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igas Mainz. La arkiepiskopo de Muguntio forte gravis en la germana historio, öar li kunclekus
la gerrnanan impcriestron.

Montokaslno I J'Ionle Cassino : Origina monaticjo de la ordcno de la benediktanoj, nomata laü
Benedikt de Nursie. kiu ne nur Iondis ci tiun religian kumunumun cn la jaro 529, sed ankaü la
monaliejon sur ci tiu monto, situanta en la itala montaro Apcninoj. Lau giaj rcguloj cstis poste
fonditaj multaj aliaj monaliejoj kiel ekz. Fulda.

Neüstrio : Okcidenta parto de la franka regno kun la öefurboj Parizo kaj Soissons. La nomo
signifas "nova lande". Gi preskaü kongruas kun la centro de nuna Francujo.
Orient-romia imperio : La Romian Imperion, öirkaüantan la Mediterancon, disdividis impe-
riestro Tbeodosius en 395 en du partojn, la okcidentan kun Romo kiel öefurbo kaj la orientan,
kies öefurbo estis Konstantinopolo, la nuna Istanbul. Okcidenta Romio disfalis cent jarojn poste
en diversajn partojn. Orienta Romio rezistis dum mil jaroj (gis 1453). Durn la bonifaca ternpo
apartenis al gi prcskaü la tuta balkana duoninsulo, Anatoliu (hodiaü: 'Iurkujo ) kaj partoj dc
ltalujo.

Paliumo : Vestaja insigno de la papo kaj de la arkiepiskopoj, konsistanta el blanklana rubando
kun ses nigraj krucoj. Gi estas portata öirkaü la kolo kun du malsupten pendantaj strioj sur la
brusto kaj sur la dorso.

Piplna donacajo : Donace de rcgo Pipino (de Frankujo) al la papo Stclano II-a pcr tcritorioj cn
norda kaj mcza Italujo (753). En tiuj rcgionoj, arnpleksantan la urbon R.7VCl1IJ.7kaj zonun lra
meza Italujo (kun Rorno) la papo rcgis mcmstare kiel suvercno, protektata de Pipino respektive
de lies postculo. Per tio fondigis la Vatikana (aü papa) Regno, ckzistanta gis 1800, kiam ltalujo
unuigis. (La nuna Vatikana Rcgnu arnplcksas nur kvartalon dc la urho Romo cirkaü la
katedralo SI. Pctru.)

SaracenoO) : Dum la kristana mczcpoko tiel estas nomataj öiuj araboj kaj islamanoj, kiuj
invadis kristanajn landojn okupante kaj regante.

Psikolingvistika taksado de vortofarado de /ll.tll-vortoj
en Esperanto: Apliko al franclingvanoj (I)
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Resumo
Tiu ci studo esploras la distribuon de la prefikso mal- eil Esperantaj adjek-
tivoj kaj verboj el du flankoj: lingvistika markiteeo kaj jugado de parolan-
toj. Kvindck franclingvanoj jugis 40 parojn da kontraüaj vortoj pri tio, kill
el du kontraüaj vortoj estas primara. Analizo montris. ke distribuo de IWi/-
konvenis plejpartc al la lingvistika rnarkiteco kaj/aü al la jugadoj de paro-
lantoj. Tarnen ankaü trovigis kelkaj vortoj, kiuj kontraüstaris al la lingvis-
tika markiteco kaj/aü al la jugadoj. La intluo de la franca sur la vorto-
farado dc I1wl-kontraüvortoj estis rimarkebla; tarnen la rolo dc frckvenco
kicl faktoro determinanta radikon de mal-kontrauvortoj cstis neklara.

Adreso de la aütoro:
Gerherd KALKHOF
An der Rusch 17
DE - 36341 - Lauterbach / Germanie

Enkonduko
La prefikso 111al- eil Esperanto siguifas "rektan kontraüajon de la ideo"

(Zsmenbot, 1887, p.233). Tiu öi prefikso, same kiel aliaj prefiksoj kaj su-
fiksoj, sendube plenumas gravan rolon en vortofarado en Esperanto. spar-
ante la nombron de radikvortoj kaj sekve helpante tacilan lemadon dc la
lingvo. Antaüaj konsideroj pri la pretiksigo per nisl- koncernas plejparte
stilajn malavantajojn kiuj okazas pro oftega uzado de la prefikso (ekz.
Wsnnghicn, t959; Kslocsay & Waringhien, 1985). Tiuj malavantagoj
inkludas, ekzemple, longeeon kaj pezeeon de mal-vortoj kaj monotoneeon
dc la stilo kiu euteuas tro da mal-vortoj. Malmultaj tarnen estas konsideroj
pri kiu el la du kontraüaj vortoj rilatigeblaj per mal- rajtas stari kiel la radi-
ko. Waringhien (1959) nur meneias, ke Zamenhof "rigardis la kunmetadon
per mal- nur kiel hel pau rimedon por esprimi idcon. pur kiu ne ekzistas
vcrc intcrnacia radiko" (p. 247).

