
p eran ta al ni la religian
kaj k u lturan tradicion de la V edoj. E n tiu ĉi lingvo, kom pare m alm ulte influita de ĝenantaj lingvaj kaj sonaj ŝanĝoj, ni tro v as tabelon de korelativaj
pronom oj, kiu tiom similas al la Zamenhof-a koncepto, ke ĝi plene konfirm as
la verecon kaj p rav o n de lia ideo.
M i do aldonas tiun ĉi tabelon de S anskritaj pronom oj kiuj tiom klare
respondas al la E sp eran ta m odelo, ke mi po v as sen ia m alfacilaĵo uzi ankaŭ
la eksteran form on al vi tiel bone konatan el la E sp eran ta gramatiko. V i
tuj ekvidos ke eĉ en tiu ĉi an tikva lingvo sanktigita de jarm ila tradicio troviĝas la m alĝuste asertata ..m onstraĵo kaj m albelegaĵo” de la norm igo!

547.461.2
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PRI OK SALILHIDRAZIDO (I)
de G U ST A V N ILSSO N (Svedujo).

Oksalilhidrazido, H gN .N H .C O .C O .N H .N H ^, la plej

simpla dihidrazido,

m ontras p lu rajn interesajn ecojn. Kiel la aŭtoro menciis ja m 1), oni povas

utiligi la reagon inter tiu hidrazido, certaj karbonilkombinaĵoj kaj kupro(II)saloj por determini en eĉ tre diluita solvaĵo ĉu la koncernajn karbonil-kombinaĵojn, ĉu kupron. Ĝ ar do la hidrazido prezentas reagilon por la analiza
kemio, necesas iom scii p ri ĝi mem kaj pri ĝiaj reagoj.
O k salilhidrazidon unue pro duktis C u r t i u s 2). L a p rep aro estas tre simpla: en ĉeesto de etanolo oni reagigas esteron de oksalatacido kun hidrazina
hidrato, kies kvanto iom superas la teorian. O ni povas uzi metil-, etil- aŭ
butiloksalaton. Cent-pocenta hidrazina hidrato ne estas necesa, 85-pocenta
taŭ g as sam e bone. L a p ro dukton oni lavas per etanolo kaj rekristaligas el
b o lan ta ak v o . L a ricev ita k v an to ne m ulte m alsuperas la teorian.
K oncerne la formon de la kristaloj C u r t i u s parolas pri ,,dikaj pingloj” .
Sed kelkfoje, kiam la hidrazido ap eras el varm a sa tu rita solvaĵo, ĝiaj kristaloj
h a v a s la rĝ a n foli- a ŭ skvam-similan form on. T iu form o tam en ne estas stablla;
ĝi b ald aŭ ŝan ĝ iĝ as en la ord inaran, prism osim ilan. Ĉe ordinara tem peraturo
solv iĝ as n u r proksim um e 2,3 gram oj da hidrazido en unu litro da akvo, sed
la solveblo rap id e kreskas kun la tem peraturo. E n satu rita ak v a solvaĵo la
substanco k o n serv iĝ as dum m onatoj. E n kutim aj organikaj solviloj la hidrazido estas tre m alm ulte solvebla; tam en en varm aj etilenglikolo kaj piridino
ĝi ne tro malbone solviĝas.
A k v a solvaĵo de la hidrazido m ontras reduktem on, sed ĝenerale tiu kvalito
estas iom malpli ev id en ta ol ĉe hidrazino mem. La hidrazida solvaĵo tre rapide
re a g a s kun o ra klorido donante blue nigran koloidan oron. Ĝi ankaŭ rapide
red u k tas selenitacidon p ro duktante ru ĝ an selenon. Ĝi k aŭzas ankaŭ tujan reduk to n de la b ru n a m iksaĵo konsistanta el solvaĵoj de fero (Ill)-k lo rid o +
kalia fericianido. L a koloro ŝanĝiĝas al verdeca bluo. A liflanke la hidrazido
ne m ontras g ran d an reduktem on en ĉeesto de fosfom olibdatacido. N u r se oni
ald o n as unue iom d a amoniako aŭ n a tria k arbonato al la hidrazid-solvaĵo
kaj p oste fosfomolibdatacidon (1 : 100), oni tute certe ricevas la konatan
bluan nuancon, k v an k am ne tre intensan. A nkoraŭ pli inerta ŝajnas m iksaĵo
de oksalilhidrazido kaj 2.3.5-trifeniltetrazolia klorido en ak v a solvaĵo.
Jam la eltrovinto de oksalilhidrazido notis, ke ĝi solviĝas facile en solvaĵo
de n atria a ŭ k alia hidroksido sen tu ja hidrolizo. M ontriĝis nun, ke la sinteno
de tiaj solvaĵoj al oksidivaj substancoj estas tre interesa. K vankam komence
senkoloraj, la alkalaj solvaĵoj iom post iom flaviĝas sub sim pla influo de
aero. T iu procedo estas pli rapida, se oni blovas aeron tra la likvaĵo. A nkoraŭ
pli rap id a estas la kolorŝanĝo sub influo de aero post aldono de plumba aŭ
x) N i 1 s s o n, G., A cta Chem . S candinavica 4, (1950), 205.
