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SCIENCA REVUO AŬ SCIENCAJ REVUOJ?
de G. F. MAKKINK
La malbona situacio de Scienca Revuo estigis dum la bologna kongreso
diskuton pri kiu oni povas informiĝi el la raporto de la tiea ISAE-kunveno
(vidu p. 157). Prof. P o p o v i ĉ skribis pri la situacio al la redakcio kaj mi
permesas al mi ĉerpi el lia letero jenon:
„Homoj hodiaŭ vivas precipe en la sferoj de sia fako, eventuale ilin okupas
parte ankaŭ parencaj fakoj, sed pri aliaj sciencoj ili interesiĝas nur ĝenerale,
supraĵe. Pro tio iu ajn fakulo trovos en la nuna „Scienca Revuo” malofte la
artikolon kiu lin interesas (krom ĝeneralaj kaj terminologiaj problemoj). Tio
estas tute komprenebla, ĉar SR estas ĝenerala revuo kaj ĝi ne povas, malgraŭ
sindona klopodado de la redaktoroj, kontentigi ĉies dezirojn. Mi opinias ke
la ĉefa kaŭzo de la tre modesta nombro de la abonantoj kuŝas en tio. Gazeto
kiu estus pli faka havus, laŭ mia konvinko, pli multajn abonantojn inter la
nuna multnombra esperantistaro (eĉ inter neesperantistaj sciencaj rondoj), precipe inter amatoroj de la koncernaj fakoj.
Pro tio mi proponas ke la nuna Scienca Revuo restu nia gazeto por precipe sociologiaj problemoj kaj ni transiru al pli vasta, malpli „modesta” gazeteldonado. Vi ja scias ke Medicina Revuo jam ekzistas kaj (malgraŭ la komencaj malfacilaĵoj) ĝi ekvivas, kaj ĝi vivos, precipe se estos kunlaboro
inter diversaj fakaj sciencaj gazetoj. Same oni povas, en diversaj landoj, tie
kie la kondiĉoj estas plej favoraj, komenci kun aliaj fakoj. Ekz. mi estas
preta transpreni la redaktadon de unu gazeto pri astronomio, fiziko kaj matematiko, iu povas transpreni poste teknikan gazeton, biologian ks.
La enhavo devus esti science diversnivela: 1) bonaj popularsciencaj artikoloj, 2) informoj pri atingaĵoj el koncernaj fakoj, 3) resumoj de la originalaj
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sciencaj artikoloj el aliaj revuoj, 4) recenzoj pri gravaj aperaĵoj el la faka
literaturo, 5) interesaĵoj precipe internacie signifaj, 6) terminologiaj diskutoj,
ktp. Same la amatoro kiel la sciencisto trovos ion interesan en tia gazeto,
kaj pro tio plimultnombriĝos la abonantoj. Komence oni devas certe helpi
finance tian gazeton aŭ kalkuli kun la faka kaj esperantista konscienco de la
homoj. En multaj landoj oni povas ricevi ankaŭ la ŝta ta n helpon, alm enaŭ
p er abonigo de sciencaj institucioj. Ĉu vi ne samopinias? Se ne, tiam ni pridiskutu la dem andon, sed dezirinde estas fari tion publike, pere de Heroldo,
E sp eran to ktp., ĉar tiam aniere ni preparas la esperantistaron kaj ni tuj ricevos
ilian subtenon (se ili aprobas •— se male ni ne kom encos!).”
D-ro R o e 1 o f s donis jenan kom enton al la proponoj de prof. Popoviĉ:
,,M ia opinio estas: A p eru kiel eble plej m ulte da vere fa ka j artikoloj en
E speranto, tam en ne en specialaj esperantlingvaj gazetoj, sed en la jam tro
m ultaj fa ka j gazetoj aperantaj en ĉiuj landoj de la m ondo. E ĉ se oni devas
provizore kontentiĝi per tio ke la k ara artikolo — kiun oni en angla aŭ
franca lingvo povus publikigi eble en unuaranga faka gazeto •— sub sia es~
p eran ta vesto eble estas ak ceptata nur de redakcio de malpli renom a gazeto,
oni konsciu ke el vidpunkto de renom o pure esperanta gazeto atingus nur
ŝtupon ank o raŭ malpli altan. N i ja devas konstŭti — kaj ni tion faras kun
sincera bedaŭro kaj insista riproĉo — ke la apero de porfakula artikolo en
E sp eran to estas ankoraŭ m aloftaĵo, ke la pli m ultaj, fakte preskaŭ ĉiuj publikigaĵoj de sciencistoj esperantistaj aperas en la lingvoj angla, germ ana, kaj
franca. E vidente la deziro de la aŭtoroj ke la sam fakanoj povu tuj legi tiujn
publikigaĵojn estas pli forta ol tiu, forigi la ĥaoson de la multlingveco. T iu n
sintenon neniel forigus la ekzisto de sciencfakaj gazetoj esperantaj. D o en ili
aperus kredeble grandparte artikoloj jam aperintaj ekz. anglalingve en pli
g rav a gazeto. D o preskaŭ nenian utilon hav u s la posta publikigo de la sam a
artikolo en ia m algrava esperantlingva gazeto, kaj kredeble nu r malmultaj
aŭtoroj farus la penon de la duobla publikigo.
N i povos venki n u r en unu m aniero: N i, sciencistoj esperantistaj devas
konscii ke nia esperantisteco implicas por ni ne ĉiel agrablan devon. N i ne
povas, ne rajtas apartigi tiun esperantistecon (kiu ja celas la forigon de la
m ultlingveco ankaŭ el la tutm onda scienca literaturo) de n ia faka, scienca
laboro. N u r se impone kreskos la ofteco de esperantlingvaj artikoloj originalaj kaj altnivelaj, ■
— t.e.: nur se ni ĉiuj, senescepte, prenas sur nin la ne
ĉiam allogan ŝarĝon de la pionireco, nu r se ni ĉiuj publikigas ĉion destinitan
por internacia publiko en la lingvo in ternacia — nu r tiam ni po vas ekspekti
progreson kaj sukceson. G azetoj kiuj akceptos artikolojn en la internacia
lingvo feliĉe jam estas troveblaj. N i klopodu po r ke kreskantan p arton de
tiuj gazetoj plenigu artikoloj internacilingvaj, kaj tiel ni p ro v u atingi laŭ
v ojo nerekta la celon m ontritan de P rofesoro Popoviĉ.
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Koncerne Sciencan Revuon: ĝi restu kia ĝi estas: neporfakula gazeto ĝenerale scienca. Kaj ĝiaj legantoj klopodu interesiĝi iom pri temoj ekster la
propra fako, temoj pri kiuj ni ordinare scias multe tro malmulte. Kaj eĉ se
ni ne povas, kiel Goethe kaj liaj antaŭuloj, posedi la tutan sciencon de nia
tempo, sed nur malgrandan parton de pli vasta fako, ni almenaŭ provu trovi
kelkan tempon ankaŭ por la cetero en la mondo, por iom resti homo kaj ne
perdiĝi plene en fakuleco!"
Mi volas unue rimarkigi ke prof. Popoviĉ kaj d-ro Roelofs parolis pri diversaj aferoj, kiuj apenaŭ tuŝas sin reciproke. P. ja ne temas pri originalaj
sciencaj verkaĵoj en sia mencio de la estonta enhavo de kreotaj fakrevuoj, li
nur nomas informojn pri fakaj afingajoj, resumojn, recenzojn ktp. R. kontraŭe traktas pri la publikigado de originalaj sciencaj verkaĵoj en Esperanto.
Pri tio prof. P. eble samopinias kun d-ro R.
P. proponas spliti Sciencan Revuon al du aŭ tri branĉoj laŭ fakoj, kaj se
mi bone komprenas, ilia karaktero estu pli-malpli egala al tiu de la nuna
Scienca Revuo. D-ro R. deziras ke Scienca Revuo restu kia ĝi estas.
La centra punkto estas: ĉu la ĉiuscienca karaktero de S.R. estas malhelpo
al la akirado de la necesa nombro de abonuloj. P. supozas ke jes kaj proponas
kiel solvon disspliti Sciencan Revuon. R. kontraŭe opinias ke S.R. povas
eliri la krizon en ĝia nuna formo.
Do fakte restas diskutinde:
1) ĉu la nuna S.R. atingis sian plafonan abonnombron?
2) ĉu ĉiu el la du aŭ pli kreotaj prifakaj sciencaj revuoj povos akiri la
necesan nombron de abonuloj?
Oni povas spekulativi pri tiu demando, sed tio nenion garantias. Oni ankaŭ
povus fari eksperimenton, komencante eldonadi diversajn fakajn sciencajn
revuojn. Tiu eksperimento tamen signifus nova risko por la eldonisto. La
tria vojo estas daŭrigi la serĉkampanjon, kiu la redakcio kaj eldonisto jam
faradas, por eltrovi ĉiujn eblajn abonulojn en la mondo. Ĉe tio ni petis la
helpon de perantoj kaj deligitoj de ISAE kaj la kunlaboron de la redakcioj
de diversaj esperantistaj gazetoj. Multaj provnumeroj kaj recenzekzempleroj
estas dissenditaj. Gis nun la rezultoj estas seniluziigaj.
Eble ni devos apliki alian metodon por inventari la aktivajn 'esperantistajn
scienculojn laŭfakaj. Post tio ni povus taksi la eldoneblon de iaj sciencaj
revuoj. Pri la amatoraj sciencamantoj tamen oni nur povas fari divenajn
taksojn.
La abonemo kaj pagivo tamen restas necertaj faktoroj.
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KIEL ESTIĜIS LA METRA SISTEMO
de Prof. D-ro H. SIRK
Prelego farita en I.S.U., Zagreb 1953.
Jam de pratempoj regis ĉie granda konfuzo en la mezuroj de longo,
volumeno kaj pezo. Ĉiu urbo en Germanujo, ĉiu ŝtato en Italujo, ĉiu kantono
en Svislando havis siajn proprajn mezurojn kaj ofte tia politika memstarulo
havis eĉ por samnoma grando diversajn unuojn. Ekzemple la svisa kantono
Valdo (france Vaud, germane Waadt) havis 8 diversajn pezunuojn nomitajn
funto kaj 31 mezurunuojn por volumenoj1). Vi povas do facile imagi, kia
kaoso regis tiam en la mezuroj kaj kia estis tiam la malhelpo por ĉiaj komerco
kaj trafiko. Estis simila kaoso, kia ĝis nun regas en la lingvoj!
La provoj de la francaj reĝoj starigi almenaŭ por la tuta Francujo unuecajn
mezurojn ne havis daŭran sukceson, ĉar ili volis sen iu motivo altrudi la
parizajn mezurojn al la tuta lando. Sed tiuj mezuroj havis neniajn kvalitojn,
kiuj pravigus tian privilegion. Simile la diversaj provoj altrudi al la homaro
nacian lingvon kiel internacian ĉiam malsukcesas.
Rilate al la internacia mezursistemo oni dum la jarcentoj iom post iom
ekkonis, ke la savo el tiu plago povas nur veni de la scienco.
Eble unu el la unuaj tiaj provoj estas tiu, kiun mi trovis trastudante la
historion de la viena universitato 2). Tie oficis en la dua duono de la deksesa
jarcento la eminenta humanisto B 1 o t i u s kiel profesoro de retoriko. De
1575 ĝis 1608 li estis ankaŭ direktoro de la imperiestra biblioteko. Li projektis muzeon, kie estu kreata instituto por efektivigo de internaciaj unuoj
por longo kaj pezo. Tio li intencis efektivigi tiel, ke oni rilatigu ĉiujn ekZistantajn mezurunuojn al la antikvaj latinaj kaj per tio venu al internaciaj
unuoj. Ni do vidas la influon, kiun havis tiam la humanismo sur la mensojn.
Analoge Zamenhof revis en sia infaneco pri renovigo de la klasikaj lingvoj
por ricevi internacian lingvon.
Estas rimarkinde, ke preskaŭ samtempe kun Blotius en 1554 estis en la
viena universitato profesoro de greka kaj araba lingvoj, Guilhelmus P o s te 11 u s, kiu alvokis la eŭropajn princojn al paco kaj konkordo. Ĝenerala
mondlingvo, kiun li povus konstrui, helpu al tiu celo. Jen montriĝas interesa
paraleleco inter la metra sistemo kaj la internacia lingvo, kiun ni pli poste
ĉiam denove observos.
Je la fino de la 17-a jarcento, unu jarcenton post tiuj nebulecaj antaŭsignoj,
aperis ĉe la gvidantaj natursciencistoj genia ideo, kiu paŝo post paŝo post
longa laboro estis kondukonta al la internacia metra mezursistemo. Tiu genia
ideo konsistas en jeno:
*) Ch. Ed. Guillaume: Unites et Etalons. Pakis. Gauthier-Villans, 1883. p.
11.
2) J. Aschbach: Geschichte der Wiener Universit-at, 3, Wien. 1888 p. 367.
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Oni devas krei tute novan longunuon prenante bone determinitan grandon
el la naturo mem. Se la prototipo konstruota por praktikaj celoj estus detruita, ekzemple per iu naturkatastrofo, oni povus rekonstrui ĝin mezurante
denove la grandon troveblan en la naturo.
Inter tiuj antaŭbatalantoj por natura mezursistemo estas jenaj eminentuloj:
Christopher W r e n (1632—1723), la angla arkitekto kiu konstruis la katedralon de S-ta Paŭlo en Londono. Li estis ankaŭ granda natursciencisto, kio
estas malpli konata ol liaj meritoj artistaj. Gabriel M o u t o n (1618—1694),
fama franca matematikisto kaj astronomo; Jean P i c a r d (1620—1682), fama
franca geodeziisto kaj la nederlandano H u g e n i o (nederlande H u y g e n s )
(1629—1695), la fizikista klasikulo.
W r e n kiel la unua, certe antaŭ 1667, proponis naturmezuron, nome la
longon de la sekundpendolo. Tio estas pendolo, kiu oscilas unufoje en ĉiu
sekundo. Kelkajn jarojn poste M o u t o n en sia libro: Observationes diametrorum solis et lunae (Observoj pri la suna kaj luna diametroj) proponis
uzi la longon de unu arkminuto de ĉefa cirklo de la terglobo. Tiun unuon li
nomis ..milliare” kaj devenigis el ĝi subunuojn laŭ dekuma sistemo, por kiuj
li proponis latinajn nomojn. Jen do jam aperas gravaj principoj de la metra
sistemo! Ĉar la mezurado de arko sur la terglobo necesigas longedaŭrajn,
ampleksajn kaj komplikajn mezuradojn, li proponis ligi la proponitajn longunuojn ankaŭ al alia konstanta kaj pli facile reproduktebla longo kaj denove
projektis kiel tian la longon de la sekundpendolo kiel kontrolilon. Ni vidos
poste, ke li tiel anticipis ideon, kiu ludas gravan rolon en la plej moderna
evoluo de la metra sistemo.
P i c a r d rimarkis la grandajn ŝanĝiĝojn de la longo, kiujn suferis la prototipo de la franca longunuo, la klafto (france toise), kiun li uzis por siaj
famaj geodeziaj mezuradoj de meridianparto en Francujo. Ĉe ili li kiel la
unua uzis lornon kun fadeno por la triangulado. Li kalkulis poste la grandon de la tero kaj publikigis en 1671 siajn laborojn en la verkon: „Mesure
de la Terre” (termezurado). Ĉar li devis esprimi sian gravan rezulton en
unuoj, kies konstanteco ne estis garantiita, li volis uzi kiel kontrolilon naturmezuron kaj proponis kiel W ren la longon de la sekundpendolo. Nur parenteze li aldonis, ke oni povus uzi tiun longon kiel novan longunuon kun la
nomo „rayon astronomique”, kies triono estu la ,,pied universel”. Ideo pri
internacieco do ankaŭ ĉe Picard mankis preskaŭ tute. Li jam suspektis ke la
longo de la sekundpendolo varias kun la latitudo, sed tamen oni havus, li
diris, senŝanĝan unuon en ĉiu loko.
Similaj estis la ideoj de H u g e n i o. En sia klasika verko ,,Horologium
oscillatorium” (La pendolhorloĝo) aperinta en 1673, li proponis la longon
de la sekundpendolo por ricevi konstantan longunuon. Trionon de ĝi li volis
nomi „pes horarius” (futo horloĝa).
Tiaj estis je la fino de la 17-a jarcento la ideoj de la gvidantaj spirituloj
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pri naturmezuroj, kiuj ĉefe celis la konstantecon kaj nur parte la pliraciigon
kaj nur tre malmulte la internaciigon de la unuoj.
Estas interese observi kiuj ideoj pri la lingvo internacia ĝermis en tiuj
kapoj kaj konstati, kiom dense tiu ideo estis interplektita kun la ideo pri
unuecaj mezuroj. En 1668 aperis angla libro pri artefarita lingvo de la fama
John W i l k i n s (1614—1672), unu el la plej eminentaj tiamaj sciencistoj.
Temis pri t.n. filozofia lingvo, praktike ne uzebla kaj ne uzita. Tiu libro havis
tre grandan influon sur L e i b n i z, kiu daŭrigis la klopodojn de Wilkins.
En tiu libro Wilkins klare mencias la klopodon de Wren krei naturan mezursistemon. Kontraŭe, la libro de Wilkins estis konata al Hugenio, kiu legis
ĝin kun intereso kaj aprobis ĝian tendencon krei artefaritan lingvon, sed
rimarkis, ke por la enkonduko de la lingvo necesus la aprobo de la nacioj.
Tiaj estis la unuaj ĝermoj de du mondampleksaj ideoj je la fino de la
17-a jarcento. Oni do hezitis inter la sekundpendolo kiel longunuo kaj longunuo el terdimensio. Ce Mouton oni jam trovas la dekuman subdividon de la
unuo. Tre malrapide kreskis tiaj ĝermoj dum la sekvonta, la 18-a jarcento.
Preskaŭ okdek jaroj pasis ĝis L a C o n d a m i n e (1701—
—1774), fama
franca geodeziisto donove ekkaptis la ideon. En 1747 li publikigis en la
Franca Akademio sian proponon sub la titolo: ,,Nouveau projet d'une mesure
invariable propre de servir de mesure commune a toutes les nations" (Nova
projekto de senŝanĝa mezuro taŭga por servi kiel mezuro komuna al ĉiuj
nacioj). La vorto „internacia” mankis ankoraŭ tiam en la franca kaj aliaj
vortaroj, tial la peza stilo. Tamen La Condamine bone komprenis la esencon
de la internacieco. Li konstatis, ke la tiama longunuo franca, la klafto estis
la plej fama el ĉiuj naciaj longunuoj, ĉar ĝi estis uzita ĉe grandaj geodeziaj
mezuroj sur la ekvatoro, en mezaj latitudoj kaj en la malproksima nordo kaj
ĝia prototipo estis bone konservata de la Franca Akademio. Sed tamen ekkonis La Condamine, ke la franca klafto ne povas esti proponata kiel komuna
mezurunuo, ĉar la aliaj nacioj ne akceptus ĝin. Li montris tiel pli bonan
komprenon pri internacieco ol la berlina Akademio, kiu premiis en 1784
disertacion de la akademiano R i v a r o 1 proponanta la francan lingvon kiel
internacian. La Condamine do proponis naturmezuron pro ĝia internacieco kaj
volis denove uzi kiel tian la longon de la sekundpendolo. Konante ĝian variadon laŭ la latitudo li proponis ĝian .Jongon sur la ekvatoro. Je la praktika
efektivigo li intencis interkonsiliĝon kun eksterlandaj akademioj.
Ni vidas do, kiel la ideo de internacieco gajnas terenon en la demando
de la mezurunuoj ĉe la eminentuloj de la mezo de la 18-a jarcento.
Observante paralelon kun Esperanto ni vidas, ke en la plej fama literatura
verko de tiu epoko, la Granda Enciklopedio, redaktita de D i d e r o t kaj
D ’A 1 e m b e r t, eldonita en 1765, aperas la ideo pri lingvo internacia en
konkreta formo. Tie publikigis F a i g u e t, franca financoficisto, projekton
de artefarita lingvo kiel internacia, kiu similis en kelkaj detaloj al la nia.
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Por praktika efektivigo ankaŭ li proponis internacian kunlaboron de la akademioj sub direkto de la registaroj.
Post la propono de La Condamine denove ripozis la ĝermoj dum pli ol
kvardek jaroj. Ni do vidas, kiom granda estas la diferenco inter teorio kaj
praktiko, ne nur en la demando pri lingvo internacia, sed ankaŭ en la demando pri internaciaj mezurunuoj! Por ke la grandaj ideoj pri la mezuroj
donu praktikajn rezultojn, necesis grava politika evento, kiu kvazaŭ bruliganta fajrero ardigas al praktika efektivigo de la ideoj la homojn jam preparitajn per la laboroj de la sciencistoj! Tiu granda evento estis la Franca
Revolucio.
Kiel sciate la Nacia Kunveno eklaboris en 1789 kaj, devigate per la urĝa
bezono pri unuecigoj de la francaj mezuroj, akceptis jam en la sekvinta jaro,
do en 1790, proponon de T a l l e y r a n d , la pli poste tre konata politikisto,
pri unuecigo de mezuroj kaj pezoj. En tiu propono la geniaj ideoj de la
scienculoj komencis jam ricevi praktikajn konsekvencojn. Konkrete li proponis krei novan mezursistemon bazitan sur la naturo, por ke ankaŭ ĉiuj aliaj
nacioj povu adopti ĝin. Li proponis la longon de la sekundpendolo sub la
latitudo de 45°. Li ankaŭ klare ekkonis, ke interkonsento de la francoj kun
aliaj nacioj necesos por efektivigi internacian mezursistemon kaj pensis, ke
kunlaboro de Francujo kun Anglujo sufiĉas por tio. En la tiamaj cirkonstancoj li pravis. La francaj deputiioj akceptis lian proponon kaj montris tiel,
ke ili „same fidelaj al hejma altar” sin sentis ,,la filoj de 1’ tuta homar”.
Nun la Franca Akademio, la granda scienca aŭtoritato, estis demandata
pri sia opinio. Gi estis ludonta gravan rolon en la demando pri la mezursistemo. Ni vidis ĝis nun ĉe la elekto de la naturmezuro hezitadon inter
sekundpendolo kaj parto de ĉefa cirklo de la tero. La Akademio malakceptis
la sekundpendolon, ĉar estus malbone ligi la longunuon al hazarde elektita
tempunuo, kaj proponis kvaronon de ĉefa cirklo de la tero kiel fundamenton.
Inter la du eblecoj preni kvadranton de la ekvatoro aŭ kvadranton de meridiano la Akademio elektis la meridiankvadranton, ĉar la geodeziaj mezuroj
sur la ekvatoro estus tro malfacilaj, kaj proponis denove mezuri inter Dunkerko (Dunkerque) kaj Barcelono la meridianon, kiu tranĉas Francujon, do
proksimume dekonon de la kvadranto. Tiel la pli ol jarcenta hezitado inter
sekundpendolo kaj termezuro estis finigata. La Akademio ankaŭ pritraktis
la demandon, kiel la unuo estu subdividata. Ĝi deklaris, ke per si mem la
subdivido dekduuma estus eble la plej bona. Sed ĉar tiu teorie perfekta
subdivido necesigus ŝanĝon de nia nombra sistemo, kiu estas jam internacia
kiel dekuma, ĝi rekomendis la dekuman sistemon por la subdivido de la
longunuo. Per tio la Akademio montris sciencan akuratecon kaj socian
saĝecon. La samon ĝi montris insistante, ke la meridiano, kies longo en
Francujo jam estis konata el antaŭaj mezuroj, estu denove mezurata, ĉar
por entrepreno kiel la starigo de unuecaj mezuroj, „kiu ampleksos la tutan
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homaron kaj akcelos la internacian fratecon, oni devas celi al perfekteco”.
La Akademio ankaŭ proponis ligi la unuojn por volumenoj al la longunuo per kubo, kies eĝo egalas al la longunuo. La unuojn de la pezo oni
ligu al tiu de la volumenoj per fluidaĵo de konata denseco. Kiel tian ĝi proponis distilitan akvon.
La 30-an de marto 1791 la Nacia Kunveno aprobis la proponojn de la
Akademio, akceptis do male al siaj unuaj decidoj la meridiankvadranton
kiel fundamenton de la mezursistemo kaj ordonis la geodezian mezuradon
de la meridiano inter Dunkerko kaj Barcelono. Tio estis la unua paŝo en la
praktikon!
Mi nun skizu per kelkaj vortoj la ofte menciitan determinon de la meridiankvadranto. Fig. 1 estas ebena tranĉo laŭ la akso de la terglobo. Gia
norda poluso estas en N, ĝia suda en S. La terakso celas la ĉielan poluson
P. La du punktoj E kaj E' apartenas al la ekvatoro; ĝia ebeno estas orta
al la terakso. Do N E estas la kvadranto determinota. Oni determinas astronomie kiom da gradoj ampleksas la meridianarko inter D kaj B (Dunkerko
kaj Barcelono). La longon de tiu meridianarko D B oni mezuras poste geodezie.

