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<w.guenther.esperanto@web.de>
Priaütora informo
Tiu ci teksto de "advokato de konsekvenca prevent-medicino kaj
prevent-ekologio", estis verkita por GEKIEEK 2009 en Herzberg, Germanujo, kaj prelege realigita dum la 68-a Hispana Kongreso de Esperanto en Malaga, Hispanujo 2009.

- La angla kaj rusa komparacioj Gerald TUCKER
Ankaü en la angla ekzistas la tri stupa komparacio. Kvankam gi
estas baze germana lingvo tre proksime parenca kun la germana,
gi krome estas, kiel Esperanto, leksike miksa lingvo germana-latinida. La angla, tarnen, estas ankaü struktura miksajo kaj havas kaj
germanan kaj latinidan komparaciojn. Lau certaj kriterioj unuj
komparaciigas germane, aliaj latinidaj kaj kelkaj ambaüe, Ankaü
la angla permesas al si aron da kontraüsistemaj formoj.

La germana komparacio
La bazo de la germana komparacio estas, simile kiel en la germana, fleksioj: komparativa -er kaj superlativa -est.
Germane kornparaciigas:
2.

öiuj unusilabaj adjektivoj:
pozitivo

komparativo

superlativo

clean [kli:n) "pura"

cleaner

new [nju:) "nova"

newer

newest

cheap [öi.p] "malkara"

cheaper

cheapest

3.
2.1.

cleanest

dusilabaj adjektivoj kun jenaj finajoj:
-y
pozitivo

komparativo

superlativo

dirty ['da:ti) "malpura"

dirtier

dirtiest

easy ['i:zi) "facila"

easier

easiest

happy ['hCEpi) "fellöa

happier

happiest

pretty ['priti] "beleta"

prettier

prettiest

Sed: shy [saj] "timida"

shyer

shyest

Ci tiu regulo validas, kiam la litera antaü -y estas konsonanta.
Post vokala -y öi tiu ne sangigas.
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1.1.

pozitivo
['kleve] "ruza"

komparativo

superlativo

cleverer

cleverest

-le
komparativo

['simpel]
"simpla"
simple

superlativo

simpLer

simpLest

-ow
pozitivo

narrow
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pozitivo

pozitivo

l.3.
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-er

clever

1.2.
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['nero] "streta"

komparativo

superlativo

narrower

narrowest

komparativo
commoner 1 more
common

common ['kAman] "ofta,
ordinara"
likely ['Iajkli] "kredebla"

likelier / more likely

likeliest / most likely

pleasant ['plezant]
"agrabla"

pleasanter 1 more
pleasant

pleasantest 1 most
pleasant

polite [pa'lajt] "gentila"

politer 1 more polite

politest 1 most polite

simple ['simpal] "sirnpla"

simpler 1 more simple

simplest 1 most simple
stupidest 1 most stupid

stupid ['stjupid] "stulta"

stupider

subtle ['sl\tal] "subtila"

subtier 1 more subtle

subtlest 1 most subtle

sure ['sua] "certa"

surer 1 more sure

surest / most sure

-e
pozitivo

komparativo

superlativo

large [la.g] "gran da"

larger

largest

Muta e fandigas kun la e de la finajo; restas nur unu e.
1.5.

Ce unusilabaj adjektivoj kun "mallonga" vokalo kaj
nur unu finkonsonanto la konsonanto duobligas:
pozitivo

komparativo

superlativo

big "granda"

bigger

biggest

sad [szed] "malgoja"

sadder

saddest

best

bad [beed] "rnalbona''

worse [üa:s]

worst [üa.st]

much [mxö] "rnulta"

more [rno.]

most [rnoüst]

many ['meni] "multaj"

more [mo.]

most [moüst]

a lot of[a 'lot av] "multatj)"

more [rno.]

most [rnoüst]

little [' lital] "malrnultatj)"

less

least [li:st]

little [Tital] "malgrandaj"

littler 1 smaller
['smola]

littlest / smallest
['smolist]

4. Kvaro da adjektivoj havas pro semantikaj kaüzoj du
komparaciojn, jen laüssisternajn, jen kontraüsistemajn:
far "rnalproksirna"

komparativo

"malfacila"
=

farther
further

superlativo

more difJicult

['fa:5a]

"pli" kaj most [rnoüst]

=

rimarkoj

superlativo
farthest

malproksimeco

furthest
['fa:5ist]

plualpleja

la test

postalplej nova
lastmenciita

latter [' leeta]

"pIej".
near ['nia]

2. Ce kelkaj adjektivoj eblas kaj la germana kaj la latinida
komparacio:

['fa:5a]

later

most difJicult
old [oiild]

Do, more (e muta)

komparativo

[Ta.öist]

late [lejt] "rnalfrua"
difJicult ['diflkalt]

superlativo

better

1. öiuj plursilabaj adjektivoj (escepte de kelkaj dusilabaj vd. supre)
pozitivo

komparativo

good [gud] "bona"

pozitivo

Latinide komparaciigas

lmore stupid

3. Ankaü la angla havas siajn kontraüsisternajn komparaciajn
formojn:
pozitivo

1.4.