2) C u r t i u s , T h ., Joum. prakt. C hem ie [2], 51, (1895), 194.
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kadm ia salo. E n la unua kazo baldaŭ aperas intense o ranĝ-flava solvaĵo, en
la dua la jam ap erin ta precipitaĵo el kadm ia hidroksido rapide ricevas oranĝflavan koloron. E vidente la produkto de oksidiĝo (aŭ eble pli ĝuste dehidrogeniĝo) donas intense flavajn kom binaĵojn kun saloj de la menciitaj metaloj. L a sam a produkto aperas, se oni kiel oksidilojn utiligas plum ban dioksidon aŭ persulfatojn en ĉeesto de plum baj aŭ kadm iaj saloj. T iu reago sendube m eritas p lu an studadon.
Alkala solvaĵo de oksalilhidrazido m alrapide rivelas latentan bildon sur
gas-lum a papero; tam en ĝi ne ŝajnas konvena rivelilo.
K un kalciaj saloj la diluita ak v a solvaĵo de oksalilhidrazido ne donas precipitaĵon, eĉ ne en ĉeesto de am oniako, sed oni solvas la hidrazidon ne
tro m algrandkvante en varm a koncentrita solvaĵo de kalcia nitrato kaj aldonas poste am oniakon, tiam ap eras kristalforma precipitaĵo, kiu solviĝas en
forta acetatacido pli facile ol kalcia oksalato. T iu precipitaĵo verŝajne estas
kalcia salo de oksalilhidrazido.
L a hidrazido kom biniĝas facile kun izotiocianatoj, donante m alfacile solveblajn produktojn, kiuj siavice donas karakterizajn reagojn kun saloj de pluraj
m etaloj.
E n sekvonta artikolo mi intencas priparoli reagojn de oksalilhidrazido kun
saloj de pezaj metaloj.

615.779.93 : 615.849
EFIKA SINERG IA A G A D O PER U Z A D O S A M T E M P A D E A N T IBIOTIKOJ KAJ R E N T G E N T E R A P IO ĈE LOKAJ INFEK TO J
de TO R R E S-C A R R ER A S *) kaj G UIX-M ELCIOR, Hispanujo.
T iu n ĉi tre resum itan m edicinan verkon mi havas la honoron prezenti al
la konsidero kaj diskuto de la esperantistaj kuracistoj kaj de aliaj kolegoj
ne-esperantistaj, por m ontri precipe al la skeptikuloj, ke per la internacia
lingvo esperanto oni povas interparoli, prelegi, diskuti aŭ skribi pri medicinaĵoj, tiel kom preneble, klare kaj facile, kiel en naciaj lingvoj.
L a terapeŭtika ag ad o de la antibiotikaj m edikam entoj (penicilino, streptomicino, aŭreom icino, klorom icetino, k .t.p.), kiel m ontris niaj eksperim entoj,
m ulte po v as plifortigi la organism ajn kapablojn, se oni kom binas la uzon
de antibiotikoj k un rentgenterapio.
*) D -ro T o r r e s-C a r r e r a s, m ortinta antaŭnelonge, prezentis ĉi tiun
resum on de siaj esploroj kun d-ro G u i x-M e 1 c i o r en la kunveno de
kuracistoj, okazinta unu tagon antaŭ la kongreso en B arcelono, kiUn ĉeestis
ĉirkaŭ 30 hispanaj kuracistoj-esperantistoj.
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Tiun ĉi terapion oni ĝenerale uzas ĉe la akutaj aŭ kronikaj infektoj lokaj;
en tiuj kazoj la homa korpo havas ŝirmojn ĉirkaŭ la malsanaj histaĵoj, kiuj
m alfaciligas la penetradon de la antibiotikoj en la profundon de la homaj
histoj infektitaj p ro kokacoj (streptokokoj, stafilokokoj, k.t.p.).
N i atingis aŭ konstatis spektaklajn resanigojn ĉe kelkaj malsanuloj en kiuj
fiaskis la simpla aŭ sola antibiotikoterapio kaj ankaŭ nura rentgenterapio.
Tam en, oni sukcesis poste, u zante la novan m etodon, en malmulte da tagoj.
N i k o nstatis kaj citis kiel ekzem plon, m alsanulon de jam m ultjara, kronika
osteom ielito de la hum ero.
Unu el ni, kune kun R o t e s-Q u e r o 1 kaj S a 1 v a t e 1 1 a-S e r r a,
unuafoje en nia lando, ĉe R evista de M edicina Clinica, Januaro, 1951, publikigis rezultojn atingitajn ĉe diversaj m alsanuloj de osteom ielito; inter ili, knabo, malsanulo de osteom ielito en la m alsupra m akzelo kies osta infekto estis
unujara. Li h av is tu tan frak turon kaj ostajn sekvestrojn, fistulojn, kaj senĉesan fluon de puso; trak tad o per gran d a k v an to da penicilino restis sen
sukceso kaj sam e sensukcesa m ontriĝis p osta trak tad o per radioterapio sola.