p.
p

s
Fig. 1.
Ĉe la astronomia determino oni mezuras en D kaj B la ,,altecon de la
ĉiela poluso”. Tio estas la angulo, kiun faras la paralelo al la terakso, do
la direkto al la ĉiela poluso P en D resp. B, kun la horizonto, do kun la
tanĝanto al la meridiano en tiuj punktoj. Tiu alteco de la poluso estas en D
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pli granda ol en B. Ilia diferenco, la angulo inter la tanĝantoj en D kaj B
estas pro geometriaj kaŭzoj (egaleco de anguloj kun lateroj ortaj unu sur
la alia) egala al la angulo, kiun faras la radio de la terglobo al D kaj B,
kies arko en gradoj estas la meridianparto, kies longon oni poste geodezie
mezuras per triangulado.
E1 tio oni kalkulas la longon de la tuta meridiankvadranto.
La planitajn mezurojn kaj aliajn organizajn laborojn komencis nun la
plej kompetentaj fakuloj de la Akademio, kiu ellaboris nun detalajn planojn
por la nova mezursistemo. La Akademio nun decidis en dua ekspertizo,
ke dekmiljoriono de la kvadranto estu la longunuo, kiun oni nomu „metro”.
Ĉar la bezono de novaj mezuroj en Francujo mem estis tre urĝa por meti
finon al la reganta kaoso kaj ĉar la projektita nova mezurado de la meridiano postulus tro da tempo, la Akademio uzis la geodeziajn mezurojn de
L a C a i 11 e el la jaro 1740 kaj esprimis la longon de tiu ..provizora” metro
en la tiamajn francajn mezurunuojn. Ĝi sumiĝis je 3 futoj 11,44 linioj.
Speciale interesa por ni esperantistoj estas alia demando studita de la
Akademio, nome la nomenklaturo de la novaj mezurunuoj. Ekstaris do antaŭ
la natursciencistoj kaj matematikistoj en la Akademio lingva demando, nome
la farado de novaj vortoj por la novaj unuoj. La jam menciita vorto mefre
estis prenita el la greka lingvo. Por la aliaj nomoj la Akademio ne solvis
la demandon, sed ellaboris du proponojn. Unu propono uzis la latindevenajn
prefiksojn deci~, centi~, kaj milli~ por dekonoj, centonoj kaj milonoj kaj diris
decimetre, centimetre kaj millimetre kaj montris tiel la ĝustan vojon, preskaŭ
mi dirus la esperantisman vojon por la nomenklaturo. Tiu propono staras en
la unua kolono de la tabelo3). La oblojn oni ankoraŭ ne signis per prefiksoj. Tial longo de mil metroj nomiĝas milliaire. Ĉe la volumenoj en tiu
nomenklaturo, kiun la Akademio nomis metoda, la kuba metro ricevis la
nomon „muid” laŭ la nomo de antikva franca mezurgrando, kiu ampleksis
en Parizo 1,8 kubajn metrojn. La projekto ne kuraĝis proponi „millimuid”
por la kuba decimetro kaj akceptis la verŝajne tre popularan „pinte”. Ĉe la
pezoj la projekto nomis la pezon de kuba decimetro da akvo „grave”, tiel
ke ekzemple ..milligrave” respondas al unu gramo. La alia nomenklaturo (kolono dua) uzis krom „metre” nur vortojn prenitajn el la franca lingvo. Tiun
nomenklaturon la Akademio nomis ..simplaj nomoj”. Ni nomu ĝin simple
„nacia nomenklaturo”. La Akademio inklinis al la nacia nomenklaturo, do
eraris en la lingva demando.
La Nacia Konvento, sekvinto de la Nacia Kunveno, akceptis la proponojn
de la Akademio la unuan de aŭgusto 1793, sed forĵetis la nomenklaturon
nacian kaj akceptis la nomenklaturon metodan, la nomenklaturon esperantisman, kun kelkaj modifoj videblaj el la tria kolono. Anstataŭ „muid” oni en3) G. Bigourdan: Le Systeme metrique des poids et mesures. Paris 1901
p. 80.
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kondukis „cade”. Anstataŭ ..milligrave” oni enkondukis „gravet”, kio per*
mesis derivi: „deci-”, „centi-” kaj „milligravet”. Por la pezo de kuba metro
da akvo ni trovas „bar”, vorton prenitan el la greka lingvo kun Ia subunuoj
„deci-” kaj „centibar”. Tiel la reprezentantoj de la franca popolo montris
denove plenan komprenon por internaciismo, ankaŭ laŭ lingva vidpunkto.
Akademia propono
Metoda