Antaü pli 01 dudek jaroj Nsgnt» (1977) esploris la prcfiksigon per mal- el
du flankoj, lingvistika kaj psikologia. Ce lingvistika flanke. li uzis la dis-

Prlaütora informo:
S-ro Kslkhot'esiss emerita instruisto mezlerneja. Ci tiun gradon li akiris antaü 30
jaroj en la fako "Historio"; krome li forte okupigis pri loka historio: interalie li
verkis dikvoluman historion de sia iama oficloko Ilbeshausen-Hochwsldheusen.
Kiel esperantisto li verkis jam kelkajn historiajojn por Scienca Revuo. Al tio antaü
kelkaj jaroj necesis dusemestra historia studado per radio-kurso universitata.
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ringen laü Greenberg (1966). "rnarkita" (angle: markcd) kaj "ne-rnark ita"
(lI11m:1rked).restaute cu du koutraüaj vortoj lingvistike rilatigehlaj pcr mal-
(ekde nun simple nornota "mal-kontrailvortoj") estas klarigehlaj per tiu öi
koncepto. Pli precize, li alprenis unu el la kriterioj por markiteco, t.e. kun-
teksta neütraligo (angle: contestuel neutrelizstiony; kiun entenas en si la
nc-markita mcrnbro dc kontraüaj vortoj. Kunteksta ncütraligo klarigas
unutlanke per la fakto, ke la ne-rnarkita rnernbro dc la paro de kontraüaj
vortoj neütraligcblas cn iu kunteksto. Ekzernple la dcmando: "Kiorn long«
estas la rivero?" antaüsupozas nenian taksadon de la rivero, dum la dc-
mando: "Kiorn mallongs estas la rivero?" implicas ke la rivero jarn estas
perceptita "mallonga". Alitlanke gi klarigas per la fakto, ke la ne-markita
mernbro povas servi kiel la nomo dc ties koncerna skalo, "Iongo" öi-okaze.
Tiele la nomo de du skaloj, longa-mallonga kaj alta-malalta, respondas
respektive al longo kaj a\to; oni nek povas nomi la du skalojn "mallongo"
nek "malalto".

Vortomaterialoj, kiujn uzis Nagata (1977), devenis plejparte de Hamilton
&- Deese (1971). Bi klasiftkis diversajn adjektivojn en tri klasojn. La unua
klaso kontentigis arnbaü suprajn kriteriojn de kuntcksta neütraligo; la dua
kongruis unu el la du kriterioj; kaj la lasta plenumis neniun kritcrion.
Negsta (1977) aldonis al la vortomaterialoj aliajn adjektivojn kaj verbojn
en kinj du kontraüaj VOTtOjestas ligitaj per msl-. Analizo de vortofarado
monrris, ke 12 cl Ig adjektivoj plenumantaj ambaü kriteriojn sin kontormis
al la lingvistika rnarkiteco, kvankarn tri paroj da mal-kontraiivortoj ne cstis
konfonnaj al la markiteco. Por aliaj tri paroj estis preskribitaj apartaj vor-
toj; tiuj öi lastaj tri paroj da kontraüaj vortoj do estis ne ligitaj inter si per
msl-. Du paroj da adjektivoj plenumantaj unu el la du kriterioj konforrnigis
al la lingvistika markiteco, dum tri aliaj neo