P o st tiuj m alsukcesoj oni uzis la du nom itajn kuracilojn kune, kaj okazis
plena resaniĝo. P o st kelkaj tagoj oni konstatis la m alaperon de la fluanta
puso kaj de la fistuloj. Rentgenografaĵo farita p o st du jaroj pru v as ke plie,
krom la klinika resaniĝo, rezultis perfekta rekonstruo de la norm ala osta
histo.
A lia ' ekzem plo estas junulo 25-jara kun kronika fronta kaj m akzela sinusito, ĉe kiu malsukcesis la kuracado per penicilino kaj ĥirurgia skrapado.
P o st k u racad o per nia m etodo (4.000.000 u. da penicilino kun 1200 r, sur la
h aŭ to de la m alsanaj regionoj en 10 tagoj) oni konstatis la m alaperon de la
simptomoj (doloroj, mukpuso, k.t.p.); li restis tute sanigita.
E k zistas aliaj ekzem ploj de dom aĝoj, lokitaj en v erteb ra kolono, kaj kronika prostatito, m astito, am baŭ rapide saniĝintaj.
A lia ekzem plo estas m alsanulo kiu suferis m alsanon de osteomielito hum era an taŭ sep jaroj, fiaskinta m algraŭ kelkaj okazaj sukcesoj d an k ’ al
ĥirurgio, po st penicilina malsukceso. D anke al la nova m etodo oni sukcesis
tute sen ĥirurgio. O n i k onstatis ke la m alsanulo resaniĝis, trak tate sole laŭ
nia kom bina m etodo sen la skrapado ĥirurgia, prak tik ita ĉe la antaŭaj recidivoj.
L a nom bro de la m alsanoj kuraceblaj per la m etodo, kiun ni prezentas,
estas nekalkulebla.
Kiam oni prirad ias la m alsanajn infektitajn histojn, tiam pliiĝas la penetrebleco ĉe la prirad iataj zonoj kaj pliboniĝas la defenda loka aktiveco de la organism o; tiuj rezultoj estas k aŭzataj de pli rap id a sangocirkulado pro vazdilatiĝo kaj an k aŭ pro im uniga org an a reago, ĉar la restaĵoj de la ĉeldetruo
en h av as korpusklojn kies absorbiĝo eksterordinare plifortigas la n atu rajn fenom enojn de defendo kaj imuneco.
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537.2 : 621.319
ELEKTROSTATIKAJ ŜARGOJ.

E1 „Discovery" de Junio 1951, p. 192, kun permeso de la redaktoro tradukis T.L.C.B.
La „frotoelektro” tia kian oni instruas en komencaj kursoj pri fiziko, ilustrataj per eksperimentoj per silko, vitraj stangetoj, k.t.p., ŝajnas malproksima
de la praktiko. Tamen la statika elektro certe ne estas nur akademia afero.
Moderna ekzemplo de la grandskala apliko de la elektrostatiko estas la
elektrostatika generatoro laŭ v a n d e r G r a a f f . Izolanta turo enhavas
rimenon kiu moviĝas vertikale al supra pulio kaj kolektilo interne de granda
elektrodo, kies formo estas preskaŭ sfera. Malsupre la rimeno pasas laŭ alia
pulio apud kiu troviĝas ŝargilo kun plurkilovolta generilo. La ŝargon ricevas
la rimeno, kiu ĝin transportas ĝis interne de la sfera elektrodo, kie la kolektilo deprenas ĝin kaj kondukas ĝin al la ekstera surfaco de la elektrodo,
kie ĝi amasiĝas kaj povas estigi potencialon de la ordo de grandeco de
megavoltoj (10®V), dum ĝi povas provizi elektrofluon de pluraj mikroamperoj. (Vidu Phys. Revietv 43 149).
Apliko de elektrostatika malŝargiĝo kiu faras utilan laboron, estas la polvoprecipitilo, ĉe kiu ŝargita drato en kamena fumtubo kolektas la grandan
plimulton de la polvo, kiu altiriĝas al ĝi: la polvo estas tiel malhelpata foriri tra la kamentubo en la aeron.
Elektraj ŝargoj ofte troviĝas en lokoj kie daŭre okazas frotado inter sekaj
izola kaj konduka korpoj. Tiel ŝargiĝas rimenoj el ledo aŭ el kaŭĉuko. Ĉe
papero kiu devenas de la ruliloj en paperfabriko, la amasigita ŝargo povas
fariĝi danĝera. Tia ŝargo tendencas amasiĝi ĝis ĝi atingos ekvilibron inter
la daŭra amasiĝado unuflanke, kaj la elfluetado aliflanke. Se la izolado estas
tiel bona ke la ŝargoj fariĝas konsiderindaj, povas okazi ke la potencialo
akirita fariĝas sufiĉe granda, ke pasu sparko al ia terkonektita parto de la
ĉirkaŭaĵo. Se la aero enhavas flamigeblan gason, grava akcidento povas okazi.