Nacia

Leĝo de
1793

Leĝo de
1795

Konsula
decido
1800

Valoro

Longo
Milliaire

Mille

Milliaire

Kilometre

Mille

Metre
Decimetre
Centimetre
Millimetre

Metre
Palme
Doigt
Trait

Metre
Decimetre
Centimetre
Millimetre

Metre
Decimetre
Centimetre
Millimetre

Metre
Palme
Doigt
Trait

1.000
100
10
1
0,1
0,01
0,001

Kilolitre

Muid

Kuba metro

Litre

Velte
Pinte

Kuba decimetro

Volumeno
Muid

Tonneau Cade

Pinte

Pinte

Pinte

Centilitre
Pezo
Millier

Millier

Grave
Livre
Deci-grave Once
Centi-grave Drame
Milli-grave Maille

Bar

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

Millier
Quintal

Grave
Decigrave
Centigrave
Gravet

Kilogramme
Hectogramme
Decagramme
Gramme

Livre
Once
Gros
Denier
Grain

Milligravet

Milligramme
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La sciencistoj, kiuj laboris ĝis nun pri la metra sistemo, eniris post dissolvo de la Akademio en komisionon, kiu dum diversaj personaj ŝanĝoj
daŭrigis la laboron kaj finfine la 7-an de aprilo 1795 la Komitato de la
Publika Instruado prezentis al la Nacia Konvento leĝproponon, kiu temis
pri diversaj organizaj aferoj, inter ili pri farado kaj konservado de prototipo
de la metro el plateno, farata laŭ la jam menciitaj geodeziaj mezuradoj. Plue
pri la distribuo de ĝiaj kopioj en Francujo kaj en la eksterlando kaj denove
pri la nomenklaturo, kio nin speciale interesas. La nomenklaturo fariĝis pli
racia per la apliko de pure esperantismaj principoj. Kiel vi vidas el la
kvara kolono oni enkondukis la prefiksojn deca-, por la dekoblo, hecto- por
la centoblo, kilo- por la miloblo kaj miria- por la dekmiloblo. Krome estis
enkondukata por la unuo de volumeno la volumeno de unu kuba decimetro
sub la nomo „litre”, vorto ĉerpita el la greka lingvo, tiel, ke la kilolitro
anstataŭis „cade”, la kuban metron. Por la unuo de pezo estis nun uzata la
pezo de unu kuba centimetro da akvo, nomita ..gramme", ankaŭ el la greka
lingvo, do la antaŭa „grave” fariĝis kilogramo. Kaj jam la tuta nun internacie uzata nomenklaturo staras antaŭ niaj okuloj en sia esperantisma klareco
kaj simpleco! La proponitaj vortoj „miriametre”, kaj „miriagramme” ne vivantiĝis, eble la natura evoluo tute forigos ilin pro nebezono. La 7-an de
aprilo 1795 tiu leĝpropono estis sendiskute akceptata de la Nacia Konvento,
kiu tiel .pruvis, ke ĝi jam en 1793 voĉdonis por bona nomenklaturo.
Kompreneble la stultuloj kritikaĉis kaj mokis. Oni trovis, ke nomoj kiel
centimetro kaj milimetro pensigus erarige pri cent metroj kaj mil metroj.
Oni ridis pri la prefiksoj „hecto~” kaj „kilo~”, fremdaspektaj por nekonantoj
de la greka lingvo. Oni diris ke tiuj novaj nomoj, nekompreneblaj por la
plimulto de la civitanoj, ne estas necesaj por la ekzisto de la Respubliko.
Se ni esperantistoj rememorigas niajn personajn spertojn kun kontraŭuloj,
ni ekkonas, kiom ofte la historio ripetiĝas!
Estas mirinde, ke en tiuj jaroj, dum kiuj Francujo en milito kontraŭ preskaŭ la tuta Eŭropo luktis por sia ekzisto, troviĝis en ĝi kapoj, kiuj povis
sin okupi pri tiuj abstraktaj demandoj kaj plua miraklo estas, ke ili sukcesis
kun siaj ideoj!
Sekvante nun nian paralelon kun Esperanto ni vidas ke en la sama jaro
1795 la civitano D e l o r m e l proponis al la Nacia Konvento projekton de
lingvo internacia en france skribita libro: „Projet d’une langue internationale
presente al la Convention National par le citoyen Delormel”. Li deziris ligi
la homojn kaj popolojn per la dolĉa ligo de fratamo helpe de internacia,
logika, regula lingvo. Temis pri filozofia lingvo, kie la dekuma klasifiko de
la ideoj ludis gravan rolon, eble sub influo de la metra sistemo. Cetere la
lingva projekto de Delormel vekis nenian intereson kaj estas nur menciata
en la historio de la mondlingvo.
Sed ni revenu al la metra sistemo. En la grava, jam menciita kunsido de
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la N acia Konvento ĝi konfidis la daŭrigon de la sciencaj laboroj al sciencistoj,
kiuj jam antaŭe estis okupitaj pri ili. Tiu komisiono rapide efektivigis el
k upro la proto tip o n de la jam en 1793 decidita „provizora m etro” de 3 futoj
11,44 linioj kaj transdonis ĝin la 6-an de julio 1795 al la instrukomitato. Poste
ili daŭrigis la geodeziajn mezurojn sur la m eridiano kaj determinis la pezon
de unu kuba decim etro da akvo. Ili projektis la prototipon el p lateno laŭ la
nova m ezurado de la kvad ranto. Ĉe la finaj laboroj 10 eksterlandaj sciencistoj
kunlaboris kun la komisiono, invititaj de T alleyrand, la tiam a franca m inistro
por eksterlandaj aferoj.
N u n oni konstatis, ke la dekmilionono de la kvadranto estas iom pli mallonga ol la provizora metro. Gi estis nur 3 futojn 11,296 liniojn longa, do
m ontris diferencon sensignifan por la praktika uzado ĉe la publiko. T am en
la postulo akadem ia je perfekteco estis plenum ita. T iu m etro poste estis
nom ata ..definitiva m etro” kaj eternigata en la platena prototipo. Sam e oni
konstruis laŭ novaj m ezuroj de la pezo de unu kuba decim etro da akvo
prototipon de la kilogram o el plateno.
L a 22-an de junio 1799 delegacio de la N acia Instituto, la g randa tiam a
scienca aŭ toritato en F rancujo, prezentis, kune kun la eksterlandaj sciencistoj kunlaborintaj, la prototipojn de la m etro kaj de la kilogramo al la
tiamaj reprezentantoj de la franca popolo, nom e la K onsilantaro de la A ĝuloj kaj la K onsilantaro de la Kvincent. Poste ĝi deponis la du prototipojn
en la ŝtatarkivoj de la franca respubliko, kie ili restis konservataj. T ia l ili
nom iĝas ankaŭ „prototipoj de la A rkivoj”. P er la leĝo de la 10-a de decembro 1799 la uzo de tiu m etro kaj de tiu kilogram o estis enkondukata en
Francujo kaj sam tempe dediĉita al la tu ta m ondo per la devizo: ,,por ĉiuj
tempoj, por ĉiuj popoloj”.
T iel ĉio estis p rep arita por la venko, por la internaciigo de la m etra
sistemo. L a prototipoj estis konstruitaj, la nom enklaturo taŭ g a por internaciigo estis verkita, la kontakto kun la eksterlando kom encita.
Sed nun venis en F rancujo politika reakcio. N apoleono estis farinta je
la 9-a de novem bro 1799 la ŝtatan renverson kaj tio estis la p rakaŭzo de
atenco k ontraŭ la m etra sistemo.
L a 4-an de novem bro 1800 aperis konsula decido, kiu permesis la uzadon
de francaj nomoj por la novaj mezuroj. V i vidas tiujn nom ojn en la kvina
kolono de la tabelo. R eviviĝis la naciaj nomoj, kiujn la N acia K onvento estis
forĵetinta jam en 1793. La atenco kontraŭ la m etra sistem o kom encis per
Jerta intrigo kontraŭ la lingva flanko, kie la internacieco estas plej facile,
plej okulfrape vundebla. T iu agado flatis la stultajn kritikantojn de la m etra
sistemo, kiujn mi jam menciis. D u jarojn antaŭe (en 1798) ekzistis en
F ran cu jo an k o raŭ parlam enta vivo kaj publika diskuto estis ebla en la
K onsilantaro de 1’ Kvincent. K ontraŭulo de la internacia nom enklaturo atakis
tie (la 22-an de junio) la novajn nom ojn kaj la ..barbarecon de la grekaj
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prefiksoj”. En la diskuto oni pruvis al li, ke liaj riproĉoj venis nur el tio,
ke li ne estis studinta la sistemon, kiun dekunu-jara infano povis lerni dum
unu tago en du lecionoj. Sed en 1800 tia diskuto ne plu eblis kaj la atako
kontraŭ la metra sistemo mem povis esti komencata per tiu konsula decido.
Post kelkaj jaroj, je la 12-a de februaro 1812 post kiam la intrigo jam efikis,
aperis imperiestra dekreto, kiu anoncis ke ,,la ministro por internaj aferoj
igos fari por la uzo de la komerco instrumentojn por pezado kaj mezurado
kun frakcioj kaj multobloj de la metro, kiuj estas plej multe uzataj en la
komerco kaj akomoditaj al la bezono de la popolo”. Kelkajn semajnojn pli
poste, la 28-an de marto 1812, aperis la decido de la ministro, kiu enkondukis denove la „toise”, nun kiel unuon ampleksantan du metrojn. Gi estis
subdividita en ses „pieds” (futoj). Ĉar ekzemple la „toise” kun alia longo
ol du metroj estis ankoraŭ en uzado ĉe la popolo, oni havis du mezurojn kun
la sama nomo. Ĉe la pezunuoj estis enkondukataj la unuoj „livre”, ,,once”,
,,gros” kiel laŭvolaj frakcioj de la kilogramo, en kontraŭdiro kun la antaŭa
leĝo de 1800. Do ankaŭ la uzado de la dekuma sistemo estis forigata. Tio
signifis la pereon de la metra sistemo, la maleblon de ĝia internacia disvastigado!
La ekkono de tiu atenco kontraŭ la metra sistemo pensigas nin denove al
nia paralelo de Esperanto kaj ni trovas facile analogion, se ni rememoras
la paroladon, kiun faris nia L a p e n n a, antaŭ tri jaroj en Parizo. Mi citu
laŭvorte:
„Ne estas hazardo, geamikoj, ke ĉiuj tiranecaj kaj despotecaj reĝimoj levis
sin kontraŭ Esperanto, malpermesis la lingvon, persekutis la esperantistojn!
Se Esperanto estus infanludilo, se pere de ĝi oni ne povus interkompreniĝi, se
ĝi havus nenian idean signifon, kredu al mi, ke ili grandskale propagandus
ĝin. Sed ĉar la Internacia Lingvo havas grandegan spiritan forton, ĉar ĝi
troviĝas ĉepinte de universalismo kaj tuthomeco, ĝi estis kaj estas atakata
de ĉiuspecaj ŝovinistoj.”
En la tempo de Napoleono oni povis nek intrigi nek atenci kontraŭ Esperanto, sed oni intrigis kaj atencis kontraŭ la metra sistemo, la tiama plej elstara reprezentanto de la universalismo.
Baldaŭ post tiu atenco Napoleono malaperis de la scenejo, sed la malutilo de li kaŭzita restis. Dum multaj jaroj ĉia progreso de la metra sistemo
malebliĝis. Sed ĉar temis pri bona afero, ĝi reaperis. Ĉiu propagandisio de
Esperanto, kiu vivis sub despoteca reĝimo, sentas la analogion kun nia
lingvo.
Per la leĝo de la 4-a de julio 1837, kiun voĉdonis la franca parlamento,
la imperiestra dekreto de 1812 estis nuligata kaj la mezuroj difinitaj de la
Nacia Konvento en 1795 restarigitaj kun uzo de la metro de la Arkivoj.
Nun la internacia propagando, komencita jam ekde la origino de la metra
sistemo, povis rekomenci. La franca registaro sendis prototipojn de la metro
en la eksterlandon.
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En la dua duono de la 19-a jarcento la internaciaj ekspozicioj sentigis
draste la bezonon de internaciaj mezuroj. Ekzemple la juĝantaro de la
Universala Ekspozicio de la Industrio en Parizo en 1853 akceptis rezolucion
favoran al la metra sistemo. En la jaro 1864 la uzado de la metra sistemo
estis permesata en Anglujo, en 1866 en Usono en 1868 la Nordgermana Federacio decidis la enkondukon de la metra sistemo kaj en 1869 jam 12 ŝtatoj
estis enkondukintaj la metran sistemon. Ĉe la pariza ekspozicio en 1867 la
delegitoj de landaj reprezentantoj formis komitaton pri pezoj kaj mezuroj
okupantan sin pri unuformeco de pezoj kaj mezuroj. En 1869 la akademioj
pariza kaj petersburga proponis starigon de internacia komisiono, kiu efektivigu internaciajn prototipojn de la metro kaj kilogramo.
La 1-an de septembro 1869 la franca registaro invitis ĉiujn ŝtatojn, kiuj
intencis ricevi prototipojn komparitajn al tiuj de la Arkivoj, sendi sciencistajn
kunlaborantojn en internacian komisionon. Grupo da francaj sciencistoj estis samtempe nomita por la franca sekcio de tiu komisiono. Tiu franca sekcio decidis, preparante por la komisiono, ke la prototipo internacia estu egala
al la prototipo de la francaj Arkivoj, ke ĝi estu el alojo de plateno kun 10 %
da iridio. Ci estu mezurilo kun strekoj, kontraŭe al la prototipo de la Arkivoj,
kiu estas mezurilo je fino. Tio estas stango, kies frontfacoj distancas difinite.
La mezurilo kun strekoj estas stango pli longa ol la indikita longo. Tiu ĉi
estas la distanco inter tre delikataj, mikroskope observeblaj transversalaj strekoj sur ĝia surfaco. Por kompari tiajn strekhavajn prototipojn oni bezonas
paron da mikroskopoj starigitaj sur aparta stablo en konstanta distanco. Oni
observas la du strekojn per la du mikroskopoj, kovrigante la fadenon de la
okulario mikroskopa kun la streko sur la prototipo. Post tio oni anstataŭas
la prototipon per la komparenda ekzemplero. La tutan aparaton oni nomas
komparilo. Tiu metodo de komparado uzata ĉe la mezuriloj kun strekoj
ebligas pli grandan precizecon kaj neniel difektas la prototipojn.
La 8-an de aŭgusto 1870 estis kunvenontaj la delegitoj de 24 ŝtatoj en
Parizo kiam eksplodis la milito francgermana. La delegitoj de la germanaj
ŝtatoj Prusujo, Bavarujo kaj Vurtenbergo ne povis veni. Tial la kunveno
faris nur proponojn kaj prokrastis post kvin kunsidoj sian laboron ĝis postaj
tempoj. Do denove malhelpo al la progreso!
En septembro 1872 kunvenis denove la internacia komisiono kun 51
delegitoj reprezentantaj 30 ŝtatojn. La delegito de Germanujo, la astronomo
F o e r s t e r , estas por ni Esperantistoj speciale interesa: li fariĝis 30 ja,'ojn pli poste fervora Esperantisto, al kiu nia movado en sciencaj rondoj ŝuldas multan dankon. En la tagoj de la Ido-krizo, kiu precipe inter
germanaj scienculoj regis, li montris socian saĝecon. Kaj ankaŭ la komisiono en Parizo en la jaro 1872 montris socian saĝecon. Ĉar ĝi konfirmis
la antaŭajn decidon, ke la internacia prototipo estu egala al la franca
metro de la Arkivoj, kvankam oni jam sciis tiam per novaj geodeziaj mezuroj,
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ke ĝi ne estas la dekmilionono de meridiankvadranto. Sed la socian postulon
ĝi plenumis, nome ke ĝi estas internacie akceptita. La komisiono decidis
gravajn detalojn pri la formo de la prototipo. Gi estu mezurilo kun strekoj
kaj havu transversan profilon kiel en fig. 2, tiel nomitan X-profilon, sur kies
supra faco (en la figuro pli dike desegnita)
la neŭtrala fibro, estu gravuritaj la strekoj.
Tiu formo, strangeta por mezurilo, havas
gravan avantaĝon. En la komparilo la prototipo kuŝas sur du turneblaj cilindroj. Ni
supozu nun, ke la prototipo estus trabo kun
rektangula profilo. Per la influo de la pezo
ĝi iom fleksiĝas. Tial la distanco inter du
disaj punktoj sur la malsupra faco pligrandiĝas, dum la distanco inter du punktoj
sur la supra faco plietiĝas. Ekzistas do inter la supra kaj malsupra faco neŭtrala fiZ
bro, kies punktoj ne ŝanĝas sian distancon
pro tiaj fleksiĝoj. Tiu X-formo prezentas
Fgi. 2.
tiun neŭtralan fibron por fiksi sur ĝin la
finstrekojn de la metro.
Ankaŭ ĉe la kilogramo la Komitato montris socian saĝon akceptante senŝanĝe la kilogramon de la Arkivoj, kvankam la novaj mezuradoj montris,
ke ĝi ne estas laŭ la plej ekzaktaj mezuradoj la pezo de unu kuba decimetro
da akvo ĉe la plej granda denseco.
Ĉe la efektivigo de la kilogramprototipo oni decidis, ke ĝi ankaŭ estu el
alojo de plateno kun 10% da iridio. Elektinte 12-membran komitaton - inter
ili estis nia Foerster - la komisiono disiris.
En la jaro 1875 la franca registaro invitis konferencon de diplomatoj
akompanataj de fakuloj. Ili faris en la nomo de siaj registaroj kontrakton,
la t.n .. Konvencion de la Metro. Per ĝi la 24 kontraktantaj ŝtatoj decidis
krei internacian sciencan oficejon por pezoj kaj mezuroj, kies sidejo estu en
Parizo. Gi laboras sub la direktado de internacia komitato por pezoj kaj
mezuroj, estrata de ĝenerala konferenco konsistanta el reprezentantoj de la
kontraktantaj registaroj. T iu Ĝenerala Konferenco estas la plej supera instanco, ĉar ĝiaj decidoj estas devigaj por la ŝtatoj de la Metra Konvencio
en ĉiuj aferoj koncernantaj la metran sistemon.
La Internacia Scienca Oficejo por Pezoj kaj Mezuroj ricevis bonege
ekipitan laboratorion en Breteuil apud Parizo. Ĝi havis interalie la taskon
kontroli la preparon de la prototipoj de la metro kaj kilogramo,'egaligi ilin
al tiuj de la Arkivoj, elekti la internaciajn prototipojn, konservi ilin kaj
kompari kun ili la naciajn prototipojn.
Pro la malfacila preparo de la alojo de plateno kaj iridio tiuj laboroj
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daŭris ĝis 1889. Tiam okazis en Parizo universala ekspozicio. Samtempe
okazis la unua kunveno de la Cenerala Konferenco. La prototipoj estis aprobataj. La ekzempleroj elektitaj kiel internaciaj prototipoj estis deklarataj kiel
reprezentantaj la metron kaj la kilogramon. Ili estis deponataj en la laboratorio de la Internacia Komisiono en Breteuil.
Tiel efektiviĝis la en 1790 oficiale decidita internaciigo de la mezuroj kaj
pezoj preskaŭ unu jarcenton pli poste.
Du jarojn antaŭ tiu historia evento okazis io por ni grava; la unua libro
de D-ro E s p e r a n t o aperis.
Kiel vi jam rimarkis dum mia prelego, la komence donita defino de la
metro ŝanĝiĝis. Komence ĝi estis la dekmilionono de la termeridiankvadranto.
Sed nun ĝi estas la longo de mezurilo konservata en Breteuil. Analoge estas
kun la kilogramo, unue difinita kiel pezo de kuba decimetro da akvo kaj
pli poste kiel la pezo de la prototipo en Breteuil. Oni do forlasis kvazaŭ nerimarkite la originan intencon krei naturajn unuojn. Sed la unuoj difinitaj
per la prototipoj fariĝis internaciaj.
Kaj nun reviviĝas la ideo, kiun ni jam rimarkis ĉe M o u t o n en 1670. Li
volis kontroli sian unuon prenitan el terdimensio per la longo de la sekundpendolo. Nun oni intencas kontroli la longon de la prototipoj per alia rimedo
sendependa de la situo sur la terglobo kaj pli precize reproduktebla. Tio
estas la longo de lumondo de difinita frekvenco, kiun oni trovas en la linioj
de la emisiaj spektroj de gasoj. Tia lumondo uzata en la metrologio devas
havi kiel eble plej difinitan frekvencon, alivorte ĝia lumo devas estis kiel
eble plej monokromata. Ne ĉiu spektra linio respondas sufiĉe al tiu postulo.
Kun tiu intenco oni jam fine de la pasinta jarcento studadis la tri ĉefajn
liniojn de la kadmia spektro, kiuj ne perfekte kontentigis la postulojn de la
metrologio. Poste oni trovis, ke la verda linio de taliumo kaj la ruĝa linio
de zinko estas pli monokromataj. Sed la progreso de la kemio alportis novan
lumon al tiu demando: la naturaj kemiaj elementoj estas miksaĵoj de izotopoj. Tio malbone influas la monokromatecon de la spektraj linioj. Tial
oni volas nun uzi la liniojn de elementoj konsistantaj el nur unu izotopo, de
monobaraj elementoj, kiujn oni nun povas prepari, kvankam malfacile4).
Oni nun esploras la kripton-izotopojn 84 kaj 86 kaj la hidrarg-izotopon 198.
Pri tio diskutos septembron 1953 internacia komisiono por ellabori proponon
por la Ĝenerala Konferenco por Pezoj kaj Mezuroj, kunvenonta denove en
1954. La sciencisto, kiu donis al mi tiujn informojn kaj kiu mem partoprenos
en la komisiono en Parizo, atentigis min, ke tie diskuto estos nur tiom ebla,
kiom permesos la lingva diverseco.
Alia demando, kiu aktualiĝis iom post iom sekve de la progreso de la
fiziko, temas pri la uzado de la vorto ,,pezo”. Vi aŭdis min ĉiam paroli pri
4) J. Stulla—Gotz: Fortschritte der Metrologie. Wissen der Zeit, 3 Nr. 5.
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pezo kaj la fizikistoj inter vi rimarkis, ke tio ne estas korekta, ĉar temis
ĉiam pri maso. Tion deklaris la unua Cenerala Konferenco por Pezoj kaj
Mezuroj kaj la tria konferenco en 1903 aldonis: ,,La vorto pezo signifas
grandon de sama speco kiel forto.” Do la kilogramo estas ekskluzive unuo
de maso. Tiu decido de la Konferenco iniciatis ĉe la membroŝtatoj de la
Konvencio novredakton de la koncernaj leĝoj. Tio necesigas novan nomon,
se temas pri la pezo de unu kilogramo, pri la forto, per kiu ĝi estas tirata
teren. Oni uzas ofte por tio la terminon ,,kilopondo”, kiel ekzemple en la
aŭstria federacia leĝo de 1950. Eble tiu termino internaciiĝos.
Alia praktike gravega tereno por la metra sistemo estas la elektro. Giaj
unuoj baziĝas sur ĝi. Guste en la determino de elektraj unuoj por kurento,
tensio, rezisto ktp. la metra sistemo montris evolukapablon ne antaŭsentitan
de ĝiaj fondintoj. Sed pritrakti tion postulus specialan prelegon.
En tiuj progresoj sur la scienca kampo ni vidas denove. kion ni vidis
dum la tuta historio de la metra sistemo, nome pli rapidan evoluon de la
teorio kompare kun la socia praktiko. Kvankam jam 56 ŝtatoj devige enkondukis la metran sistemon kaj 33 apartenas al la Konvencio de la Metro,
kaj kvankam anglaj sciencistoj plej multe kontribuis al la apliko de la metra
sistemo en la elektroscienco, tamen ankoraŭ mankas la deviga enkonduko de
la metra sistemo en la Brita Imperio kaj en Usono. Gia triumfo do ne jam
estas perfekta kaj ne tute plenumiĝis la fiera devizo de ĝiaj fondintoj:
Por ĉiuj tempoj, por ĉiuj popoloj.
408.92 : 413
INVENTARO DE LA FUNDAMENTA KAJ OFICIALA
VORTTREZORO
de prof. G. WARINGHIEN
Plurfoje mi havis la okazon konstati, ke la informoj pri la ekzakta konsisto
de nia Fundamenta kaj Oficiala vorttrezoro ne akordas inter si, kaj ke pri tiu
aŭ alia vorto oni ne scias ĝuste, kian gradon de oficialeco oni devas atribui
al ĝi. Tial mi opiniis utila fari detalan inventaron, eĉ se tiu tasko devas
aspekti en la nunaj tempoj bagatela kaj seka erudiciaĵo.
Fundamenteco kaj Oficialeco.
Eble ne estos superflue memorigi pri la diferenco inter fundamenta kaj
oficiala vorto. Fundamenta estas vorto kuŝanta en la ..Fundamento de Esperanto”, en kiun libron ,,neniu persono kaj neniu societo devas havi la
rajton arbitre fari ...... iun eĉ plej malgrandan ŝanĝon” (Antaŭparolo, p. V,
V I). La fundamentaj vortoj estas do neŝanĝeblaj —- eĉ se ili montriĝis poste
maloportunaj, aŭ eraraj (vipuro estas ekz-e la rezulto de simpla preseraro).
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Sed tio ne signifas, ke ili estas truditaj por eterne al la esperantistaro! En la
sama Antaŭparolo (p. X) Z a m e n h o f klare diras, ke „se ia aŭtoritata
centra institucio trovos, ke tiu aŭ alia vorto aŭ regulo en nia lingvo estas
tro neoportuna, ĝi ne devos forigi aŭ ŝanĝi la diritan formon, sed ĝi povos
proponi formon nouan, kiun ĝi rekomendos uzadi paralele kun la formo
malnova. Kun la tempo la formo nova iom post iom elpuŝos la formon malnovan, kiu fariĝos arĥaismo, kiel ni tion ĉi vidas en ĉiu natura lingvo. Sed,
prezentante parton de la fundamento, tiuj ĉi arĥaismoj neniam estos elĵetitaj,
sed ĉiam estos presataj en ĉiuj lernolibroj kaj vortaroj samtempe kun la
formoj novaj ......”. Tiun procedon Zamenhof mem tri fojojn volis apliki,
sed ĉiufoje fiaskis antaŭ la opozicio de C a r t, kaj eble ankaŭ de B o i r a c.
La Lingva Komitato ĝin neniam oficiale agnoskis, krom pri unu punkto: la
korektado de la eraraj nacilingvaj tradukoj en la Universala Vortaro. Cart
mem publikigis unue la korektitajn tradukojn en la Oficiala Gazeto (n-roj
43 ĝis 64), kaj poste libroforme (roneotipa eldono, 1914); ilin finfine kolektis
(kun pluraj novaj korektoj) G r o s j e a n - M a u p i n en sia ,,Oficiala Klasika Libro de Esperanto” ' sed nur por la lingvoj franca, angla kaj germana.
Tute male, la oficialaj vortoj estas principe modifeblaj aŭ anstataŭigeblaj,
se poste aperus neceso pri tiaj ŝanĝoj. Kion la Lingva Komitato faris, tion ĝi
(aŭ la nuntempa Akademio), en okazo de bezono, plene rajtas malfari. Sed
tiaj demandoj povos esti konsiderataj nur post la starigo de definitiva inventaro, kio estas nia ĉi-tiea celo.
La Fundamento de Esperanto.
La Fundamento de Esperanto, agnoskita kiel tia de la Bulonja Kongreso,
estis aperinta libroforme iom antaŭe, en julio 1905, ĉe Hachette. Ĝi entenas
kvar partojn: la Antaŭparolo; la Gramatikoj en la lingvoj franca, angla, germana, rusa kaj pola; la Ekzercaro de la lingvo internacia Esperanto; la t/niversala Vortaro. La Gramatikoj estis la reprodukto de la diverslingvaj eldonoj de la „Unua Libro de Esperanto” (1887); la Ekzercaro kaj la Universala
Vortaro estis senŝanĝaj reproduktoj de la samtitolaj libretoj aperintaj en
1894.
Por la analizo de tiu grava dokumento, estos pli oportune iri retropaŝe.
A. La U n i v e r s a l a V o r t a r o (— U.V.) entenas kaj komunuzajn vortojn kaj proprajn nomojn (propraj nomoj mi rigardis ĉiujn vortojn presitajn
kun komenca majusklo, kun du esceptoj: mi aldonis Kristnask’, ĉar la komenca
minusklo ŝajnas preseraro — kp Pasko, Pentekosto
kaj deprenis D f, ĉar
ĉi tie la komenca majusklo ŝajnas nur signo de respekto i—* kp la proprajn
nomojn Alaho, Javeo ktp). Krome ĝi prezentas ilin sub tri formoj: aŭ de
radiko (ekz. abaf), aŭ de radikalo ( = radiko + afikso, ekz.: dancad’),
aŭ de vorto ( = radiko aŭ radikalo + finaĵo, ekz. horna).
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Uzante tiujn distingojn, ni trovos, ke la U.V. entenas:
Komunaj vortoj: 2.612 radikoj, 309 radikaloj, 88 vortoj;
Propraj nomoj:
29 radikoj,
10 radikaloj;
Entute:

2.641 radikoj,

319 radikaloj, 88 vortoj (sume: 3.048).

(Rimarko: mi kalkulis la vorton dam'o'j dufoje, kiel radikon kaj kiel vorton, kaj la vorton fe iri ankaŭ dufoje, kiel radikon kaj kiel radikalon).
B. La E k z e r c a r o levas plurajn problemojn:
a) Ĉar ĉiun el la proprediritaj ekzercoj (§ 5 ĝis 42) sekvas listo da vortoj
kun kvinlingvaj tradukoj analogaj al tiuj de la U.V., la unue venanta penso
estas rigardi fundamentaj nur la tiel difinitajn radikojn. Sed enestas en tiuj
ekzercoj aliaj pluraj „intemaciaj” radikoj, kiuj ne estas kolektitaj en la suba
listo kaj tamen estas difinitaj de la kunteksto (ekz. § 41: „Centimo, pfenigo
kaj kopeko estas moneroj”
nur mon' kaj er' estis tradukitaj). Jen do
unua solvota demando:
ĉ u oni rigardu fundamentaj ĉiujn radikojn de la §§ 5 ĝis 42?

(1)

b) La 3 unuaj ekzercoj estas ekzercoj de legado (§ 2, 3, 4). Ili entenas
plurajn novajn vortojn „internaciajn”, kiuj estas difinitaj nek per traduko,
nek per la kunteksto. E. W a c k r i 11, en sia „Konkordanco de Ekzercaro”
(1907) ne konsideris ilin. Efektive, oni tie trovas kelkajn strangajn kunmetaĵojn, kiel packapo, traulo aŭ neulo, kaj eĉ preserarojn, kiel cikano aŭ
deino (probable anstataŭ ĉikano kaj feino), kiujn oni malfacile rezignus
rigardi fundamentaj. Tamen la demando devas esti eksplicite solvata:
Ĉu oni rigardu fundamentaj la radikojn de la §§ 2, 3 kaj 4?

(2)

c) La unua paragrafo entenas simple la alfabeton, kun la nomoj de la literoj. E. W a c k r i 11 enmetis ilin en sia ĉi-supre aludita verko, s-ro N.
K a w a s a k i ne enkalkulis ilin en sia „Radikoj de Ekzercaro”. De tie la tria
demando:
Ĉu oni rigardu fundamentaj la radikojn de la § 1?

(3)

Provizore, kaj analizante la Ekzercaron nur rilate al la enhavo de la
U.V., ni trovas, ke ĝi entenas 932 radikojn1), el kiuj la sekvantaj ne estas
entenataj en la U.V. (mi montras post ĉiu radiko interkrampe la numeron
de la Oficiala Aldono, en kiu ĝi estis poste registrita):
a) Ekzercoj 5^42:
Ordinaraj vortoj 28, el kiuj 10 tradukitaj: diplomati', doktor (1), fi (1),
fizik' (1), prefiks' (1), projekt' (2), rezultat' (1), special' (1), sufiks' (1),
teatr' (1) —- kaj 18 ne tradukitaj: aktiv' (1), centim' (1), ĉial, ĉies, ĉiom,
diplomat' (1), energi' (1), fotograf' (1), kilometr' (1), kopek' (1), metr (1),
milion' (2), naiv' (1), nenial, neniom, pfenig' (1), telegraf' (1), ties.
!) La cifero de N. Kawasaki: 904, klariĝas, ĉar li ne kalkulis la 28 liternomojn; en lia listo, oni anstataŭigu pasiv per patent.
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P ropraj nomoj 33, el kiuj 6 popolnom oj (F ra n c , G erm an, H ebre’ (1 ),
H ispari, PoT, R u s’) , 1 nom o de lingvo (E sp era n to ), tri nomoj de urboj (Berlino, Parizo, V aŝingtono) kaj 23 personnom oj.
E n tu te 61 radikoj.
b) E kzerco j d e legado:
O rd in araj vortoj 9: bal’ (1), geograf’ (1 ), jurist’ (1), patent’ (1), scen’
(1), sistem ' (1), sofism ' (1), teori' (1), zoologi' (1);
P ropraj nomoj 2: E ŭropo, Paŭlino.
E n tu te 11 radikoj.
c) U nua ekzerco:
O rd in araj vortoj 29: alfabet' (1), kaj la 28 liternom oj.
E ntute, en la E kzercaro troviĝas do 101 novaj radikoj.
C. La G r a m a t i k o j entenas nur 1 novan ordinaran vorton: tragedi'
(1) kaj 2 p ro p rajn nomojn: Londono kaj Ŝilero. E n tu te 3 radikoj.
D . La A n t a ŭ p a r o l o efektive ne apartenas al la tri fundam entaj verkoj jam esploritaj, kaj precize elnom britaj sur la paĝo V I de tiu A ntaŭparolo
mem. T am en, ĉar ĝi akom panas ilin, oni povas dubi, ĉu la sankcio de la
B ulonja Kongreso, aludita sur paĝo X I, ankaŭ ĝin koncernas. Jen do nova
tikla punkto:
Ĉu oni rigardu fundam entaj la radikojn de la A ntaŭparolo?