Nsgats (1977) ankaü testis, öu parolantoj de la japana lingvo povas jugi
ne-markitajn mernbrojn pli primaraj 01 la markitajn: primara en la senco,
kc, sc unu membro dc la paro estas elektita, tiarn la alia sckvas aütomatc.
Trovajoj monrris, ke 13 cl 18 ue-markitaj membroj dc la adjcktivoj plcnu-
mantaj ambaü kriteriojn estis jugitaj kiel prirnaraj, kvankam inter tiuj 13
ne-markitaj membroj trovigis du mernbroj kiuj portis la prefikson msl-. Du
el kvin adjektivoj trafantaj unu kritcrion jugis japanlingvanoj kontraüe al la
lingvistika markiteco, dum trovigis nur unu kiun ili jllgis konforme al gi.
Iliaj jugadoj k.'!ipri kvar paroj da adjektivoj kiuj kongruis kun neniu kritc-
rio kai pri du paroj da verboj cstis konformaj al Esperanta vortofarado. Car
evidentigis, ke la lingvistika markiteco nek plene klarigis la distribuon de
prefiksigo per msl-, nek la distribuon de subjektivaj jugadoj de japanling-
vanoj, tial Naeats (1977) provis derermini la taügecon de du aliaj klarig-
altemativoj. Unu koncernis lingvistikan spacon (angle:/ingllisfic spscc: L-
SP.1cc)OJkaj la alia koncernis scmantikan trajton dc takschlcco t cvslnativc

!t,,'afure)entenita de vortoj.(3) Tarnen, eö tiuj öi du alternativoj montrigis ne
tute suficaj,

La nuna studo pravas repliki la antaüan studon (Nagata, 1977) öe parol-
antoj de la franca lingvo. Tio estas precipe pro tio, ke lall Waringhien
(1959, p. 63) la prefikso mal- akiris gian sencon el la franca kaj la itala.
Sajnas do, ke tiu cl la du kontraüaj vortoj kiu estis preskribita kiel radiko
kaj kun kill cstas kunmetita la prefikso, dependas parte de vortofarado ob-
servata eil tiuj öi du lingvoj. La studo celas akiri du tipojn de distribuoj,
nome tiun distribuon kiun montras mal-preftksigo de diversaj paroj da
kontraüaj vortoj kaj tiun distribuon kiun franc\ingvanoj montros kiam ili
cstos jugantaj unu aü alian rnernbron dc tiuj vortparoj kicl prirnara.

Metodo
Partoprenantoj

Partoprenantoj estis 50 studentoj, 25 viroj kaj 25 virinoj, el Universitato
de Alberte, Edmonton, Kanado. I1i öiuj estis personoj kiuj paro las la fran-
can lingvon.

Materialoj
Francaj ekvivalentoj al la japanaj kaj anglaj vortoj antaüe uzitaj (Nagafa,

1977) estis alprenataj. Tabelo I prezentas parojn da vortoj lau la du vorto-
specoj: adjektivo kaj verbo. La adjektivoj estis ordigitaj en tri klasojn lau
la du kriterioj de kuntcksta neütraligo. Dek-ok adjektivoj estis konfonnaj
al arnball kritcrioj, kvin al unu kriterio kaj la ceteraj 12 al neniu kriterio.
Kvin paroj da verboj, kies Esperantaj ekvivalentoj estas rilatigeblaj per
mal-, estis ankaü uzataj.

Proccdo
Kvardck paroj da kontraüaj vortoj estis hazarde listigitaj SUT folio. La

partoprenantoj cstis pctataj indiki unu el la du kontraüaj vortoj kiun ili
konsideris prirnara. La partoprcnantoj cstis pctataj plcnurni la taskon kiel
chle plcj rapide laü siaj unuaj irnpresoj,

Rezultoj
Distribuo de la prefikso mal-

La kolumno etiketita "Ne-rnarkita'' en Tabelo I konsistas el ne-rnarkitaj
mcmbroj de la paroj distingeblaj per arnbaü aü unu el la kriterioj de kun-
teksta neütraligo. La paroj estas listigitaj en la ordo malkreskiganta de la
nornbro de partoprcnantoj, kiuj elektis la ne-rnarkitajn rnernbrojn kiel pri-
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Tabelo I : Paroj da knntruüa] vortoj francaj, ties Esperantaj ekvivalentoj,
nombroj de partoprenantoj jugintaj ciun vor tun kiel primaran

aü neprimaran, kaj CR (** p< .01, *P < .05)

maraj. Paroj da adjektivoj ne distingeblaj per markiteco kaj paroj da verboj
cstas enigitaj en unu aü alian kolurnnon lau grandaj nornbroj de partopren-
antoj, norne: tiuj vortrnernbroj kiujn ili jugis kiel primaraj estas listigitaj en
la kolumno etiketita "Ne-rnarkita'', denove en malkreskiganta ordo. La
kolumno etikctita "Markita" konsistas el markitaj rnernbroj distingeblaj per
markitcco plus adjektivoj kaj verboj, kiuj ne estis distingeblaj per markit-
cco kaj kiuj estis jugitaj kiel ne prirnaraj.