Antaŭ kelke da jaroj oni elpensis, speciale por forigi tiun riskon, specon de
kaŭĉuko provizita per karbo, por ke ĝi konduku elektron. Oni uzas tian
kaŭĉukon por fari la plandumojn de ŝuoj portotaj de kirurgoj kaj flegistinoj
en operaciejoj, kie estigitaj ŝargoj elektraj povus ekbruligi flamigeblajn vaporojn de anesteziloj.
Krom tio ke elektraj ŝargoj sur moviĝantaj rimenoj prezentas efektivan
danĝeron, ili ankaŭ ĝenas ĉar malpezaj korpoj kun malaj ŝargoj tendencas
algluiĝi, kio malfaciligas la manipuladon. Tio estas grava konsiderindaĵo
ekzemple en fabrikoj de teksaĵoj.
Oni sukcesas forigi tiajn elektrajn ŝargojn diversmaniere, ekzemple per la
provizo de kelkaj terkonektitaj pintoj apud la ŝargoportanta supraĵo. Oni
povas modifi tiun rimedon uzante terkonektitan metalaĵon polvigitan, kiu
tuŝas la ŝargitan supraĵon, -— sed ĉar estas necese ke ĝi tuŝu, tiu metodo
eble estas netaŭga.
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Alia klaso de metodoj estas tiu ĉe kiu oni igas la ĉirkaŭan aeron pli konduka. Tion oni povas efektivigi (1) per gasa flamo, kio tamen alportas siajn
proprajn danĝerojn; (2) per apuda malŝargado de elektro por jonizi la
aeron; aŭ (3) per radiuma devenaĵo, ankaŭ por jonizi la aeron. La lasta
metodo estas tute senmanka kaj jam iĝas pli vaste uzata. Oni aranĝas ke
substanco elsendanta alfa-korpusklojn ■
— por kiu celo oni povas uzi diversajn izotopojn radioaktivajn
troviĝu je distanco nepliolkelkcola de la
tuta larĝo de la ŝargita supraĵo de la moviĝanta papero aŭ rimeno; tuŝado
ne necesas kaj la funkciado estas daŭra kaj aŭtomata.
019.941
(048.1)

569.9 : 572.4(023) s= 20
RECENZOJ.
LA TROVADO DE LA MANKANTA ĈENERO.
(Angle: FINDING THE MISSING LINK.)

Raporto pri lastatempaj eltrovoj, kiuj eble helpos al la kompreno pri la origino
de la homo, verkita de Robert B r o o m, D.Sc., F.R.S., k.t.p. Eldonita de
W atts, Londono, 1950. 100 pagoj. Prezo: 6/^-.
La verkinto de ĉi tiu broŝuro, kies morton oni anoncis en la nuna jaro,
(1951), estis unu el la plej eminentaj paleontologoj de la lastatempa epoko.
Li estis kuracisto en Sud-Afriko, kiu jam konatiĝis pro siaj meritoj en
geologiaj studoj, sed en la jaro 1934 la generalo S m u t s donis al li oficon
en la muzeo de Pretoria, por ke li povu dediĉi sian tutan tempon al la
scienco. De post tiu tempo, kaj precipe de 1947 ĝis 1949, li sin dediĉis al la
serĉado er* Sud-Afriko pri fosilioj de bestoj interaj inter la homsimilaj simioj
kaj la homoj, la t.n. „mankantaj ĉeneroj”. Plue li pretendis, ke li sukcesis.
En la enkonduka ĉapitro de ĉi tiu verko li rakontis la historion de la
antaŭa serĉado pri tiaj fosilioj, pri kiuj oni povus dubi, ĉu ili estas homaj
aŭ simiaj. Do la plej taŭga vorto ĉe ili estas ,,animalo”. La unuan tian
kranion oni trovis en 1848 en Gibraltaro, sed en tiu tempo ĝi ne altiris al si
multe da atento, kaj oni forgesis pri ĝi, ĝis oni denove atentigis pri ĝi post
la forpaso de 20 jaroj. En 1856 oni trovis alian similan, pli fame konatan
kranion en Neandertal apud Dusseldorf en Germanujo. En 1859 Charles
D a r w i n eldonis sian gravegan verkon, „The Origin of Species”. De tiu
tempo intereso pri la afero tre vigliĝis, kaj ne estas necese ĉi tie ĝin pritrakti. Gi estas bone pritraktita ekzemple en la lastatempe esperantigita
verko de R o s t a n d „Pri la nuntempa stato de la evoluismo", aŭ en
artikolo de S-ino S. M. G r a v e s en la novembra numero (1951) de la
Angla revuo „Discovery”, sub la rubriko „M ans African Relatives” („La
Afrikaj parencoj de la homo”). Ŝi estis helpantino de d-ro L e a k e y en
orienta Afriko.