(4)

T iuj ĉi konsistas el:
O rdinaraj vortoj 17: arĥaism’, absolut’ (1), aŭtor’ (1), aŭtoritat’ (1), dogm ’
(2) , d o kum ent’ (1), ide' (1), instituci' (1), kom petent’ (1 ), kongres’ (1),
kontrol’ (1), literatur’ (1), paradoks’ (2), paralel’ (1 ), princip' (1 ), sankci’
(1), ualor’ (1); p ro p ra nom o 1: Bulonjo.
E n tu te 18 radikoj.
O ni vidas nun, kiel m alfacile estas decidi pri la fundam enteco de tiu aŭ
alia radiko: G r o s j e a n-M a u p i n ne akordas kun W ŭ s t e r, pli ol K aw a s a k i kun W a c k r i 11. Se preni la plej striktan kriterion, la F undam ento entenas 2.641 radikojn; se preni la plej larĝan, ĝi entenas 2.763.
Persone mi emus rigardi fundam entaj ĉiujn radikojn de la tri fundam entaj
verkoj, ekskluzive de la A ntaŭparolo. Sed tio estas nu r p riv a ta opinio, kaj
estus tre utile havi definitivan decidon de la A kadem io pri ĉiu el la ĉi-supre
dekstre num eritaj dem andoj.
Intertem pe, ni devas konsideri an taŭ ĉio la opinion de la tiutem pa oficiala
instanco, t.e. la L ingva Kom itato, ĉar nur tio liveras al ni bazon de objektiva
kaj kohera priskribo. N u, pri tiu opinio povas ekzisti nenia dubo: dum, en
la A ntaŭ p aro lo de la F undam ento, Z a m e n h o f precize antaŭvidis postan
„A ldonon al la F un d am en to” (p. X ), B o i r a c kaj C a r t titolis tiun kompletigaĵon „U n u a O ficiala A ldono al U niversala V o rta ro ” , m ontrante tia-
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maniere, ke ili konscie kaj intencp lasas flanke la vortojn entenatajn en la
aliaj partoj de la Fundamento.
La Oficialaj Aldonoj.

Tiu U n a a O f i c i a l a A l d o n o (= O.A.) aperis en 1909. Oi entenas, kun tradukoj en la samaj kvin lingvoj, kiel la U.V., 864 radikojn, el
kiuj 1 sola propra nomo (Hebre’). Cetere, ni jam vidis, ke el la radikoj entenataj en la partoj de la Fundamento aliaj ol la U.V., la Unua O.A. reprenis
44.
Sed ankaŭ tiu Unua O.A. rezervas al ni problemon. Sub la vorto astrolog’
kuŝas efektive jena piednoto: „Same, agronom, antropolog’ k.t.p.”. Ĉu tio
signifas, ke apud ĉiu oficiala radiko finiĝanta per ~nomi’ aŭ per ~logi' oni
devas rigardi ankaŭ oficiala la respondan radikon finiĝantan per -nom' kaj
per 4og’ kaj montrantan' la aganton? Tia senco ŝajnas esti kontraŭdirita de la
komenca Klariga Noto, kiu asertas: „Oni tute ne intencis doni plenajn seriojn ....... Se, ekzemple, oni citis la vorton „diplomato” kaj ne „diplomatio”,
tio tute ne signifas, ke la vorto ,,diplomatio” ne estas akceptinda. Per analogio oni tute prave uzos ĝin kaj ĝi trovos lokon en alia listo .......” Jen
probable, kial W ŭster ne konsideris tiun piednoton. Cetere, se oni akceptus
ĝin, oni ne vidas, kial ĝi ne taŭgas ankaŭ por la radikoj finiĝantaj per la
elementoj ~grafi’, "krati, ~mani', -mati', pati’, ~urgi' kaj zofi’, al kiuj ankaŭ
respondas nomoj de agantoj sen i (geografo, demokrato, megalomano, diplo~
mato, homeopato, dramaturgo, teozofo ktp.)
Tamen estus dezirinde havi la oficialan opinion de nia Akademio pri tiu
punkto, kaj pli precize, pri jenaj tri demandoj:
Ĉu la piednoto de la Unua O.A. signifas, ke ĉiu agantnomo finiganta per
~nom' aŭ ~log’ estas oficiala, se la responda sciencnomo kun -nomi’ aŭ -logi’
estas tia?
(5)
Se jes, ĉu oni ne devas etendi tiun regulon al la aliaj analogaj pseŭdo*
sufiksoj?
(6)
Aŭ ĉu ne estus pli simple oficialigi nur la tiuspecajn agantonomojn kaj
krome unu sufikson ~i~, kun la signifo de „abstrakta sed ne matematika oku~
piĝo de la koncerna aganto”?
(7)
La D u a O. A. aperis en julio 1919. Ĝi prezentas novigaĵon: la radikoj
estas ordigitaj en du listoj, tiu de la „internaciaj vortoj, kiuj laŭ § 15 de 1’
Fundamento estas esperantaj”, kaj tiu de la „komune uzataj vortoj oficialigitaj de la Akademio”. Verŝajne pro la malbono de la tempoj, la unua
listo liveras la radikojn sen traduko kaj difino (krom kelkaj notoj), kaj la
dua trad u k as ilin n u r trilingve (france, angle, germ ane).
La unua listo entenas 480 radikojn, la dua 111 radikojn kaj 2 radikalojn
(tramvojo kaj tramveturiio). Entute 591.
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Sed el tiuj, unu jam troviĝis en la Unua O.A.: prozodi; kaj aliflanke la
Enkonduko anoncas oficialigon de la sufikso ~ism. La fina sumo do ne
ŝanĝiĝas. (Ni notu, ke 4 radikoj jam ekzistis en la partoj de la Fundamento
aliaj ol Ia U.V.).
La T r i a O .A . aperis en aŭgusto 1921. Oin redaktis G r o s j e a n M a u p i n, kiu adoptis kaj principigis la dividon inter ,,Radikoj pure esperantlingvaj” kaj „internaciaj radikoj”. Ciuj estas tradukitaj seplingve (angle,
france, germane, hispane, portugale, itale, pole).
La unua listo entenas 61 radikojn, la dua 131, inter kiuj 2 propraj nomoj:
Jesu' kaj Jud'. Sed en tiu dua parto troviĝas la radiko jur, kiu efektive estas
nur dismembrigo de la radikalo jurisf de la Unua O.A. (jam trovebla cetere
en la Ekzercaro). Ni do kalkulos por la Tria O.A.: 61 + 130 s= 191 radikojn.
La 25-an de februaro 1923, s-ro C a r t, Prezidanto de la L.K., dissendis al
siaj kolegoj „Noton de 1’ Direktoro por la Komuna Vortaro pri duoblaj formoj en Oficiala Radikaro”. Verdire, temis pri kelkaj formoj oficialigitaj en
la Unua (analogi') aŭ en la Tria (budĝet', Jesu, konjidenc’, nekrolog') Oficiala Aldono, kaj pri kiuj estiĝis iaj duboj: s-ro Grosjean-Maupin tial proponis al la L.K. voĉdoni pri la alternativoj analog' aŭ analogi', konfidenc
aŭ konfidenci', nekrolog' aŭ nekrologi', Jezu' aŭ Jesu, budĝet' aŭ buĝet'. La
12-an de majo 1923, s-ro Cart dissendis la rezulton de la voĉdono: el 73 anoj,
voĉdonis 62, valoris 59; 52 voĉdonis por la formo analog', 53 por konfidenc,
-46 por nekrolog', 34 por Jezu; nur 3 voĉdonis kontraŭ budĝef. La plimulto
por Jezu' ne ŝajnis sufiĉa por fina decido; pri konfidenc, nekrolog', budĝef,
nenio estis do ŝanĝita; sed la formo analog' estis oficialigita anstataŭ analogi'.
Kvankam oni poste forgesis enmeti en la Kvaran O.A. noton pri tiu modifo,
oni devas do rigardi la formon analogi' kiel ne oficialan.
En 1924 aperis de E. G r o s j e a n-M a u p i n la ,,Oficiala Klasika Libro
de Esperanto”, kiu devus esti aŭtoritata dokumento en nia afero. Sed mi ĝis
nun ankoraŭ ne povis ekscii, ĉu ĝi prezentas privatan laboron de la tiama
Direktoro por la Komuna Vortaro, aŭ ĉu ĝi estis sankciita de la Akademio
kaj de la Lingva Komitato. Gi principe rigardas fundamentaj ĉiujn radikojn
de la Fundamento, kontraste al la ĝistiamaj O.A.; tamen, pluraj el la radikoj
de la Ekzercaro ne estas montritaj kiel fundamentaj, aliaj estas enkondukitaj
de la (ne-fundamenta!) esperantlingva Gramatiko en la Fundamenta Krestomatio, unu eĉ venas oni ne scias de kie (arog'); fine, estas kelkaj forgesitaĵoj aŭ preseraroj, kiuj igas tiun libron bedaŭrinde ne fidinda. Mi do ne esploros ĝin pli detale. (En 1927 aperis pli korekta eldono kun itala-hispanaportugala tradukado).
La K v a r a O.A. aperis en junio 1929. Ci prezentas nur unu liston de

143
118 radikoj, inter kiuj unu propra nomo (Amoro). La tradukoj estas donitaj
en tri lingvoj: france, angle kaj germane.

La K v i n a O. A. aperis en junio 1934, redaktita de L. B a s t i e n , kun
difinoj en Esperanto kaj tradukoj en ses lingvoj (angle, france, germane,
hispane, itale, pole). Gi revenas al la tradicio de la du listoj, sed ĉi*foje la
distingo estas farita inter la ordinaraj kaj la teknikaj vortoj. La unua listo
entenas 5 radikojn, la dua 3, sume 8.
La S e s a O. A. aperis en aprilo 1935, redaktita de W . B a i 1 e y. La
formo estas la sama, kiel tiu de la Kvina. La unua listo entenas 15 radikojn,
la dua 6, sume 21.
Finfine, en oktobro 1953, estis definitive oficialigita la sufikso -end.
La sumo de la radikoj oficiale aldonitaj al la U.V. estas do, se kalkulite
laŭ la ĉi-supre aplikita metodo: 1.794. Kun la radikoj de la U.V., ni atingas
la sumon de: 2.641 + 1.794 — 4.435 (inter kiuj 32 propraj nomoj).
N,e postkolektitaj vortoj.
Restas unu lasta demando. Se la nuna Akademio decidos obei la tradicion
kaj ne modifi la vidpunkton de la antaŭa Lingva Komitato, se sekve ĝi
rifuzos atribui la fundamentecon al la radikoj de la Fundamento ekster la
U.V., restos la ŝoka fakto, ke 67 el tiuj radikoj ne estas oficialaj, kvankam
entenataj en fundamenta dokumento: 36 ordinaraj vortoj (arhaisrri, ĉial, ĉies,
ĉiom, diptomati', nenial, neniom, ties, kaj la 28 liternomoj) kaj 31 propraj
nomoj (1 nomo de lingvo, 6 nomoj de popoloj, 4 nomoj de urboj kaj 24
personnomoj). De tie la lasta demando:
Ĝu oficialigi bloke ĉiujn tiujn forgesitajn vortojn?

(8)

Jen do la seka inventaro de la oficiala Esperanto-vortaro. Oin oni devis
fari ■
— kaj oni devos atendi respondojn de la Akademio al la 8 levitaj de*
mandoj
antaŭ ol ataki la sekvontajn problemojn pri la harmoniigo de tiu
vorttrezoro (ekz. apud paralel' mankas perpendikl' ktp.), pri la pseŭdosufiksoj (ĉu toleri ekspori apud ekspozici' ktp.), pri la elekto de pli taŭga formo
de kelkaj radikoj (ekz. budĝet’, kiu estas ne prononcebla), pri la divido
eventuala de tiuj radikoj en du kategorioj, kaj kiaj ktp. ktp. „Estas tempo por
detrui, diris la Predikanto, kaj tempo por konstrui”: ŝajnas, ke por ni venis
la tempo por kribradi.

045 ±= 089.2 : 0 5 i= 2 /f= 9
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ENKETO PRI LA UZO DE ESPERANTO EN SCIENCAJ KAJ
TEKNIKAJ PERIODAĴOJ
de D-ro W . P. ROELOFS.
La ĉi-suba listo montras okdekon da periodaĵoj kiuj publikigis aŭ pretas
publikigi ĉu artikolojn en Esperanto, ĉu artikolojn nacilingvajn kun resumo
en Esperanto. Ĉi tiu listo certe ne estas kompleta. Japana Esperanto-Instituto
registris (ĝis Oktobro 1934) 71 originalajn artikolojn (verkojn) en Esperanto
kaj 27 esperantlingvajn resumojn ĉe alilingvaj (preskaŭ ekskluzive japanlingvaj) artikoloj, ĉiujn de japanaj aŭtoroj. En ĉi tiuj nombroj ne estas inkluditaj verkoj pri medicinaj temoj. Mankas al mi ĝis nun preskaŭ ĉiuj informoj pri publikigaĵoj sciencaj kaj teknikaj ĉu en Esperanto, ĉu kun resumo
en ĝi, en japanaj periodaĵoj inter 1934 kaj la fino de la milito. Laŭ Prof.
F. E g a m i (vidu Sc. Revuon 4 (1952) 52) „en Japanujo dum la lastaj jaroj
pli ol 20 sciencistoj publikigis originalajn sciencajn artikolojn en Esperanto.
Se oni enkalkulas ankaŭ tiujn kiuj publikigis resumojn en Esperanto, la nombro estas pli ol 50.”
Ja aperis ankaŭ sciencaj artikoloj en diversaj esperantaj gazetoj (ekz. kelkaj fenologiaj artikoloj de T. T a g u ĉ i en La Revuo Orienta 15 (1934)
251—2, 288—290, 314—-316), sed ĉar temas en nia nuna enketo precipe pri
sciencaj kaj teknikaj periodaĵoj, kaj ĉar krome informoj pri sciencaj artikoloj
en la ordinara Esperanto-gazetaro ĝenerale mankas, mi ne registris tiajn
periodaĵojn, escept1) se ili mem estas sciencaj aŭ teknikaj, ekz. Scienca Revuo,
Medicina Revuo, Esperantologio.
N e ĉiuj periodaĵoj ĉi-sube registritaj estas gazetoj, eĉ ne ĉiuj estas periodaĵoj en la strikta senco de la vorto.
La aranĝo de la listo estas laŭ la LIDK. Ofte mi devis konkludi pri la
temaro de gazeto nur laŭ ĝia titolo, kaj do povas esti ke foje mi indikis
amplekson ĉu tro vastan, aŭ tro malvastan. Mi emis indiki prefere tro vastan
ol tro malvastan amplekson.
La sciencistoj esperantistaj komprenu, ke ju pli da artikoloj en Esperanto
aperas en la scienca kaj teknika gazetaro, des pli baldaŭ ni atingos nian
celon. Do ĉiu el ni konsciu pri sia esperantista devo koncerne la publikigon
de sciencaj kaj teknikaj artikoloj en la faka gazetaro. N e hezitu verki viajn
artikolojn en la lingvo internacia. La ebloj publikigi en Esperanto jam estas
konsiderindaj. Ni zorgu ke ili rapide plivastiĝu kaj ni uzu ilin!
Informojn kompletigajn por la ĉi-suba listo bonvolu sendi al la redakcio de
Scienca Revuo.
Klarigoj kaj notoj de la tabeloj troviĝas sur paĝoj 150 kaj 151.
!) Vidu Sc. Rev. 6 p. 26—34 (G. H.)