La tria kaj la kvara kolumnoj prezentas esperantajn parojn da kontraüaj
vortoj respektive al la francaj en la unua kaj la dua kolumnoj. Trovigis, ke
la 18 paroj da adjektivoj kiuj plenurnas arnbaü kriteriojn klasigis en tri
kategorioj. La unua kategorio inkluzivis 11 parojn kiuj konformigis al la
lingvistika rnarkiteco, norne: la markitaj rnernbroj de tiu ci kategorio portas
la prefikson mal-. La dua kategorio inkludas tri parojn, kiuj staras kontraü
la rnarkiteco. Ne-rnarkitaj mernbroj de tiuj ci paroj portis la prefikson mal-.
La tria kategorio konsistis el kvar paroj da adjektivoj, al kies mernbroj
estas preskribitaj apartaj vortojJ4)

Rilate al la dua grupo (kiu obeis al unu kriterio) du el kvin paroj kon-
venis al markiteco, dum la ceteraj tri staris kontraü gi. Analizo per la ling-
vistika markiteco nek eblis pri la tria grupo de adjektivoj, kiuj plenumis
neniun kriterion, nek pri la kvara grupo de kvin verboj.

Franca Iingvo Esperanto Nornbro de partuprenantoj
Ne-rnarkita Markita Nc-markita Markita c-markita Markita CR

Adjektivoj - Ambsü kriterioj
lumincux sssombri hrila malhrila 50** 0 7.07
gcnercux evurc malavara avara 50" 0 7.07
dur tcndre malrnola mola 49** I 0.79
sctit' passif aktiva pasiva 49·· I 6.79
vivanI morl viva rnorta 49·· 1 0.79
bon mauvais bona rnalbona 49·· 1 6.79
sain fou mensosana freneza 49·· I 6.79
epeis fm dika maldika 49·· 1 6.79
'Tai Isu» vera malvera 48·· 2 6.51
haut has alta malalta 48·· 2 6.51
orgucillcux humhle aroganta humila 45·· 2 6.27
propre Sille: pura malpura 47·· 3 0.22
!Ort fäible forta malforta 47·· 3 6.22
long court longa mallonga 47·· 3 6.22
profand creu.!" profunda malprofunda 47·· 3 6.22
sauve dangercux maldangera dangera 47·· 3 6.22
large ctroit larga malllarga 45·· 3 6.06
serre relache streöita malstreöita 43·· 6 5.29
Uau kriterio
heaucoup peu multa malmulta 5U·· 0 7.U7
diilici/e fäci/e malfacila facila 49** 1 6.79
vieux jeune maljuua juna 46·· 4 5.94
loin proehe malproksima proksima 43"* 7 5.U9
grand petit grauda malgranda 22 28 U.85
Neniu kriterio
mental physiquc rnensa korpa 50" 0 7.07
scmbleble different simila malsimila 49·· U 7.UO
nOJr blenc nigra blanka 49·· I 6.79
eveilk: cndortru maldorma dorma 48·· 2 6.51
lourd leger peza malpeza 46·· 4 5.94
nouvesu vieux nova malnova 44·· 6 5.37
gros mince dika maldika 43·· 7 5.09
su-dessus su-dessous supra malsupra 40·· 9 4.43
premier demier unua lasta 40·· 10 4.24
gauche droite rnaldekstra dekstra 35·· 15 2.83
devsnt dcrnere antaüa rnalantaüa 33· 17 2.26
Ierme ouvert fermita malfennita 28 22 0.85
Verboj
decouvnr cOU'TIr malkovri kovri 48·· 2 6.51
veincre perdre venki malvenki 47·· 3 6.22
reussir echouer sukcesi malsukcesi 46** 3 6.14
detendre permeure malpermesi permesi 46·· 4 5.94
apparajtrc disappersurc apcri malapcri 44·· 6 5.37

Jugado de partoprenantoj
La kvina kolumno de Tabelo I prezentas la nornbron de partoprenantoj

kiuj elektis kiel primara la ne-rnarkitajn mernbrojn de la vortparoj, kaj la
sesa kolurnno la markitajn vortmernbrojn. Kritikaj Proporcioj (angle: Criti-
es! Ratio: eR ) estis kalkulataj par test i öu la nornbro dc partoprenantoj
signifikc superis la nornbron hazarde atendeblan. Ciuj ne-markitaj mern-
hroj kiuj plcnumis arnbaü kriteriojn estis jugitaj kiel primaraj, tute kon-
forme al la lingvistika rnarkiteco.