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La unua homo, kiu sin tute dediĉis al serĉado pri tia ..mankanta ĉenero ”,
estis Eugene D u b o i s (1858-1940), kuracisto kaj prelegisto pri la anatomio en la universitato de Amsterdam, kiu decidis, ke la plej taŭga loko
por tia serĉado estas Indonezio; do li akceptis kuracistan postenon tie. Post
kvar jaroj, en 1891, li trovis en la insulo Javo fosiliojn tiajn, kiajn li serĉis,
de animalo, kiun li nomis ,,Pithecanthropus erectus". Li estis treege bonŝanca, ĉar dum 40 jaroj multaj serĉis en la sama regiono, sed ĝis lastatempe neniu sukcesis trovi tie iajn similajn fosiliojn.
Sed la eltrovoj de d-ro L e a k e y en orienta Afriko, kaj de profesoro
D a r t kaj de d-ro B r o o m en suda Afriko kredebligis, ke la plej taŭga
loko por la serĉado estas, (kiel D a r w i n mem jam konjektis), en Afriko.
Unue la preferataj lokoj por la serĉado estis en Indonezio kaj Ĉinujo; en
la lasta lando oni ofte trovis, ke estas utile serĉi en la butikoj de Ĉinaj
drogovendistoj, ĉar ĉi tiuj kutimis mueli fosiliajn dentojn por fabriki medikamentojn! En 1927 oni trovis en Ĉinujo la fosiliajn restaĵojn de Sinanthropus pekinensis, kiu uzis ŝtonajn ilojn kaj kredeble fajron, kiel ankaŭ
restajojn de Gigantopithecus en 1934; malgraŭ la nomo ĉi tiu kredeble estis
homo, kaj ne simio, kiel oni unue supozis. Meganthropus, trovita en 1941
en la insulo Javo, estis simila.
Eĉ antaŭ ol oni eltrovis tiujn gigantojn, d-ro B r o o m kredis, pro la
strukturo de la homa piedo, ke la homo devenis de multe pli granda kaj
peza animalo, kun proporcie granda cerbo, kaj ke, kiam la cetero de la
korpo denove malpligrandiĝis. la cerbo ne malpligrandiĝis proporcie. Li
tiel klarigis la fakton, ke la homoj de sovaĝaj popoloj havas cerbojn kiuj
estas multe pli grandaj, ol sufiĉas por iliaj simplaj bezonoj. En tio, laŭ li,
kuŝas la ebleco de progreso al pli alta civilizo. (Kun tiu fakto oni povas,
pasante, konsideri fakton, kiun mencias d-ro H u x 1 e y en la kvara el
siaj disradiigitaj prelegoj pri la evoluo (vidu la „Listener’ por 8-XI-1951,
paĝo 790). Iu profesoro R e n s c h eltrovis, ke ju pli granda estas la
korpo de besto, des pli granda estas ĝia lern-kapablo; el du tre similaj
bestoj, ekzemple la korvo kaj la monedo, la pli granda lernas pli bone,
kvankam ne tiel rapide.) Tamen oni nur malofte trovas skeletojn kompletajn
kun la piedoj, do eble oni troigis, konjektante la grandecon de la animalo
pro la grandeco de la makzelo.
En 1925 profesoro D a r t pruvis, ke kranio, kiun oni trovis en kaverno
apud Taungs en la Transvaal-provinco, kaj pri kiu oni kredis ke ĝi apartenis al simio, kiun praposedinton oni tial nomis Australopithecus africanus,
efektive apartenis al homa infano. Laŭ d-ro B r o o m tiu eltrovo estas unu
el la plej gravaj en la homa historio. Estas malfacile konstati la antikvecon
de la kranio, ĉar la akompanantaj fosiliaj ostoj de bestoj, kiujn manĝis
Australopithecus, estas malsimilaj al tiuj, kiujn oni trovis en aliaj landoj,
sed esplorinte ilin, oni konkludis, ke ĝi uzis ilojn, ekzemple ostojn aŭ bastonojn, por mortigi la bestojn, kaj fosilojn por elfosi talpojn kaj similajn
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tunelantajn bestojn. Alian similan animalon oni nomis Auztralopithecus
prometheus, ĉar oni kredis, ke ĝi uzis la fajron, (kiun laŭ la Greka mito
Promsteo ŝtelis el la ĉielo), sed la postsignoj de tio estas iom dubindaj.
Oni iom necerte konkludis, ke ĝi vivis dum la pleistocena x) epoko antaŭ
pli ol miliono da jaroj, kaj ke la regiono en kiu ĝi troviĝis, estis tiam
senarba dezerto.