UDK

Nomo de la periodaĵo; Eldonloko aŭ -lando; Lingvoj de 1'artikoloj Kategorio

0/9
01/02

Scienca Revuo (Purmerend, Nederlando; Esperanto)
Db
Vjesnik Bibliotekara Hrvatske (= : Heroldo de Kroataj Bibliotekistoj), (Zagreb, Maruliĉev trg 21)
BEb
Vijesti Druŝtva muzejsko-konzervatorskih radnika N R Hrvatske
BE
(Jugosl.)
Journ. of the Faculty of Law and Letters, Kyŭshu Imp. Univ. A
The Joumal of the Keijo Imperial University, Social Sciences A
Assoc-n.
Statistika Resumo pri Brazilo, 1946 l(Rio de Janeiro, 1947; Port.,
A, E)
ADb
Esperantologio (Kopenhago; E, A, F, G, ...)
Journal of the Osaka Institute of Science and Technology, (Kinki ADE
Univ. Fuse, Osaka)
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Pro- BEb
ceedings of the Section of Sciences, (Amsterdam; A.F.G.)
Memoirs of the Faculty of Science, Kyŭsyŭ University, (Fukuoka; AEFG)
ADE
Science Report of Gunma University. (Seioji-machi, Maebashi) D? E +
Vidu ankaŭ 55/59
Natura et Cultura. (Soc. Natural and Cultural History, Kyoto) D? E +
Transactions Natural Hist. Soc. Formosa
A
Anali di Matematica Pura ed Applicata (Bologna, Italujo)
Ab
Journal fŭr die reine und angewandte Mathematik (Crelle’s Journal) (Berlin, Germanujo)
Ab
La Funkcialaj Ekvacioj (Fac. Sci., Tokyo Univ.)
ADE
Portugaliae Mathematica (Portugalujo)
Ab

069
3
3
31
408.92
5/6
5/6
5
5/6?
502
502
502
51
51
51
51

Ekzemploj: jaro ( )

1 - 4 (54) 71—2
5 (54)
1 (26) 1—19
N-ro 5, (32), Legal essays
10—15.

1 (49) 1—3, 121
51 (48) 154, 532, 792, 1221,
1231
(a)

20 (30) 18—19
;.(4) 35 (53) 255-268
?
3 (49) 6 2 - 67, 74—76
10 ,(1951) 71—80
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Kategorio

Ekzemploj: jaro ( )

52
52
53
53
53/54

Sendai Astronomiaj Raportoj (Japanujo)
Tahtitaivas (Suomujo; Suomlingva)
Physica (Nederlando; AFG)
Progress of Theoretical Physics (Tokyo; AEFG)
Abstracts from the Bull. of the Institute of Physical and Chemical
Research (Japanujo; Abstracts AEFG; Bull. japanlingva)
Scientific Papers of the Institute of Physical and Chemical Research .(Japanujo, AEFG)
Vidu ankaŭ 53/54, 577.1, 615, kaj 66
Bulletin of the Chemical Society of Japan (Tokyo, AEFG)
Chemisch Weekblad (Nederlando; Ned. (A, F, G ))
Joumal of the Chemical Society of Japan (Tokyo, japanlingva)
Recueil des Trav. Chimiques des Pays-Bas (Nederlando, AFG)
The Bulletin of the Central Meteorological Observatory of Japan
Bulletin of the Earthquake Research Institute (Japanujo)
Geophysica (Suomujo; AEFG)
The Geophysical Magazine (Japanujo)
Journal of Geophysical Research (Baltimore, Usono)
Journal of the Meteorological Society of Japan
Journal of the Physics of the Earth (Fac. Sci., Tokyo Univ.)
Journal of the Seismolog. Soc. of Japan (Fac. Sci., Tokyo Univ.)
Naŝe Planine ( = Niaj Montaroj) (Zagreb; kroatlingva)
Raporto de la Aerologia Observatorio de Tateno (en Esperanto)
(Japanujo)
Bulteno de la Aerologia Observatorio de Tateno (en Esperanto)
(Japanujo)

B
C
B
ABDE

1 (30) ni-ro 1, p. 1
1949 n-ro 10, *51 n-ro 11.
(fr)
(c)

B

(d)

AB

(e)

53/54
54
54
54
54
54
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

ADE
E
D? E +
Ea
A
A
DEb
A
B
AB
D? E +
D? E +
BEb

21 (48) 75—77

A

1926-?

A

1927-?

2 (13) N-ro 2, p. 145-155.
26 (48) 101—4
6 (32) 89—95
55 (50) 153
(«

N-ro 9 - 1 0 (52) 265

55

55
55

Observadoj meteorologiaj kaj aerologiaj faritaj en la Aerologia
Observatorio de Tateno en la internaciaj tagoj dum la polusa
jaro 1932—3
A
Speleolog (Zagreb; en lingvoj kroata, makedona, serba, kaj slovena)
Cb
Verslag van de Technische Bijeenkomsten 1—6, Hydrologisch
Onderzoek TNO, JDen Haag (1952)
B

55
55/59
55/59
55/59

W ater (Nederlando)
B
Vidu ankaŭ 502.
Bulletin de la Societe des Sciences naturelles du Maroc
B
Bulletin de la Societe de Geographie et d’Archeologie de la province d’ Oran
B
57
Hydrobiologia - Acta Hydrobiologica, Limnologica et Protistologica, i(Hago, Nederlando; AFG(?)H...)
B
571
Speleolog, vidu sub 55
572
The Journal of the Anthropological Society of Tokyo
AD?E
576.312.32 La kromosomo (Tokyo; japanlingva)
7
577.1
Journal of Biochemistry (Japanujo)
BE, D?
58
Botanical Magazine (Tokyo)
BD?E
581
Vegetatio (Nederlando)
BEb
581.3
Vidu 611—013
59
Annotationes Zoologicae Japonenses
A
59
59
59
59

Nippon Gakuzyutu-kyokwai Hokoku
Stavanger Museums Arshefter (ne gazeto)
Tokyo Koto-Sihangakko Hakubutugakkwaisi
Tromso Museums Arshefter (ne gazeto)

B
A
B
B

(1952) pp. 185—200,
294—5, 323—4
1953 159—163
30 (50) 3
66—67 (45—46)
1 (49) 390-409;
3 (51) 305—330.
47 (32) 125—136
(<?)
37 (50) 289
63 .(50) 283
1 (48/49) 5 1 -5 7
12 (29) 333-349
13 (32) 587—609
3 (27) 373
(A)
N-ro 34 (27) 29—30
(<)
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Kategorio

Ekzemploj: jaro ( )

59
59

The Zoological Magazine (Japanujo)
,,Further Zoological Results of the Swedish Antarctic Expedi~
tion 1901-—1903 under the Direction of Dr. Otto Nordenskjold.
Vidu 611—013
Bulletin de la Societe entomologique de Mulhouse (F)
Ardea (Nederlando; A, F, G, Ned.)
Orgaan van de Club van Nederlandse Vogelkundigen
Bulletin of the Imperial Hygienic Laboratories (Japanujo)

B

37 (25) 212—213

B

6 (51) n-ro 7; (i)

C
BEb?
B
B

Dec. ’47/Aŭg. '48
(?)
3 (31) 136—145
N-ro 37 (30), 5 - '
N-ro 38 (31), 3 -

591.3
595.7
598.2
598.2
61
61
61
61
61
611
611
6 1 1 -0 1 3
612
615
616-002.73
6 2 + 6 6 /6 8

T he Gunma Journal of Medical Sciences (Maebashi, Japanujo;
AEFG )
Journal de medecine de Lyon (Lyon; F)
Medicina Revuo (Japana Esperanta Medicina Asocio; Fiziologia
Instituto, Tiba Medicina Fakultato, Tiba, Japanujo. E.)
Nichidai Igaku—Zasshi (Nihon University Medical Journal)
i(japanlingva)
Folia Anatomica Japonica (Anatom. Institute, Fac. of Medecine,
Keio University, Tokyo)
Kaibogaku Zasshi (Acta Anatomica Nipponica) ,(Anat. Institute,
Fac. of Science, T okyo University, Tokyo; japanlingva)
Embryologia (Fac. of Science, N agoya University, Nagoya)
Journ. of the Physiol. Society of Japan (Physiol. Inst., Tokyo)
Journal of the Pharmaceutical Society of Japan (Pharm. Inst.,
Tokyo)
La Lepro (antaŭe Osaka, nun Tokyo; japanlingva)
Quaterly Reports of the Laboratory of Industrial Technology
(Japanujo)

ADE
Cb

(/)

ADb
BE, D?

(m)

D? E +
BE, D?
D? E +
BE, D?
BE, D? +
B, D? E?
BE, D?

(n)

48 (28) 7 9 - 8 5
51 (31) 48—50
(°)
69 36

625

Prpceedings of the W orld Engineering Congress, Tokyo 1929,
paper n-ro 770
Vidu ankaŭ 55, Verslag .......; W ater.
Bulletin of the Faculty of Agriculture, Yamaguti University
(japanl.)
Department of Agriculture Government Research Institute, Formosa
Journal of the Agricultural Chemical Society of Japan (japanlingva)
La Bulteno Scienca de la Fakultato Terkultura, (Kjuŝu Imperia
Universitato)
Arsberetning fra J. E. Ohlsens Enkes Plantepatologiske Laboratorium
Raportoj de la Ŝtata Gardeneksperimentejo en Alnarp, Svedujo
J. of Sericultural Science of Japan (Sericultural Experiment Station, Koenji Suginami-ku, Tokyo)
Revue du ver a soie — Journal of Silkworm (Station de Recherches Sericicoles d’Ales, Francujo)
Bulletin of the Japanese Society of Scientific Fisheries (Tokyo)
Filatelija (Zagreb; kroatlingva)
Journal of the Society of Chemical Industry, Japan (A, G, F, E)
Verfkroniek '(Nederlando, nederlandlingva)
Vidu: 62
Bull. Soc. Geogr. Archeol. prov. d’Oran (vidu sub 55^59)

63
63
63
63
63
632
634/635
638.2
638.2

$

Speleolog (Zagreb) (vidu: 55)
Vidu: 502

16 , (31), part x

BE, D? +

,(50) n-ro 1

A

Bulteno n-ro 10,

B

1 (25), 118

B
Ca
Ca

N-roj 1 (36) —

D? E +
BE
D? E +
BEb
B
BEb

3 (51) 31—34
n-ro 5 (53)
(p)
(<?)

Cb

149

639
656.835
66
667
66/68
9
902.6
930.26
930.85

A
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Sub la rubriko ..Kategorio” signifas A ke aperis artikolo(j) en Esperanto,
B ke aperis resumoj en Esp-o, C ke la redakcio aldonas resumojn en Esp-o,
D ke la gazeto akceptas artikolojn en Esp-o, kaj E ke ĝi akceptas nur resumojn, a kaj b ke estas, respektive ne estas postulate ke la aŭtoro de artikolo
publikigota estu membro de iu societo, instituto aŭ alia organizaĵo kaj/aŭ
abonanto de la koncerna gazeto.
Pri la japanaj gazetoj postmilitaj informis min la sekretario de la japana
branĉo de ISAE, s-ro E. T a d o k o n o, ne indikante al kiu kategorio ĉiu
unuopa gazeto apartenas. Pro tio mi ofte indikis „D?”; -(- signifas ke mi
ricevis informon nur el ĉi tiu fonto kaj ke mi ne povas citi ekzemplon.
Se por iu gazeto ne estas indikite ke ĝi apartenas al la kategorio D, tio ne
signifas nepre, ke ĝi ne apartenas al tiu kategorio.
(a) 4 (49) 1—7. 9 -2 1 , 23—27, 2 9 -3 1 . 33 -4 4 ; 5 (50) 65 -6 7 .
(b) 6 (39) 849—869, 870-886, 887—898; 7 (40) 305—324; 12 (46) 1—16,
1 7 -3 2 .

(c) 3.(48) 460-462; 4 (49) 142-150, 165-170; 5 (50) 696-717; 6 (51)
202—206.
(d) 1 (28) 31-32, 96-97, 113-114; 4 (31) 4 - 5 , 67>-68, 87-89; 6 (33)
56-57; 7 (34) 41-42, 57, 70.
(e) Artikoloj en Esperanto: 4 (26) 85—101, 102—128; 5 (26) 95—102,
133—140, 141 —154; 8 (28) 5—7, 8—9, 21—41, 42—53, 54—61; 10 (29)
69-82; 12 (29) 126—131; 13 (30) 185-189, 190-206; 16 (31) 2 6 1 275, 276-283. Resumo en E.: 15 (31) 143.
(f) 30 (11) 1,-4; 31 (12) 33 -3 4 , 45-48, 60, 61, 63-68; 32 (13) 29-31;
33 .(14) 1—3, 33—34; 36 (17) 87 -8 9 ; 37 (18) 1—6.
(g) Mi nur scias pri la esperantlingva titolo de ĉi tiu gazeto; mi ne scias
ĉu ĝi akceptas artikolojn aŭ resumojn en Esperanto.
(h) Ĉi tiu periodaĵo enhavas 3 esperantlingvajn traktaĵojn de Tor Helliesen:
„La grupo Chrysomela sanguinolenta” (1911),; „La norvegaj specoj registrantaj al la subgenro Sparthophila de la genro Phytodecta Kirby”
(jaro ne montrita); ,,Gyrinus opacus Sahlb. kaj Gyrinus marinus Gyll."
(jaro ne montrita). Ciuj tri artikoloj temas pri insektoj (koleopteroj).
(i) S-ro C. Stop—Bowitz publikigis plurajn zoologiajn verkojn pri polihetoj.
E! tiuj unu en Tromso Museums Arshefter (Naturhistorisk avdeling Nr.
35) Vol. 66 (1943), Nr. 2, pp. 1—58 (aperinta en 1948), kaj unu en
..Further Zoological Results of the Swedish Antarctic Expedition 1901 —
1903 under the Direction of Dr. Otto Nordenskjold. Vol. VI, No. 7
(Stockholm, 1951), estas akompanataj de resumoj en Esperanto. En 6
aliaj kazoj la redakcioj rifuzis akcepti la aldonitan esperantlingvan resumon, sed en 5 el ili aldoniĝis la frazo: „Resumo en Esperanto ricevebla
de la aŭtoro”. De ĉi tiuj 6 artikoloj s-ro Stop—Bowitz private presigis
plurpaĝajn resumojn. Temas pri: „La Gliceredoj de Norvegujo” (1941),
,,La norvegaj Ofeliedoj” (1945), ,,La Skalibregmedoj de Norvegujo"
(1945), ,,La norvegaj Flabeligeredoj” (1948), „Polihetoj de la „Michael
Sars” Nord-Atlanta profundmara ekspedicio 1910” (1948), kaj ..Pelagaj
polihetoj de la Norvegaj Antarktaj Ekspedicioj de la „Norvegia” 1927—
1928, 1928—1929, kaj 1930—1931” (1949). Simile s-ro Stop-B ow itz
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(j)
(k)
(l)

(m)
(n)
(o)

(p)