Pri kvar cl kvin paroj kiuj kontentigis unu kritcrion, ne-markitaj mern-
broj estis jugitaj kiel prirnaraj. Plue, la partoprenantoj jugis kiel primaraj
unu alt alian mernbron ne nur el la paroj de 11 el 12 adjektivoj kiuj ne
oheis la kritcriojn, sed ankaü el tiuj de kvin verboj.

Diskuto
Rilate kaj al öiuj adjektivoj kiuj plenumas arnbaü kriteriojn de kunteksta

ncütraligo kaj alrkvar el kvin adjektivoj, kiuj plenumis unu kriterion, ne-
markitaj mcmbroj estis jugataj kiel prirnaraj. Tio ci indikas, ke la lingvis-
tika rnarkiteco bone prognozas jugadojn de la partoprenantoj. Evidentigis
ein, ke vortofarado de Esperanto estas plejparte preskrihita konforme al du
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tipoj de taksadkritcrio kiujn ni alprcnis ci tic, nornc: lingvistika markitcco
kaj jugado dc paralantoj. Tarnen ncccsas rimarki sarntcrnpc, kc trovigis
kclkaj paroj pri kiuj prcliksigo per mal- kontraüstaras al tiuj öi taksadkrite-
rioj. Specife. mal- cstas kunmetita kun nc-rnarkitaj mcrnbroj öc 6 paroj
(malavara-avara, malmola-mola. maldangcra-dangera, malfacila-facila,
maljuna-juna kaj malproksima-proksima). Krome, al öiu mcmbro dc la
kvar paraj da adjektivoj (aktiva-pasiva, viva-morta, rnensosana-Ircncza kaj
aroganta-humila) estis donitaj apartaj vortoj, spite al tio kc cstus pli akccp-
tinde ne nur lingvistike. sed ankaü psikologic, se membroj dc tiuj ci paroj
da kontraüaj vortoj cstu rilatigitaj inter si pcr la prcfikso 111<11-.

Pri la adjektivoj kaj verboj, kiuj plenumis neniun kriteriou. plejparto da
prcliksigo per mal- konforrnigis al la subjektivaj jugadoj dc franclingvanoj,
kvankam trovigis kvar paroj (maldorrna-dorma, maldckstra-dckstra, mal-
kovri-kovri kaj malpcrmesi-pcrmcsi) kiuj kontraüstaris al iliaj jugadoj.

La nunaj trovajoj pri la jugadoj dc franclingvanoj rilatc al la adjcktivoj,
kiuj plenumis arnbaükritcriojn, estas tre konformaj al tiuj obscrvitaj dc
Hamilton & Dccsc (J 971) cc anglalingvanoj. Ni povus tial diri, kc paro-
lantoj de la du lingvoj pritraktas tiujn ci adjektivojn laürcgulc dc io, kio
korelacias. kvankam ne identa, kun la lingvistika markiteco. Tiu ci inter-
pretado aplikigas ankaü al la adjektivoj plenumantaj unu kriterion en la
franca kaj la angla, car kvar el kvin paroj da tiuj adjektivoj cstis konformaj
al la lingvistika markiteco en la tranca kaj kvin el scs paroj da ili cnIa
angla. (Escepto estas grand-petit =granda-rnalgranda en la franca, kaj oJd-
young = maljuna-juna en la angla). Kompare kun la supraj du lingvoj, kon-
formeco inter subjektivaj jugadoj kaj lingvistika markitcco cstis malpli
rimarkinda öe japanlingvanoj, öar kvin el 18 adjektivoj plenumantaj arnbaü
kriteriojn kaj tri el kvin adjektivoj plenumantaj unu kriterion ne konform-
igis sin al la markiteco. Ni tarnen devas noti, ke granda korclacio aperis
inter la lingvistika markitcco kaj la jugado de parolantoj dc tri malsamaj
Iingvoj.