Laŭ d-ro B r o o m la ĉefa eraro de antaŭaj esploristoj estis, ke ili ne
povis kredi, ke homaj kranioj efektive estas antikvaj, se ili ne similas al
simiaj kranloj kun elstaraj eĝoj super la brovoj, kvankam tiaj eĝoj ne estas
nepra karakterizilo de ĉiuj simioj. La fame konata kranio de Homo neander*
talensis, ja havis tiajn eĝojn, sed ili mankis ĉe homsimilaj fosilioj, kiujn
trovis d-ro L e a k e y en orienta Afriko. Li sukcesis pruvi, ke la homo
ekzistis tie jam en la komenco de la pleistocena epoko, eble antaŭ 700 000
jaroj. Li kaj lia edzino ankaŭ trovis fosiliojn de la simio Proconsul africanus,
kiu ekzistls dum la miocena epoko antaŭ du milionoj da jaroj. Oni nuntempe kredas, ke la prapatro de la homa specio similis al tiu besto pli ol
al la prapatroj de la nuntempe ekzistantaj homsimilaj simioj (gorilo, k.t.p.).
En la kvara kaj kvina ĉapitroj de sia verko d-ro B r o o m priskribis la
eltrovojn de fosiliaj kranioj, k.t.p., kiujn li mem faris en Sterkfontein (1935)
kaj Kromdraai (1938) apud Pretoria. Li kutimis doni plenajn raportojn pri
siaj esploroj al la gazctaro, ĉar eltrovoj rilataj al la paleontologio plej ofte
estas farataj de neprofesiuloj, kaj li sendis raportojn ne nur al pure sciencaj
revuoj, ekz. „Nature", sed ankaŭ al popularaj gazetoj, ekz.: „Illustrated
London Neivs". La unuajn eltrovojn pri kiuj atentigis d-ro B r o o m, faris
malriĉa knabo, ,,kiu eltiris el la poŝoj de sia pantalono kvar el la plej mirindaj dentoj, kiun iu iam trovis.” En la 7-a ĉapitro d-ro B r o o m priskribas
similajn eltrovojn, faritajn en 1948 kaj 1949. La lasta trovaĵo estas makzelo
de „Telanthropus capensis B & R", (t.e. B r o o m kaj R o b i n s o n ) . Oni
pretendas, ke tio kredeble estas la plcj antikva homo ĝis nun trovita.
En la 8-a ĉapitro li diskutas, ĉu ĉi tiuj fosilioj el Sudafriko estas simiaj
aŭ homaj. Li opinias, ke kvankam iliaj cerboj estis malgrandaj, iliaj piedoj
taŭgis por dupieda irado pli ol por grimpado, kaj ke iliaj manoj taŭgis por
la uzado de iloj. Eble ili kapablis paroli.
En tiu ĉapitro p~esiĝis interesa letero skribita en 1938 de d-ro Paul
A 1 s b e r g el Berlino pri tiu demando. Li opiniis, ke la Australopithecus
estis animalo, kiu ne kapablis konservi la vivon per grimpado nek per batalado per siaj dentoj, do tion ĝi povis fari nur per la uzado de iloj.
En la 9-a ĉapitro d-ro B r o o m diskutas la demandon, el kia simio
disvolviĝis la homo. Li opinias, ke la antaŭulo de la homo ne similis al la
lemuro Tarsius, kiel supozas kelkaj biologoj, sed li emas kredi, ke ĝi similis
x) Kvankam ĉi tiu vorto troviĝas kun tiu ĉi formo en P. V., mi rekomendas anstataŭigi ĝin per la pli belsona kaj pli facile prononcebla formo
,,plejstoceno”. — La Redaktoro.
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al la jam menciita fosilia simio Proconsul. Oni unue emus supozi, ke la
plej bona metodo por trovi respondon al tiu demando estus kompari la
cerbojn de diversspecaj simioj. Sed la cerboj de Amerikaj simioj tre similas
al tiuj de simioj el Azio kaj Afriko, kvankam oni bone scias, ke ili ne estas
parencaj, sed apartenas al malsamaj familioj.
Multe pli bonan indikon pri tio donas la komparado de la dentoj.
D-ro B r o o m akceptas la teorion pri la evoluado, sed ne la teorion de
D a r w i n pri la kaŭzo de la evoluo; li kredas, ke ĉi ties teorio pri la natura
selekto klarigas nur la forigon de la netaŭgaĵoj, ne la estigon de taŭgaĵoj.
Li preferas la teorion pri la „ortogenezo”, laŭ kiu la evoluo progresas laŭ
unu aŭ pluraj rektaj linioj, kvazaŭ bredisto provus estigi novajn speciojn
laŭ plano. Li citas la opinion de la eminenta antropologo, d-ro F. W e i d e n r e i ch, ke la evoluo de la homaj dentoj evidentigas tian planon, kaj ne
selekton el sennombraj hazardaj varioj. Oni pretendas simile pri la evoluo
de la ĉevalo.
Laŭ d-ro B r o o m ĉiu grava evoluo jam finiĝis, escepte de la evoluo de
la homo. La homo ankoraŭ povas fari multe da plua progreso.