(q)

aldonis ciklostilitajn resumojn esperantajn al la aŭtoraj ekzempleroj de 2
aŭ 3 norveglingvaj artikoloj en- la duonpopulara zoologia revuo Fauna.
20 (31) 1S—21; 21 (32) 38—43; 22 (33) 30 -4 8 ; 24 (35) 111-133;
34/(46) 264—266.
A: 1 (52) 173-182; 2 (53) 1 -1 3 , 109-121, 145-149, 187—211. B:
2 248; 3 227.
Journal de Medecine de Lyon aldonas esperantlingvajn resumojn al ĝiaj
franclingvaj artikoloj. Sur aparta folio aldonita al la n-ro 837 (20-XI1954) la redakcio klarigas kial ĝi faras tion, citante eldirojn favorajn al
la lingvo internacia faritajn de la profesoroj Gosset, Demosthen, Paul
Appel, Andre Broga, de d-ro Roux, direktoro de 1’ Instituto „Pasteur”,
kaj de Maurice Leblanc, membro de la franca Akademio de Sciencoj.
La menciita numero, sur la paĝoj 907—909, resumas en franca lingvo
artikolojn esperantlingvajn publikigitajn en Medicina Revuo.
B: 11 (52) 487—496, 530-533, 803-815, 815-826, 991-997, 998—
1004, 1072-1073; 12 (53) 26 -3 1 (?), 62-77, 104-113, 113 (aŭ 115?)
—117, 145—157.
B: 27 (52) 1—7, 89—94, 137—140, 147—153; 28 ,(53) 6—9, 14—20,
157—167, 192—201.
En la unuaj 4 volumoj la titolpaĝo estis en Esperanto, poste en la angla
lingvo. La gazeto ankoraŭ ekzistas, sed mi ne disponas pri informoj pri
la rolo de la internacia lingvo en ĝi krom en la titolo.
Esperantaj resumoj estas troveblaj, ekzemple, en 5 (34) 23—28; 6 (35)
17—19, 25—26, 33—34, 43—45, 83; 7 (36) ,7. Ĝi tiuj paĝonumeroj estas
tiuj de la resumoj (kies paĝoj estas aparte numeritaj), ne tiuj de la
japanaj originaloj.
La ĉefa eldono estas japanlingva; la suplementa eldono („Suplemental
Binding”) enhavas pli-malpli ampleksajn resumojn de la japanlingvaj originalaj en A, G, F, aŭ E. Esperanto estis allasata eke de 1933. Ĉi tiu
eldonaĵo ne plu ekzistas. Esperantlingvajn resumojn oni trovas, ekzemple,
en 39 (36) 379 B; 41 (38) 117 B; 43 (40) 28 B, 29 B, 3 0 -3 1 B, 32 B,
97 B, 98 B; 45 (42) 436 B; 46 (43) 203 B.
23 (50) 106—109; 24 (51) 16-18, 19—21, 88 -9 2 ; 26 (53) 58 -6 0 .
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8-3 =

089.2

REC EN ZO J KAJ BIBLIOGRAFIO
Rozoj kaj Urtikoj. Poemaro tradukita kaj originala en Esperanto de P o u 1
T h o r s e n. Komuna Konversacia Klubo, Kopenhago 1954. 21 X 13 cm2,
117 p.; prezo 21 UL-steloj - 1 - 1 0 % sendkostoj.
„Poul Thorsen estas nepra poeto, kun poeta sentem o pri sia instrum ento,
la lin gvo” prave diras W i 11 i a m A u 1 d en sia laŭda kaj instiga antaŭparolo al la poem aro. L a tridek originaj kaj tridek ses tradukitaj poemoj
atestas pri la kapablo verki poem ojn, inter kiuj sep estas prem iitaj. La
propraj poemoj plimulte estas bom hum oraj, kelkaj banalaj kaj unu el la
uzitaj versform oj estas p ro ofteco iom ŝablona. T am en troviĝas kelkaj eroj
kiuj profunde tuŝas kaj kiuj apartenas al la v era poezio.
L a tradukitaj poemoj m ontras tre m alsam ajn tem ojn kaj tre variajn versform ojn; entute ili v enas de deksep danaj aŭ eskimaj poetoj de la 18-a jarcento ĝis nun. E stis bona ideo doni pri ĉiu mallongan biografion kun kelkaj
notaĵoj pri la stilo kaj la kategorio al kiu ap arten as la poeto. Bedaŭrinde la
tradukinto ne inform as nin pri siaj m otivoj de elekto el la poetoj, pri la dem ando ĉu ili bone reprezentas la diversajn periodojn kaj skolojn en la dana
poetaro. Li an k aŭ ne diras ĉu la elekto el la poemoj estas hazarda, ĉu laŭ
p ro p ra gusto a ŭ laŭ didaktaj aŭ antologiaj kialoj. Inform oj pri tio donus pli
g ran d an v alo ro n al la kolekto a n ta ŭ internacia publiko, kiu volonte kom paras
la poeziajn trezorojn de unu popolo kun tiu de alia.
Ĉ ar inter la tradukitaj poemoj sam e kiel in ter la propraj troviĝas sufiĉe
granda nom bro da vulgaraj kaj eĉ m alĉastaĉaj laŭ temo kaj etoso, oni povas
konjekti ke la elekto ne estas popolreprezenta, sed persona. T am en ankaŭ
inter la tradukitaj eroj troviĝas kelkaj v eraj delikataj poemoj.
A peris novaj vortoj en la poem aro, krom m ultaj pri kiuj la nova suplem ento de Plena V o rtaro ŝajnas perm esi la uzadon, kvankam la neceso ofte
m ankas.
'' W
D iversaj novvortoj koncernas naciajn esprim ojn kaj specialaĵojn m alfacile
trafeblajn per alia m aniero. Ili estas pardoneblaj, eĉ akcepteblaj. F ine restas
nur m odesta nombro pri kiu oni povas kvereli ĉu ili necesas aŭ ne kaj kies
uzon oni bonvole perm esas al poeto. Sed prim avero an stataŭ printem po ofendas m ian lingvosenton. K ial ja enkonduki v orton pli longan ol la ekzistanta
kaj krome abom enaĵo pro ĝia ŝajna kunm etiteco. T av ern o , an stataŭ an te drinkejon, ne tiom ĝenas. Gronlando an stataŭ G renlando m eritas imiton.
L a libro estas ilustrita per plaĉaj facilkuraj desegnetoj. L a preso kaj aspekto de la libro estas bonaj.
G. F. M.
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E1 la maniko de R e t o R o s s e t t i . Originala novelaro. Eldonaĵo S t af e t o ĉe J. R e g u l o P e r e z , La Laguna, Kanariaj Insuloj, 1955. 16 X
22,5 cm2, 224 p. Prezo 12 anglaj Ŝ. plus afranko.
En tiu tria eldonaĵo de Stafeto en la beletra serio, 15 noveloj de nia jam
bone konata Esperanto-verkisto estas arigitaj. La titolo senpretenda montras
ke la aŭtoro ne rigardas la kolekton impona, gravopeza liveraĵo. Tamen, ni
ne subtaksu ĝian valoron. Ĉar ĝia lingvo evidentiĝas flua, vigla kaj facila
kaj montras la esprimriĉon de Esperanto kiel aŭtonoma lingvo. La karaktero
de la noveloj tre varias: pluraj montras personojn en pli aŭ malpli ĉiutagaj
situacioj psikologie trafe traktitaj; aliaj kortuŝe prezentas animan dramon aŭ
bonhumore priskribas interhomajn reagojn. Kelkaj plaĉas pro la milda etoso.
Ero, titolita La neologismologio, same kiel kelkaj aliaj, konata el nia bedaŭrata Literatura Mondo, estas spritoplena Esperanto-ekskluzivaĵo. Tio
ankaŭ validas por la ĉapitro La esperanta vortludo; ironia, kvazaŭe scienca
traktaĵo, kiu plaĉos al ĉiu Esperantisto. Kiel duoblan apoteozon la libro
prezentas du katenajn „dektektivajn” rakontojn.
Ni apenaŭ rajtas kritiki la lertan lingvouzon, kaj volonte akceptas kelkajn
neabundajn malkorektaĵojn, kiuj ne okulfrapas (ekz. „danki por” anstataŭ
„danki pro”, ..dornaĝi” anstataŭ „maluzi” p. 107, „betulo” anst. „abieto” p.
167 komparu p. 160, mankas „el” en linio 19 p. 194). Kontraŭe mi permesas
al mi fari ĝeneralan kritikon pri la uzo de la novvortoj, kiuj estas tabelitaj
en la fino de la libro. Ili nombras 59, inter kiuj 27 jam troviĝas en la suplemento de Plena Vortaro. Laŭ mia gusto almenaŭ 26 oni povas facile
eviti. llzante ilin oni do ŝarĝas la lingvon kun balasto. Inter tiuj evidentaj
vortoj troviĝas ankaŭ kelkaj, kiujn la verkinto kutimis uzi en siaj poemoj: ekz.
kurta, povra, fola, lanta, loza. Jen missekvo de artifikaĵo, kiun oni volonte
pardonas al poeto, kiu bezonas ne tro malabundan kolekton de mallongaj
rimvortoj. En prozo tiu argumento de urĝa neceso ne ekzistas. Se li tiukaze
tamen uzadas la poetajn fakvortojn, li pekas kontraŭ la plej grava karaktero
de nia lingvo, kiu ja trovas la esprimriĉon en la vortfaraj iloj kaj ne en la
facilfara kreado de novvortoj. Novaj nuancoj ne tuj instigu krei novajn vortojn, se kombinaĵo de konataj vortoj ne sufiĉas; eĉ la ŝparo de kelkaj literoj
aŭ silaboj ne estas akceptinda kiel argumento. Speciale la plej bonaj verkistoj severe konsciu pri sia modelula tasko: ĉar ili malgraŭ si mem estos
imitataj, ili nepre daŭre atentu sian lingvan konsciencon.
La eldonnombro de tiu ĉi libro estas mil. Por monda movado kia la
esperantismo, kiu pretendas sian lingvon literatura lingvo, tiu eta nombro
estas hontinda. Ĉu Esperantistoj ne legas, ne frandas siajn bonajn verkistojn,
ne aĉetas la fruktojn de sia propra, lingva kulturo? Tiaj nombroj sufiĉas al
skeptikulo dubi nian forton, ni nepre konsciu tion. A1 la eldonisto ni deziras
sukceson kun lia valora laboro; li espereble povu regule aperigi novajn numerojn en la serio.
G. F. M.
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I.S.A.E.-INFORMOJ.
Estrara raporto pri 1954.

La Komitato konsistis el 15 personoj: H. S i r k, Aŭstrujo; P. N e e r g a a r d, Danujo; U. P e s o n e n, Finnlando; E. F r a n $ o i s (mortis
20.5.1954) kaj C. N a o u m o f f , Francujo; R. H a f e r k o r n , Germanujo;
5. N i s h i, Japanujo; B. B o p o v i ĉ, Jugoslavio; G. H a m m i n g kaj
G. F. M a k k i n k, Nederlando; C. S 10 p-B o w i tz, Norvegujo; S. A 1e xa n d e r s s o n , Svedujo; M. F r e c h e t, eksprezidanto; W . P. R o e 1o f s,
redaktoro de Scienca Revuo; I. L a p e n n a, delegito pri informado.
La Estraro konsistis el: Prezidanto S. N i s h i, vicprezidantoj C. S 10 pB o w i t z kaj I. L a p e n n a, ĝenerala sekretario E. D. D u r r a n t, sekretario-kasisto S. A l e x a n d e r s s o n . Anstataŭantoj estis H. S i r k kaj
B. P o p o v i ĉ, revizoroj A. A. M. W h i t e h e a d kaj F. H o f e r t.
Delegitoj. Je la fino de la jaro ISAE havis delegitojn en 16 landoj kaj
perantojn en 2 landoj.
Membraro. Argentino 1, Aŭstrujo 33, Belgujo 2, Brazilo 3, Britujo 64,
Danujo 12, Finnlando 12, Francujo 43, Germanujo 43, Hispanujo 13, Italujo
6, Japanujo 16, Jugoslavio 26, Meksikio 9, Nederlando 47, Norvegujo 13,
Svedujo 10, Urugvajo 2, Usono 13, sume 368 en 19 landoj.
Landaj societoj, kolektive aliĝintaj al ISAE, ekzistis en 3 landoj: Britujo,
Francujo, Nederlando.
La sekretariejo estis prizorgata de la sekretario-kasisto. Dum la jaro ĝi
ricevis 189 kaj sendis 140 leterojn. Krome ĝi sendis 3 cirkulerojn al delegitoj
kaj komitatanoj.
La kongresa kunveno okazis la 4 aŭgusto en Haarlem, Nederlando, sub
prezido de d-do G. F. M a k k i n k. Ĉeestis iom pli ol 30 personoj.
Scienca Revuo, la oficiala organo de ISAE. Aperis 2 numeroj de vol. 5 kaj
3 numeroj de vol. 6. La antaŭa prokrastiĝo do estas preskaŭ kompensita. Redaktoroj estis d-ro W . P. R o e 1 o f s, d-do G. F. M a k k i n k kaj d-ro inĝ.
G. H a m m i n g. Eldonisto estis s-ro J. M u u s s e s, Nederlando.
La biblioteko de ISA E estis prizorgata de d-ro C. A. t e n S e 1 d a m,
Nederlando.
Terminologia sekcio. Inĝ. R. H a f e r k o r n kaj d-ro K. D e l l i a n , Germanujo, en kunlaboro kun prof. F. J. B e l i n f a n t e , Usono, pretigis manuskripton de Scienca kaj Teknika Terminaro. Gi estas sendita al Japanujo por
presigo kiam sufiĉe multaj antaŭmendoj alvenis.
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Ekonomia raporto pri 1954.
Spezoj 1954.
sv.kr.

Enspezoj
Saldo el 1953
Argentino
Britujo
Ĉeĥoslovakio
Aŭstrujo
Danujo
Finnlando
Germanujo
Italujo
Japanujo
Meksikio
Nederlando
Norvegujo
Svedujo
llrugvajo
Usono

236.69
27.00
56.50
3.75
250.00
271.10
84.58
246.82
22.15
150.00
65.00
1.35
90.45
83.00
13.80
177.50

Elspezoj

sv.kr.

Muusses
UEA
Afranko
Papero
Libroj
Kotizo al UEA
Fondaĵo Montevideo
Saldo al 1955

1387.55
5.45
64.15
5.60
4.00
14.50
72.50
225.94

Sume sv.kr. 1779.69

Sume sv.kr. 1779.69
Bilanco 3 1.12.1954.
Bonhavoj

sv.kr.

Kaso
Argentino
Aŭstrujo
Bulgarujo
Ĉeĥoslovakio
V.And. Danujo
Francujo
Germanujo
Hispanujo
Italujo
Jugoslavio
Nederlando
U EA
EA N A , Usono

225.94
12.20
49.50
25.40
31.00
121.00
821.00
26.80
212.00
61.50
0.85
38.50
5.45
24.70

Sume sv.kr.

1655.84

Ŝuldoj
225.94 kr.
32 pes.
206 ŝil.
1410 lev.
42 kr.
162.10 kr.
55938 fr.
21.68 mk.
1628 pes.
7400 lir.
50 din.
28.50 guld.
7.6 ŝil.
4.80 dol.

sv.kr.

Brazilo
Britujo
Japanujo
Meksikio
Muusses
Polujo
Svedujo
Usono
Kapitalo

4.75
2.90
97.00
14.70
1170.00
44.50
60.80
3.60
257.59

Sume sv.kr.

1655.84

17 kru.
4 ŝil.
6700 jen.
23.70 pes.
865.42 guld.
34.50 zl.
60.80 kr.
0.70 dol.