superlativo
commonest 1 most
common

"proksirna"

last

lasta

older

oldest

maljuna

eider

eldest

familie pliaga

nearer

nearest

distaneo

next

postalnekstalvenonta
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Por lemi la anglan komparacion bezonigas 4 bazaj elementoj, 13
kontraü-sistemaj kaj 6 subsistemaj elementoj. Krome la angla uzas
du komparaciajn sistemojn. 8 adjektivoj uzas ambaü sistemojn. 4
pluaj havas duoblajn komparaciojn. (35 elementoj)
Fontoj:
Quirk & Greenbaum: A University
London, 1973, p. 130-137.

Grammar

ofEnglish,

Longman,
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La "kunmetita"

Tio validas ankaü por objektoj:
MaJIeHhKHH .n.OM - KpacHBee scex.
la plej bela el öiuj.
MHp -

La "kunmetita" komparativo aplikas la vorton "60JIee" ['boljije]
= "pli". Simile la superlativo havas "kunmetitan" kaj "simplan"
form on. La "kunmetita" superlativo formigas per "casrsrä"
['samlj] = "plej". Ci tiu helpvorto mem estas adjektive kaj uzas la
samajn finajojn kaj fleksiojn. Kelkfoje uzigas ankaü la vorto
"HaH60JIee" [naji 'boljije].
La adjektivoj mem havas post la komparacia morfo siajn
normalajn finaJojn.

CTaphIH ['startj]

komparativo
"maljuna"

60JIee CTaphIH

superlativo
caMbIH CTaphIH

Kompreneble tiu ci formo estas pli agrabla por turko, öar gi korespondas al ti es sistemo. La adjektive mem tarnen restas en la
pozitiva formo, uzante la samajn finajojn kaj fleksiojn. Tial la
lingvoproduktado
estas ebla kaj oni povas komprenigi sin. La
lingvokomprenado
siaflanke an kau dependas de la toleremo kaj
lingvouzo de la indigena lingvano (ne nur de la rusa).
La "kunmetita"

superlativo

Per uzo de la komparativo
perlativo estas esprimebla.

= La malgranda dome estas

= Paco estas la plej grava (de öio).

saxcaee scero.
komparativo

La priskribo "simpla" öi tie ne signifas morfologian facilecon,
sed kvazaü "unuvortecon". Tio estas alia maniero aludi la fleksian
karakteron de la formo.
Tarnen, pro tio ke la "simpla" komparacio estas uzata plejparte
predikate, gi havas malpli da finajoj: -ee, (popollingve ankaü -

eä), -e, -me (3-4).

komparacio

pozitivo

= Masa estas la plej bela el öiuj.

Mama - KpaCI1Beescex.

La "simpla"
La rusa komparacio
La rusa apartenas, kiel la aliaj lingvoj de la studo, al la idiomoj
kun tristupa komparacio. Ce la komparativoj necesas okupigi pri
du variantoj: la "kunmetita" (analiza) formo kaj la "simpla" (fleksia) formo.
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kun postmetita

genitivo ankaü la su-

KaTjI - KpaCHBajlLleBymKa, a Mama - KpacHBee.
Kat ja estas be la knabino, sed Masa estas pli bela.
Depende de la stemkonsonanto
konsonantsango (6):
r [g]

>

)KüJ

K

[k]

>

'1

[cl

X

[11]

>

III

[s]

de la adjektivo okazas
CT [st]

>

m [sc]

}J,

[d]

>

)KüJ

T

[tl

>

'1

[cl

Ankaü öe la komparacio la akcento emas migri, precipe ce dusilabaj adjektivoj, de la unua al la dua silabo, ekz.:
CHJIhHhlH
/ CI1JIeH['siljll1j/sil'jon]

=

"forta" > CHJIh'nee/cans'neä (1)

Kontraüsisternaj formoj, kiel kutime, trovigas inter la plej oftaj
rusaj adjektivoj (4):
pozitivo

komparativo

XOPOIIHlH/ XOPOIII = "bona"

JIy'liliHM / rrysme

MaJIeHhKHH / MaJIhIH = "mal gran da"

MeHhwe

crapuä / crap

=

"maljuna"

fIJIOXOH/ Xy.uOH = "malbona"

= "pli

malgranda"

cTapIIIHH / crapnie
xyzce

La konjunkcion olla rusa esprimas per qeM.
Mama - xpacnnee qeM KaTjI. = Masa estas pli bela 01 Katja.
Same eblas uzi la genitivon: Mama - xpacnsee KaTH.
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~aKtokftwoi.
La tielnornata "simpla" superlativo postulas la finajojn ~HUJHH
aü -aHmHH, kiuj aldonigas al la adjektiva sterno. La elekto dependas de la finkonsonanto de la adjektiva sterno kaj necesigas sangon de la konsonante:
r >)!( + -aHmHH
= - ~aHUIIrn: ['Jajsij]
K > q
+ -aHmHH
= - qaHm"H ['<Sajsij]
x > III + -aHmHH
= - uraämnä ['sajsij]

