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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.
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1.1. En gcoliemio, mincralogio, botaniko kaj aliaj scicncoj ckzistas la
terminparo lialkoflla = rilata al kupro, kalkofila = rilata al kalcio. Esper-
eble utilos ilustri, kiom alergia povas esti franco, sc temas pri H. Fine dc
1998 kaj komence de 1999 mi reviziis la geologian parton dc la nuntcmpc
preparata nova eldono de PIV. Inter aliaj kapvortoj trovigis ankaü lialkopi-
rito. proponita fa re de mi.

AI la redaktantu malplaöis la H; tarnen Li nc aüdacis misforrni la nomou
al "kalkopirito'', kvankam multloke Ii neniom hezitis anstataüigi la font-
lingvan fonern on per K. Ci-foje, gi estus nepre provoka, öar la mineralo
nenion komunan havas kun kalcio. Por eskapi cl la propre konstruita kapt-
ilo, li proponis lanci la nomon "kupropirito", ne konsciante, kc pirito apar-
tenas al tute alia kristaloliemia grupo ol lialkopirito, do kc lia invento cstus
mistifika: pirito enhavanta kupron.

Scd öefe: oni devas strikte rcspekti la internacic kodigitan mineralogian
nomenklaturon. Kio finc aperos cn la nova eldono dc PIV, mi momcutc nc
scias, sed lau multnombraj preccdcntoj eblas konjckti, ke la rcdakcio simp-
le forigos la genan nomon sub preteksto, ke la kapvorto cstas "tro faka",
kvankarn temas pri la plej grava ereo de kupro. Ja simile la redakcio torpc-
Iis multegajn H-havajn vortojn. Poste oni faeile statistikas, ke H cstas fo-
nemo tro rara. Mernkomprcne, tro rara, öar oni purege f~rbalaadas gin] En
1997 mi elnombris sume 276 mineralnomojn kun nepra H.

1.2. En biofiernio ekzistas jena terminparo: liinino = kuraea alkaloido,
kinino = kreskiga planthormono. Tiu ci etimologie montras al la grcka
kine = movo. Bedaure, en PIV troveblas la fonetike malgustaj "kinino,
kinkono, kinkonino, kinoido, kinolo, kinolino, kinono", kiuj ne rilatas al
kine. sed al la planto Cinchona el rubiacoj.

1.3. Ei: pli bcdaürindc: PIV roje misforrnas la grckdcvcnan H al C':
"Kolcido" por Ia antikva nigramara regiono, latine Colchis. hclcnc Kol-
kiiis. Konsekvence, la planton gi nomas "kolöiko" anstataü kolliiko kaj tics
toksan aikaloidon "kolöikino" anstataü kollilcino. guste nomita cn
Portmenn-Rogers, 1993 (angle colchicin, germane Kolchizin ).

1.4. La konsonantduopo sigme-klii (SH) estas traktata fa re de germanoj
kiel S, fare de francoj kiel SK. Ambaü manieroj estas misaj. Fontfidcle de-
vus esti : sliisto, shistosomo, sliizofrenio, sliizomicetoj k.t.p.

1.5. Bonsauce. la fresdata parazitologia kornpendio de Zillmsnn &
Mutsehrnenn (J 999), kies eperantigita formo (redaktita farc de R.Sachs )
aperis kiel "Kromkajero Aütuno 2000" de Scienca Rcvuo, kaj cnhavanta
140 esperantigitajn parazitonomojn, nenial emas evitadi la grckdcvcnan
fonemon H: cliinokoko, liilornastiko, triliosomoido kaj multaj aliaj.
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2. Morfologio

2.1. Same kiel la fonctiko, gravas la morfologio. Antaü nelonga tempo mi
havis okazon renkontigi kun jena absurda argumentado de zoologo: "Kial
la kreinto de Esperanto ne proeedis egale pri Iupus kaj lepus? Se li vocdo-
nis por lupo, kial ne por lepo?"

Jen la respondo: Zamenhof bonege regis la latinan lingvon; li do sciis,
ke Iupus apartenas al la 2a deklinacio, en kiu la radiko nominativa estas la
sama kiel la genitiva, norne: Iup-. Male, Iepus apartenas al la 3a deklina-
cio, en kiu la nominativa radiko estas lep-, sed la genitiva lepor-. Aldo-
nigas la finajo genitiva: -is.

Kaj Zamenhof hone seiis ankaü tion, ke la radiko genitiva estas en la
latinidaj lingvoj pli grava, öar pli produktiva 01 la radiko nominativa.
Bonvolu kompari kun la franea Iievre, la hispana liebre kaj la itala leprc.
Cie vi trovas la konsonan-ton R, tipan par la radiko genitiva. Multloke mi
akeentadis la rolon de genitivo en miaj Homonimoj (Kavka, 1996).

2.2 . .Ien alia ekzemplo pri la graveeo de la genitivo, öi-okaze greka: As-
pis, genitive Aspidos, estas fa re de Zamenhof bonmotive esperantigita per
aspido. Kontraste, Berberis trovigas en PfV kiel neoficialajo "berberiso".
La botanikisto, kill gin proponis, evidente regis nek la helenan nek la la-
tinan.