Sven Alexandersson
sekretario-kasisto
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Revizora raporto de la kontoj de ISAE 1954.
Mi ekzamenis la kaslibron kaj paperojn senditajn al mi de s-ro S. A 1 ex a n d e r s s o n , sekretario-kasisto, kaj mi trovis ĉion en bona ordo, escepte
de la du sube menciitaj punktoj:
1. Laŭ miaj kalkuloj la konto de Francujo sumiĝas al fr. 55938 ( = sv.kr.
821). Sekve en la bilanco, la bonhavoj sumiĝas al sv.kr. 1655.84.
2. La konto de Usono sumiĝas al $ 0.70 (t= sv.kr. 3.60). Sekve en la bilanco, la ŝuldoj sumiĝas al sv.kr. 1398.25, kaj la kapitalo estos sv.kr.
257.59.
Mi devas gratuli la sekretario-kasiston pro lia daŭra laboro kaj pro la
klareco de la prezentado de la kontoj.
A. A. M. W h i t e h e a d, Britujo, 3 1 /5 /5 5 .
Diversaj Informoj.
Brazila kotizo. Pro valutaj cirkonstancoj ni devas ŝanĝi la kotizon por
Brazilo. La kotizo de nun do estas 110 kruzjeroj.
iScierzca kongreso. D-ro inĝ. G. Hamming, vicprezidanto de ISAE kaj unu
el la redaktoroj de Scienca Revuo, en letero al la estraranoj proponis ke
ISAE havu propran kongreson kun scienca karaktero, ne en la kadro de la
UK. La kongreso havu kiel temon: Rilato inter scienco kaj lingvo.
Biblioteko. La bibliotekisto de ISAE, d-ro C. A. ten Seldam, pro longa
vizito al Anglujo, transdonis la bibliotekon de ISAE al s-ro F. W inkel, Plataanweg 18, Rotterdam, Schiebroek, Nederlando. N i dankas al d-ro ten Seldam pro lia kunlaboro. Li pretigis sliparon pri la biblioteko.
Societo por Internacia Lingvo, gvidata de dro Bormann, sendis kelkajn
cirkulerojn al ni. La societo havas eminentajn honorajn korespondajn membrojn en multaj landoj. La adreso estas Blŭcherstrasse 17, Flensburg^M ŭrwik, Germanujo.
Injormileto pri Esperanto, lnterlingue, lnterlingua estas dissendita de d-ro
C. A. ten Seldam, Middenweg 117 boven, Amsterdam Oost, Nederlando.
Terminologio. Hidraŭliko (akvotekniko). S-ro P. Touron, B. P. 122, Alĝer,
Alĝerio, preparas Hidraŭlikan terminaron (Akvotekniko kaj flankaj teknikoj:
veterobservado, akvoobservado, geologio, ktp.) kaj petas kunlaboron de interesitaj fakuloj.
Peranto por Francujo: S-ro E. Bidoit, chateau de Gresillon, Bauge (Maine
et Loire). La jarkotizo estas 600 frankoj. Pri specialaj aferoj oni skribu al:
Scienca Revuo ĉe G.E.E., Pedagogia Muzeo, 1 rue du Perigord, Toulouse.
N ova delegito por Italujo: S-ro P. Marelli, piazza Napoli 40, M ilano. Ni
esprimas nian dankon al la malnova delegito d-ro inĝ. E. Aprosio.
Delegito por Novzelando: Prof. C. J. Adcock, 45 Queen Street, We/Zinpton C. 4. La jarkotizo estas 12 anglaj ŝilingoj.
Sven Alexandersson, sekretario-kasisto.
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Protokolo de la Jarkunveno de I.S.A.E.
okazigita dum la 40-a U.K. en Bologna, 4.8.1955.
Ĉeestis 22 personoj. La kunveno komencis je 11.40. La ĉeestintoj proponis
ke la kunvenon prezidu d-ro I. L a p e n n a kaj la protokolon faru prof.
B. P o p o v i ĉ. Akceptiĝis ankaŭ jena tagordo:
1. Malfermo
2. Estrara raporto pri 1954
3. Ekonomia raporto pri 1954
4. Revizora raporto
5. Demando pri senŝarĝigo de la estraro
6. Decido pri jarkotizo 1956
7. Propono pri statutŝanĝo
8. Propono pri „Ora libro”
9. Terminologia laboro
10. Aliaj demandoj
11. Fermo
1'—-5: L a p e n n a malfermis la kunsidon kaj P o p o v iĉ tralegis la raportojn (kun buŝa aldono pri la nuna stato). ISAE havas ĉirkaŭ 400 membrojn en 19 landoj kaj la landaj societoj ekzistas en Britujo, Francujo, Nederlando kaj ĵugoslavio. La gazeto nun aperas tute regule, sed la eldonisto
havas perdojn pro malgranda abonantaro. La diskuto montris bezonon de pli
vasta agado en ISAE kaj por Scienca Revuo, ĉar ISAE kaj ILEI estas plej
gravaj fakaj organizaĵoj por plenumo de niaj taskoj post la Rezolucio de
Unesko. Post la diskuto la jarkunveno senŝarĝigis la pasintjaran estraron.
6. Pro graveco de Scienca Revuo la decido pri jarkotizo estas prokrastita,
por esti fine diskutata kune kun la problemo de Scienca Revuo.
7. Propono pri statutŝanĝo ne estas akceptita en la proponita formo (ke
estrarano povas esti nekomitatano), sed en la punkto 6 de la Statuto estu
aldonita post a., b., c., ankaŭ:
,,d. La komitato rajtas alelekti ankoraŭ maksimume tri pliajn komitatanojn”.
8. Dum la diskutado pri la Ora Libro montriĝis la bezono eldoni specialan
jubilean libron, sed kelkaj estis pesimismaj koncerne la financan flankon. En
la diskuto L a p e n n a fkaj P o p o v iĉ informis pri la longa perletera diskuto inter estraranoj kaj kelkaj komitatanoj. Kvankam montriĝis deziro ke
tia libro ne estu el multaj fakoj, la jarkunveno konsideris la fakton ke la
plano estas jam detale farita por diversfaka libro kaj decidis ke oni eldonu
ĝin sub la titolo ,,Sciencaj studoj”. P o p o v i ĉ transprenis la taskon organizi, kun helpo de J. V r a n ĉ i ĉ, la antaŭmendojn kaj vendadon dum la
kongreso en Kopenhago, post publika rekomendo de L a p e n n a.
9. P o p o v i ĉ informis pri la raporto de R. H a f e r k o r n al la 33-a
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kongreso de Germana E. Asocio kaj S h i n o d a informis ke Sc.-Teknika
Terminaro certe aperos antaŭ la fino de la jaro, kvankam ĝis nun venis nur
50 mendoj e! Japanujo kaj 150 el aliaj landoj. La jarkunveno esprimas sian
dankon al la verkintoj kaj eldonantoj, sugestas al la estraro organizi bone la
vendadon dum la kongreso en Kopenhago, kaj krome substrekas la gravecon
de plua terminologia laboro por efektivigi plenan S.T.T.
10. L a p e n n a informis ke la ĝisnunaj prelegoj de I.S.U. aperis1) en
libroformo, kaj se ili estos sukcese vendataj, la novaj prelegoj aperos regule
ĉiujare.
Post longa diskuto pri la financa krizo kaj tro modesta amplekso de Sc.
Revuo, kiun diskuton partoprenis preskaŭ ĉiuj ĉeestantoj, la jarkunveno decidis fari al la redaktoroj kaj al la estraro jenajn sugestojn:
a. aperigadi 6 numerojn en unu jaro, pli ampleksajn ol ĝis nun kaj sur pli
dika papero;
b. la enhavo de la unuopaj numeroj estu alterne el naturesploraj sciencoj
kaj el soci-historiaj sciencoj;
c. la unuajn du numerojn (el ĉiu branĉo po unu) eldoni kiom eble plej
bone kaj grandkvante propagandcele, kaj tiam malfermi grandan kampanjon ĉie (en gazetoj, dum kunsidoj, ktp.) por pli granda nombro de aktivaj
membroj kaj de abonantoj, lasante al la abonantoj-nemembroj eblecon
aboni nur unu el la branĉoj de la revuo.
Samtempe la jarkunveno esprimas sian koran dankon al la eldonisto Muusses kaj petas lin transpreni ankaŭ nun la riskon por realigo de la lasta
menciita sugesto.
Sekve de la supraj sugestoj la jarkunveno rajtigas la estraron plialtigi la
membrokotizon de ĝisnunaj 12 al 18 anglaj ŝilingoj.
Fine la jarkunveno akceptis proponon de prof. F e r n a n d e z sendi al
s-ro Clemente Estable, Urugvajo, gratulon kaj solidarecon pro lia interveno
en la Programkomisiono de Unesko en Montivideo.
11. D-ro L a p e n n a fermis la kunsidon je 13.50, invitante la ĉeestantajn
membrojn aktive kunlabori por realigi la faritajn decidojn.
Protokolinto B. P o p o v iĉ.

Subnoto.
La estraro de ISAE akceptis ĉiujn decidojn kaj sugestojn de la kongresa
kunveno. Nur unu voĉo estis kontraŭ pliampleksigo de la revuo.
9-10-1955
B. P o p o v i ĉ.
) aperos pr. en novembro 1955 (Red.)
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Alvoko al referendumo.
Inter aliaj decidoj de la jarkunveno en Bologna, troviĝas la propono pri
statutŝanĝo, kiu tekstas:
En la punkto 6 de la Statuto estu aldonita post a., b., c., ankaŭ ,,d. La
komitato rajtas alelekti ankoraŭ maksimume tri pliajn komitatanojn.”
La senco de tiu propono estas ebligi al la komitato trovi pli facile homojn
kapablajn kaj pretajn kunlabori en la estraro, eĉ se iu el ili ne estis pli frue
elektita komitatano. Laŭ la p. 11 de la Statuto por ĉiu statutŝanĝo necesas
referendumo. Tial mi invitas ĉiujn membrojn voĉdoni por aŭ kontraŭ la proponita ŝanĝo. La respondoj atingu la sekretarion-kasiston S. A 1 e x a n de r ss o n (Lllricehamnsvagen 16 nb, Johanneshov, Svedujo) plej malfrue 30 tagojn post aperigo de ĉi tiu alvoko.
Krome ĉiu membro rajtas (p. 8 de la Statuto) postuli referendumon pri ĉiu
decido de la jarkunveno, 3 monatojn post aperigo de la decidoj.
B. P o p o v i ĉ, ĝen.sekreiario de ISAE.

DE LA TERMINOLOGIA SEKCIO.
Per letero mi petis d-ron H o l m s t r o m (reference al miaj rimarkoj sur
p. 66 de Scienca Revuo 7, n-ro 26-a de mia artikolo ..Universala Dekuma
Klasado kaj Terminologio”), deklari sin preta funkcii kiel informcentro por
verkontoj de esperant-lingvaj fakterminaroj aligendaj al ISO/FID-terminaroj.
D-ro Holmstrom en letero de la 4-a de aŭgusto 1955 respondis jenon (angle):
,,Estimata sinjoro,
Mi ĝojas pri via interesiĝo pri la farado de plurlingvaj terminaroj por
specialigitaj fakoj, ĉar helpo al tio estas la parto de la Unesko-programo, pri
kiu mi estas kompetenta, tiom kiom koncernas la sciencon kaj teknologion ...
(Parenteze, Unesko publikigos dum la venonta monato de d-ro W ŭ s t e r
,,Bibliography of Monolingual Scientific and Technical GloSsaries Vol. I National Standards” kiu estas suplemento al la jam ekzistanta „Bibliography
of Interlingual Scientific and Technical Dictionaries” ).
Rilate al la uzado de UDK en terminaroj, Unesko opinias ke en multaj
kazoj estas utile dividi specialan terminaron laŭ ĉapitroj aŭ partoj, konformaj
al la diversaj sekcioj de la temo, kaj ke, kiam tio estas farita, la ĉapitraj
titoloj estu akompanataj de la koncernaj UDK-indicoj. Tio plifaciligas kompili bibliografiojn en kiuj la tereno de ĉiu terminaro estas klare indikita kaj
eviti senutilan interkovriĝon kaj duobligon de la leksikografia laboro. Kondiĉe ke tio ne malfruigas la progresadon de urĝa laboro, Unesko ankaŭ ne
vidas kontraŭaĵon referenci kaj aranĝi la terminojn por la apartaj nocioj interne de ĉiu ĉapitro laŭ la UDK-sinsekvo, kion d-ro W ŭster rekomendas
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pere de la Teknika Komitato 37 (Term inologio) de la „International O rganization for Standardization”. Aliflanke mi forte kontraŭas uzadi UDKindicojn p o r referenci inter la alfabetajn indeksojn en la diversaj lingvoj. Tio
estu farota per simplaj seriaj numeroj, pro tio ke UDK-numeroj por tre specialigitaj nocioj fariĝas tro longaj kaj malkomfortaj kaj pro aliaj kialoj kiujn
mi ne bezonas trakti ĉi tie.
T iu j kialoj kaj ankaŭ la pozicio de U nesko rilate al E speranto kiel ebla
rimedo por m alpliigi la bezonon de teknikaj tradukoj, estas nom atoj en „Rep o rt on Scientific and T echnical T ran slatin g and R elated P roblem s”, ĵus
p retiĝinta en m anuskripto kaj publikigota de Unesko post kelkaj m onatoj.
Intertem pe mi povus sendi al vi diversajn pli mallongajn verkaĵojn koncerne
tiujn dem andojn.
P o r la adresoj kiujn vi deziras ricevi, tiom kiom ili koncernas m ian prop ran kampon, mi rekom endas al vi la „Directory of International Scientific
O rg an izatio n s”, kies dua eldono estas represita de Unesko en 1953 kaj kiu
estas havebla ĉe „Unesco V ertrieb fŭr Deutschland”, R. O ldenbourg, M ŭnchen, je preze sam valora al $ 2,50.
Y ours v ery truly
J. E. Holmstrom, Department of Natural Sciences” .
Japana Esperanto-instituto promesis aperigi la Sciencan kaj T eknikan Term inaron (S T T ) en novem bro 1955.
R u d o 1f H a f e r k o r n .
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A T A K O JK O N T K A C
6A R D E N PL A N T 0J
de D-ro Paul NEERG AARD
licenciato de hortikulturo, magistro kaj doktoro
de agronomio kaj sekciestro ĉe ŝtata Plantpatologia Servo, Kopenhago, krome membro de
la Akademio de Esperanto

La unua libro aperinta en Esperanto:
pri ĜARDENKULTURO,
pri INSEKTOJ,

pri PLANTMALSANOJ,
pri DAMAĜAJ FUNGOJ.

La libro enhavas 234 paĝojn artpaperajn, kiuj enhavas 75 tekstfigurojn. Krome,
la libro enhavas 9 kolortabulojn, kiuj sume enhavas 85 figurojn, do la libro

entute enhavas 160 bildojn!
Belege tuttole bindita, kun ora stampo kaj kolorpresita kovrilo, desegnitaj de
la dana pentristo Mogens Zieler.

Prezo £ 1, afranko 9p.
Eldonita de
T H E ESPERANTO PUBLISHING COMPANY LTD, ANGLUJO
Mendebla ĉe

UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO,
Heronsgate, Rickmansworth, Herts., Anglujo,
aŭ ĉe landaj kaj lokaj Libro-Servoj,

Profesoro ĉe la Agrikultura Kolegio de Okcident-Skotlando, D-ro
HUGH NICOL, Ph.D., F.R.I.C., F.R.S.E., en Esperanto:
Mi ne konas libron verkitan anglalingve kiu valoras siaspece la duonon de
“Atakoj kontraŭ ĝardenplantoj” ....... La libro estas perfekta kiel presaĵo, ĝia
lingvo estas senerara. Guebla de ĉiu —■* fakisto aŭ ne.

Ĝefĝardenisto ĉe la ŝtata Ĝardeneksperimentejo en Alnarp, Sve~
dujo, S-ro CARL A. KLANG en Svenska Esperanto~Tidningen:
Tre malofte oni vidas tiel modernan, aktualan, belpresitan kaj seneraran faklibron ....... Pri la enhavo mi konstatis, ke ĝi estas pli modema kaj aktuala ol
svedaj ĝardenlibroj, kiuj ĝis nun aperis.
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