Ci tiuj formoj prefere uzigas en la literatura lingvo kaj preskaü
nur atribute. La uzado ankaü estas plej ofte elativa (vidu tie). La
tielnomata "simpla" superlativo do postulas du variantojn kaj tri
konsonantsangojn.
(5 elernentoj)
Por lemi la rusan kornparacion bezonigas 8 bazaj elementoj,
almenaü 4 kontraü-sistemaj kaj 10 subsisternaj elernentoj (konsonantsangojn). Krorne la rusa uzas du komparaciajn sistemojn. Ce
öiuj formoj la adjektive havas siajn kutimajn finajojn (lau genro /
nornbro / kazo), kune 12. 3 formoj postulas la genitivon. La tipa
problemo de la rusa, la akcentrnigrado, ankaü ci tie efikas. (38 elernentoj).
Fontoj
Pfaffen: Langenscheidts Praktisches Lehrbuch Russisch, Langenscheidt,
BerlinlMünchen, 1960/1980
Potapowa: Sprachkursus Russisch, Langescheidt, BerlinlMünchen,
1965/1967

Antaü 01 transiri a1 1a negativa komparacio, la elativo kaj 1a
ekscesivo, ni bilaneu la gisnunajn rezultojn por la adjektiva
komparacio. La enrangigo de la ses lingvoj lau la plej mal granda nombro da lernendajoj por ekregi la adjektivan komparacion
sen konsidero de la egaleca kaj negativa komparacioj, la elativo
kaj la ekscesivo estas:
1. Esperanto
2. Hispana
3. Germana
4. Franca
5. Angla
6. Rusa

(daürigota)
<g.tucker@gmx.de>
Aütora adreso kaj priaütora informo en SR 3/2009, p.182

Scienca Revuo tre taiigas por grup-abonoj
Hodiaü mi satas paroli al vi pri valara sed malmulte legata gazeto
esperantlingva. Gi estas la organa de la Internacia Scienca Asocio
Esperantista (ISAE), kaj nornigas "Scienca Revuo". Nur 200 ekzempleroj presatas, kaj gi valaras legati de multe pli da homoj. La problemo estas, ke gi enhavas nur prisciencajn artikolojn, kaj tial öiu unuopa abonanto komprene legas nur du, tri aü kvar artikolojn el la kutima nombro de naü aü dek. Tio dependas, pri kiuj sciencoj vi havas
bazan aü pli profund an kanon. Pri la aliaj sciencajoj oni kutime ne
havas sufiöan konon por kompreni la enhavon. Tial la gazeto tre
taiigas por grup-abonoj. Car el la grupanoj kutime trovas kelkajn
artikolojn, kiuj lin aü sin interesas.
Kiel ekzempion mi donas la enhavon de unu gazeto:
1. La konkerado de Marso. Ci tiu artikolo donas multajn historiajn informojn pri la kono ante la planedon Marso. Ciuj legantoj komprenos
gin, sed par kelkaj legantoj gi donas ankaü multajn informojn, kiuj ne
interesas ilin.
2. Telinologia potencialo de kelkaj specoj de tritiko. Ci tiu artikolo
estas tiom scienca, ke gi interesas nur fakulojn.
3. Neordinara seksa siteno de algoj el la insulo Japo. Gi estas komprenebla al öiuj.
4. Ekonomio de la produktado. Nur akademiaj spertuloj pri ekonomio
komprenos öi tiun artikolon.
5. La nocio de la bela nature en la estetiko de klasikismo. Ci tiu artikola traktas specialan temon en literaturo, legeblan de öiuj.
6. Sanoaspektoj dum vojagoj en forajn landojn. Kvankam tre detala
kaj informplena, öi tiu artikolo tre utilos al öiuj vojagantoj en fremdaj
landoj.
7. La vojoj de pilgrimado en Oriento. Temas pri interesa aspekto simila en diversaj artoj. La artikolo komprenigas facile.
De tempo al tempo trovigas sciencaj artikoloj pri Esperanto.
Kram öi tiuj originale en Esperanto verkitaj artikoloj de sciencistoj,
trovigas en la gazeto ankaü rubriko pri terminologio, rubriko de letero de legantoj, kaj kelkajn pagojn kun infOJ:noj pri sciencaj interesajoj tradukitaj el ne-esperantistaj gazetoj. Ciuj tiuj artikoletoj estas
interesaj kaj facile kornpreneblaj.
Da, öiu esperantisto trovos ion interesan, aü multon interesan, en la
revuo. Mi esperas da, ke öiuj kluboj en Aüstralio abonos gin, por pli-