Tio surprizas rnin, öar plantkonanto devus scii, ke la familio nomigas
Berberidacesc. Memkomprene, la gustaj Esperanto-formoj devus esti: her-
herido, herherirlacnj. Da analogaj fusoj, kiuj fortimigas seriozajn scienc-
istojn dc Esperanto, mi POVIIS clnombri multegon.

2.3 Estas atcntinde, kc la medieinistoj en PIV malpravc preferis la
radikon nominativan por espcrantigi la hone konatajn rnuskolojn: "bicepso,
triccpso, kvadriccpso", spite al la produktiveco de la radiko genitiva, ekz.
eponeurosis bicipitis (aü bieipitalis) brachii (Feneis, 1974), öar la nomo
biceps (= dukapa) devenas de bis ( = duoble) kaj csput (= kapo). Nu, la
genitivo de csput estas eapitis. Tiu A umlaütigis en la nominativo bieeps al
E, en la genitivo kaj adjektivo al l . Strikte jugate, la laünorma formo de
"biccpso" devus esti hicipito.

Alian etirnologion havas princeps, deveninta cl primus (= unua) kaj es-
pio (mi kaptas), sekve la genitivo estas principis, kies radiko servis por
derivi pluajn vortojn ekz. principslis; principstus, principium. Nature, la
laüfundarncnta vorto estas principo, ne "princepso".

('

Superau crudicion oni konstatu öc tiu PIVa omitologo, kiu la birdon
Podiceps esperantigis per podicipo. Jen la nuancoj de la latina leksiko. Kiu
ne emas konatigi kun ili, ec malkapablas ilin percepti, tiu krude neglektas
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la konsilon de Sokrato, rckomcndanta, kc oni unuapasc trastudu la vortojn,
antaü 01 provi rezoni pcr ili.

3. Kohereco

"La plej grava signo dc la kvalito dc terminaro cstas tics intcrna kohcr-
cco. Tiu estas atingcbla, nur pcr laüsistcma prilaborado dc la materiale".
Jen la prava vero, cksplicite formulita farc de Suonuuti (1998).

En la sckva jaro mi atentigis pri evidentaj nekohcrecoj dc la PIVa natur-
scicnca lcksiko (Kavka, I99Y). Tiam mi aludis ekzcmplc la okulfrapan tri-
opon: foliklo, foliklito (lau Yumezoc, 1995: lolikulito) kaj tolikulino. Sen
ajna dubo, la PIVaj rncdicinistoj dcvus korekti la misforrnajon "foliklritjo'
al folikul(it)o. Pur esti tre konciza, mi mcnciu ckzcmplc ankoraü nc pi i 01
jenajn tri PIVajojn:

3.1. La problcmcca inkludo de la latina tinajo -US cn la radikon dc
Esperanta vorto generas multajn nckoherccojn (Kavka, 1996). Citrus devus
farigi ne "citruso" sed citro por bone koheri kun citralo, citr(at)a acido,
citrino. citrofeno, citrono kaj aliaj.

3.2. Similo validas pri la neütra -UM: ekz. okaze dc "galiumo" PIV
prave referencas al galio 2, kiu ja cstas scnriproöc akccptcbla (kp.
Portmsnn-Rogers. 1993: galia arscnido). "Radiurno" - öu vcrc? Sc la
fundamenta vorto "radio" povas havi laü PIV jam scs signifojn, kial gi nc
havu ankaü tiun dc la licmia elcmcnto, por bonc koheri kun radiofiziko,
radioliernio k.t.p.? La PIVa "radiumterapio" aspcktas stranga, öar absolute
neintemacia.

3.3. En 1996 mi atcntigis ankaü al la franceska manio, misfonni la
radikofinon -IN- al -EN-. pro nura homonirn-Iobio, kiu spitas cö la
gepatran lingvon de la trancoj mern: la internacian rnincralnomon olivinn
(angle kaj francc: olivine. germane: Olivin, hispane: olivina. k.t.p.) PIV
senskrupule rebaptis al "olivcno", kiu ja kondukas al kontuzo kun tute alia
mineralo: olivenito. Krome: ekzistas olivinhava magmorokajo: olivjnitol

4. Konkludo

Cio, kion mi skizis helpe de kclkaj ekzemploj, ne devas pleue validi pur
leksiko komunuza (laika, beletra, parola k.s.). Tarnen. la leksiko scicnca
estas rigorc ligata per intemacie kodigitaj normoj. Se tiuj estas devigaj por
ciu seienca etnolingvo, tiom pli ci tiu principo validu por Esperanto. la
lingvo internacia, kiu, bedaure. en multaj sferoj ne atingas dczirindan
nivelon, almenaü tian, kia trovigas en la Iingvoj etnaj. Quod erst dernon-
strsndum.
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Priaiitora informo

Geologo kaj natuthistoriisto, interesata de nomenklaturoj, ties etimologio
kaj semantiko.