Zamcnhof(l887) elpensante la vortofaradon de Esperanto alprenis la rc-
gulon. ke "öiuj vortoj, kiuj jam farigis internaciaj ... , restas en la lingvo in-
ternacia nesangataj'' (p. 233) kaj kreis la vortaron ne arbitrc "scd kiom cblc
el vortoj konataj al la tuta klera mondo" (p.238) kaj "egale uzataj en öiuj
civilizitaj lingvoj" (p.238). Konsiderc la fakton, ke ne-markitaj membroj
de kontraüaj vortoj estas generale pli ofte uzataj 01 markitaj mcmbroj cn
parolkomunumoj (G'reenbcrg, 1966), ni povas diri, ke li clcktis trafan vo-
jon. Meritas do mencii, ke lia vortofarado, almenaü konccrne Illal-kontraü-
vortojn. estas grandparte konfonna al niaj kurantaj du taksadkriterioj,
Aldonindas tamen. ke lia regulo ne öiarn kongruas kun niaj taksadkriterioj,
kiel ni vidis supre.

Oni povus rimarki (lall Vilborg. 1989. IlJ91. 1993. 19(5). iom da intluo
dc la franca sur la dccido de Zamcnhot pri radikoj de mal-kontraLivortoj.
prccipe pri tiuj paroj kiuj staris kontraüe al la Iingvistika markiteco kaj/aü
al la jugadoj de parolantoj (ckz, avara-malavara, dangcra-maldangera, tac-
ila-rnalfacila, juna-maljuna, donna-maldorma. kovri-malkovri kaj permesi-
malperrncsi). Ne eblas tarnen derermini. cu cn cüropaj landoj en la lasta
duono dc la 19-a jarccnto francaj ckvivalcntoj dc ci-supraj cspcrautaj radi-
koj pli oltc okazis 01 siaj respektivaj koutraüparoj. La uuna aütoro cstis
atendinta, antaü 01 alpasi al tiu öi studo, ke pri la supraj sep paroj traue-
lingvanoj estus versajne jugontaj vortomembrojn sen mal- (ekz. tendre :
mola) kiel pli primaraj 01 tiujn kun mal (ckz, dur : malmola). Tiu ci su-
pozo, tarnen. nc cstis subtcnata. Aliajn faktorojn 01 nuran trckveucon dc
llIal-kontraüvortoj ni dcvus ankaü konsideri. Ci tiuj deuovc inkluzivus aü
la tcorion dc L-spaco (Clerk, 1973) aü takscblecou de trajtoj entenataj de
radikvortoj (Osgood; Sud & Tannenbaum, 1957; Hsmilton & Dccse,
1971). Aparte gravus takseblcco, öar gi ccrte submctigas al la influo de
kulturaj cirkonstancoj samtempaj.

Resurne. la nu na csploro trovis, kc frauclingvanoj jugis preskaü öiujn
mcmbrojn dc la vortparoj da kontraüaj adjektivoj francaj kiel primaraj.
kiuj plenumas unu aü ambaü lingvistikajn markitccojn. Vortofarado kou-
cerne la prefikson mal- konveuis plej ofte al la markiteeo tiel, ke markitaj
mernbroj estis prefiksitaj msl-, kvankam trovigis samtempe kelkaj paroj da
adjektivoj kies ne-markitaj mernbroj estis prefiksitaj msl-. Krome, trovigis
ankaü paroj kies mernbroj ricevis apartajn vortojn. Aliaj adjektivoj kaj
verboj. kiuj ne distingeblis per la markiteco, statis tiel. ke membraj sen
mal- estis pli otte jugataj kiel prirnaraj 01 siaj kontraüparoj. Tarnen ree tro-
vigis tiuj vortparoj kiuj kontraüstaris al prijugado de parolantoj. La influo
dc la franca lingvo sur la vortofarado de mal-kontraüvortoj en Esperanto
estas rimarkebla: tarnen frekvenco kiel faktoro determinanta radikon de
mal-kontrauvortoj restis neklara.
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Notoj
(1) La nuna studo estis Iarita antaü pli 01 dudek jaroj, tarnen restis netusite gis

nun pro ties rezultoj ne konformaj al la antaüvido de la aütoro (vd. Diskuton eil la
teksto). Okaze de neatendebla Iorpaso, la 24a de januaro 1999, de prolesoro Hruce
Hain Ce Universitato de Alberte, Edmonton, Kanado, mi decidis redukti artikulon
por la studo. Li bonkore tradukis la anglajn vortomaterialojn en la franeun lingvun
kaj prizorgis tutan aferon necesan por akiri datumojn el franclingvanoj. AI li mi
volas omagi per dediöo de tiu ei artikolo.