T. L. C. B.
172.16 : 323.381.3(049) = 089.2
Manifesto de la Sennaciistoj kaj Dokumentoj pri Sennaciismo de E. L a n t i,
reeldonitaj de (?) SAT, 67, avenue Gambetta, Parizo 20. 84 paĝoj; formato
13 x 20 cm2. Prezo: $ 0,50 (0,70); £ -/3 /6 (-/4/10); fr.fr. 175 (245) por
broŝurita (tolbindita) ekzemplero.
La aŭtoro evidente opinias ke plej bedaŭrinda en tiu ĉi mondo estas la
ekzisto de nacioj, eble precipe tial ĉar la nacieco jungas la ekspluatatojn
antaŭ la ĉaron de iliaj ekspluatantoj, detenas ilin de la klasbatalo, almenaŭ
en tempoj de internaciaj konfliktoj — kiuj ja ĉiam estas facile kreeblaj. Nur
unu interhoma batalo valoras: la klasbatalo. Mi supozas do — sendube
prave — ke la aŭtoro estas kontraŭ la ekzisto de klasoj almenaŭ tiom, kiom
kontraŭ la ekzisto de nacioj. Kaj ĉi tie mi volas levi demandon, kiun Lanti
ne tuŝis: kiom helpas al la ekspluatatoj ilia batalo, se mankas al ili la kompreno pri kaŭzoj, precipe pri la kaŭzo de la plusvaloro kiu disklasigas la
homaron. Kaj por mi ne povas esti ia dubo ke plene mankas tiu kompreno.
Evidente ankaŭ L a n t i ĝin ne havis, eĉ se sur paĝo 59a li postulas „universalan monon, ĉiam kaj ĉie samvaloran kaj neinterezoproduktipovan”. Ankaŭ cetere li devus simpatii al G e s e 11, kiun li ~~ kiel ŝa!nas —- ne konis,
G e s e 11, kiu ja postulis ke la tuta tero apartenu al ĉiu homo.
Guste la manko de kompreno pri la kaŭzoj de la disklasiĝo de la homaro
kredeble kondukis la aŭtoron al tia (super)emfazo de la ,,disnacieco".
Inter liaj ..Postulatoj Sociologiaj” (pp. 56-60) kiuj por li estas ..preskaŭ
aksiomoj” mi trovis plurajn, kiujn mi nepre ne akceptas, ekzemple 3, 6, 7, 8.
Mi simpatias al la batalo de L a n t i (1’ A n t i ) kontraŭ dogmoj. Sed: de
..preskaŭ aksiomoj” al ..dogmoj” estas malpli ol unu paŝo.
W . P. R.

546.226-31 : 535.375.5{ (043.3) = 393.1 + (048.6) = 089.2}
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STUDO PRI LA KOMPLEKSECO DE V SULFURA TRIOKSIDO
PERE DE LA RAMAN-EFEKTO
de W . J. NIJVELD.
Resumo en Esperanto (5 paĝoj)
de universitata disertaĵo en la Nederlanda lingvo por akiro de la grado de
doktoro en la fakultato de matematiko kaj fiziko, Amsterdam, 1939. La resumo estas havebla ĉe la redaktoro de ..Scienco kaj Tekniko”, S-ro C. M.
Bean, 280 Footscray Road, London, S.E. 9.
En subnoto D-ro N ij v e 1 d atentigas, ke „ĉar ĝis nun en la Esperanta
scienca literaturo aperis nur malmulte pri la R a m a n-efekto, mi faris ĉi tiim
resumon iom pli ampleksa ol la nederlandlingva.” Tio kredeble plaĉos al
multaj legantoj, ĉar kvankam en sciencaj gazetoj ofte troviĝas aludoj al la
eltrovo, kiun en la jaro 1928 faris la eminenta Hinda profesoro R a m a n ,
nur en la plej ĝisdataj lernolibroj troviĝas ia preciza informo pri tio. La
verkinto diras: „la R a m a n-efekto apartenas al la grupo de fenomenoj, kiujn
oni povas nomi ..interefikoj inter lumo kaj materio"”. En tiu okazo, kial oni
nomu ĝin la ,,R a m a n-efekto", kaj ne la „R a m a n-eftko”, aŭ pli bone la
,,R a m a n-fenomeno”? Pli precizaj nomoj, kiuj iugrade indikas ĝian naturon,
estus „R a m a n-spektro" aŭ „R a m a n-radiaĵo”, kaj efektive en sekvanta
paragrafo la aŭtoro uzas tiujn nomojn. La Angla esprimo „R a m a n effect"
ŝajne estas internacie akceptita, sed tiu vorto „effect” estas ofte uzata de
sciencistoj, (ekz: ĉe T y n d a 11 effect, Z e e m a n effect, C o m p t o n
effect, k.t.p.), en ne-scienca, ĉar ne-preciza, maniero. Sed en Esperanto oni
devus konservi la distingon inter eiiko ( = tlo, kio rezultas el kaŭzo), kaj
efekto ( = impreso farita sur la spiriton). La unua estas termino de la scienco,
la dua de la arto. Estus tro longe diskuti la aferon; iu, kiu dubas, konsultu
vortarojn.