(2) La "teorio de Lsspaco" koncernas lingvan spaeon kiun evoluigas unuopuloj
dum siaj kreskadoj rilate al la konceptoj pri perceptebla spaco. Car ili naskigis en
specifa naturmedio de ebena mondo kun gravito, ili prikonstruas percepteblun
spacon kiu limigas kaj preskribas definitivajn ecojn lingve esprimeblajn. 'I'iel, se la
ternivelo estas la normnivelo, tiam supre estas pozitiva kaj malsupre negative: kaj
se la vertikala, dekstra-maldekstra nivelo tra la homkorpo estas alia normnivelo,
tiam antaii (Ja korpo) estas pozitiva kaj malantaii negativa.

(3) La koncepto de semantika trajto de taksebleco rilatas al alekcia signilo (a/~
Iective meaning) kiu rolas plej grave kiam oni jugas kiujn ajn objektojn inkluzive
vortojn. Tiun ei trajton klare videbligas sekvantaj paroj da adjektivoj, good - bild
(bona - malbona), besutitu! - ugly (bela - malbela), sweet - sour (dolca - acida),
clean - dirty (pura - malpura) vslusble - wortbless (multvalora - senvalora) kaj si-
rnila ( Osgood, Suci & Tannenbaum, 1957). Vd. ankaü Osgood (1980) pri rilata
koncepto. afekcia negativeco (a/reetive negativity).

(4) Se la kontraüvorto de bumila es tu mslhumils anstataü U('Og,U1tu,tium la
nombro de paroj kontrai'tstarantaj al la lingvistika markiteco grundiges po unu kaj
lau tio malgrandigos po unu la nombro de paroj kiuj ricevas apartajn vorlojn.

Baza premiso por la scienca leksiko de Esperanto

.!. KA VKA

Enknnrluko

Durn longa tempo (iom pli 01 duona jarcento) okupis min la scienca lek-
siko de Esperanto. La jardekoj instruis min tre konvinkive, ke apenaü eblas
sukcesi ci-karnpe, se oni nesufiöe regas la lingvojn grekan (helenan) kaj
latinan. La kreinto de Esperanto bone konsciis, ke el tiuj ci du lingvoj
necesas öerpi unuavice, se ternas pri sciencoj. Cill leksikologo, transpren-
inta de li la stafeton, procedis aü pli aü malpli bonsance: tio dependis de lia
lingva erudicio. La gisnuna rezulto estas do iom dubinda; mi nepre ne
aüdacus nomi gin planlingva. Hclpe dc sekvaj ekzemploj mi provu de-
monstri la situacion.
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I. Fnnetikn

Zamcnhof' klopodis - laüeblc konsekvence - distingi inter jenaj du grekaj
fonemoj: kappa (K) kaj kJii (~I),por eviti gravajn konfuzojn. Latino redo-
nas la fonemojn per C(antau A, 0, U) kaj per la digramo CH. Bedaure, tiu
H baldaü ernbarasis la frankofonan kaj anglofonan publikojn.

Kvankam profesoro Waringhien, la öefredaktoro de PIV (1970) koncedis,
kc A gravas en sciencaj tenninaroj, li havis malfacilajojn, se li prononcadis
gin. Kiu havis okazon lin aüskulti, povas konfirmi, ke sole el kunteksto
ehlis distingi, öu ternis pri oro, öu pri horo, öu pri lioro. Male, araboj,
gcrrnanoj, hindoj, nederlandanoj, slavoj, sudafrikanoj kaj multaj aliaj
trovas la "malbenitan" fonemon H senproblerna.

Min mcrn, la rolo de A interesis delonge. Apartan traktajon mi dediöis al
gi cn Il)XO kaj poste gin tusadis plurfoje, ckz, cn 19R I, 1982, 1997. Ci-
lokc, mi lirnigos min sole al tre malrnulto da ckzernploj.

Priaütora ioformo
Prof. Nagata laboras pri psikolingvistiko, Sill tur.nante precipe al akirado
de denaskaj lingvoj, homa prilaborado de frazoj kaj stato de lingvoscio
atingita fare de plenkreskuloj.