Kiam lumradio trafas substancon, ĝi suferas diversajn sortojn. Parto estas
difuzata, aŭ kun la sama ondlongo kiun havas la alfalanta lumo, aŭ kun
ŝanĝita ondlongo. Ĉi tio donas aron da novaj linioj, simetre situantaj je
ambaŭ flankoj de la primaraj linioj. Jen la fenomeno, kiu nomiĝas R a m a nefekto.
La aldonaj linioj estiĝas pro la fakto, ke la lumo, trapasanta la substancon,
perdas aŭ gajnas energion. L a fenom eno estas grava, pro tio, ke, analizante
la R a m a n-spektron, oni povas konkludi pri la eblaj vibradoj de la molekulo, do pri ĝiaj simetriecoj, do pri ĝia strukturo kaj formo. Tiajn analizojn
faris multaj esploristoj — precipe en Hindujo kaj en Nederlando.
La celo de esploroj, priskribitaj en ĉi tiu verko, estis la studado de la sulfura trioksido. Antaŭaj esploroj pruvis, ke en la gasa stato ĝi konsistas nur
el unuopaj molekuloj (S O g ). E n likva kaj solida statoj krom tiuj molekuloj
troviĝas aliaj, pli kom pleksaj molekuloj; la p roporcio dependas de la temperatu ro kaj de la denseco de solvo (k o n cen triteco ). U nue oni supozis, ke ĉi
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tiuj havas la formulon S2O 6, sed tiu supozo ne akordas kun la akceptitaj
valenconombroj de la sulfuro; do S-ro N ij v e 1d penis pli funde esplori
la aferon. Li eltrovis plurajn novajn liniojn en la R a m a n-spektro; do oni
jam konas entute 22 tiajn liniojn.
Li konkludis, ke en la gasa stato la molekulo (SOg) havas formon de
ebena stelo, sed en la likva stato ĝi estas s:metra trilatera piramido, kaj ke
en tiu stato krome troviĝas ,,polimeraj” molekuloj SgOg, kiuj havas fo-mon
de ne-ebena (fleksita) sesmembra ringo en kiu alternas la membroj — SO2 —
kaj — O —. Troviĝas ankaŭ eta kvanto da pli malsimplaj molekuloj.
En la resumo neologismoj estas malmultaj kaj ne prezentas malfacila*on.
Se oni atentigas, ke oni ne povas trovi en P. V. la vortojn termodinamika,
pseŭdosistemo, polimero, izomero, heterocikla, — tio estas kritiko kontraŭ
la vortaro, pli ol kontraŭ la resumo. ..Temperatura elehto” devus esti „efiko”,
kaj „akurata metodo” devus esti ,.preciza” aŭ „ekzakta”. Laŭ P. V. „akuraia”
ĉiam rilatas al tempo; kun la senco „ekzakta”, ĝi estas, kvankam iam tiel
uzita de Z a m e n h o f , evitinda.
La resumo finiĝas per rekomendo en la Angla, Germnna kaj Franca de
neŭtrala helplingvo por sciencaj celoj. Sed neniu Anglo dirin: „For this
purpose Esperanto comes into regard”; Anglo kredeble dirus: „Esperanto is
ivell fitted for the purpose.”
17.0: 342.72/73(47)
La Redaktoro atentigas ĉiujn legantojn kiuj scipovas legi ĉu la rusan, ĉu
la anglan lingvon, pri la Rezolucio de la Moskva Konferenco (14-VI-1951)
pri la Teorio de Kemia Strukturo en la Organika Kemio, kiu aperis en rusa
lingvo en Jurnal Obŝzej flinvi 21 1729-1732 (Septembro 1951) kaj en angla
traduko en Nafure 169 92-94 (N-ro 4290, de la 19-1-1952).
830.03-3:= 089.2

La Nekonatino, novelo de R. C. M u s c h l e r, el la germana lingvo tradukita de Ludivig G o p p e l. Eldonis: Limburg zr Vereinzdruckerei, Limburg
a /d Lahn, Germanujo. Prezo: 2,— gmk por la broŝurita, 3 gmk por la bindita
eldono + 10 % por afranko kaj pakaĵo.

Antaŭ mi kuŝas plaĉaspekta volumeto en formato de 123 X 194 mm2, kun
preskaŭ 70 paĝoj kaj bela blanka bindo kaj kovrildesegnaĵo de H. S c h n ei~
d e r.
Antaŭ multaj jaroj oni trovis en la rivero Seine la kadavron de droninta
junulino. Ŝia ĉarma vizaĝo montris rideton de dolĉa feliĉo. Ŝia idento restis
nekonata. Oni muldis „maskon” de ĝi, maskon, kiun en mia lando oni ne
malofte renkontas.

Ĝi tiu masko inspiris la aŭtoron al sia ĉarma novelo, kiu nun estas legebla
en bona esperanta traduko, kiun mi senrezerve povas rekomendi.

W . P. R.
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