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La tielnornata "simpla" superlativo postulas la finajojn ~HUJHH
aü -aHmHH, kiuj aldonigas al la adjektiva sterno. La elekto depen-
das de la finkonsonanto de la adjektiva sterno kaj necesigas san-
gon de la konsonante:

r >)!( + -aHmHH
K > q + -aHmHH
x > III + -aHmHH

~aKtokftwoi.

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 ekzem-
pleroj presatas, kaj gi valaras legati de multe pli da homoj. La prob-
lemo estas, ke gi enhavas nur prisciencajn artikolojn, kaj tial öiu unu-
opa abonanto komprene legas nur du, tri aü kvar artikolojn el la kuti-
ma 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 in-
formojn 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 kom-
prenebla 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 arti-
kola 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 si-
mila 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 lete-
ro de legantoj, kaj kelkajn pagojn kun infOJ:noj pri sciencaj interes-
ajoj 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-

= - ~aHUIIrn: ['Jajsij]
= - qaHm"H ['<Sajsij]
= - 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 (konso-
nantsangojn). 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 ele-
rnentoj).
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 gran-
da 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
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riöigi la generalan konon de la esperantistoj, kaj por helpi la plu-
dauron, de tiu tre grava esperantajo, kiu aperis jam dum pli 01 cent
jaroj. Gi kostas dudek eiirojn jare, kaj oni povas mendi gin öe nia
Libro-Servo. Mi ripetas la nomon: "Scienca Revuo", eldonata de
ISAE, la Internacia Scienca Asocio Esperantista. Gia redaktisto estas
prof. Rüdiger Sachs de Germanujo, kiu jam plurfoje vizitis Aüstrali-
ajn esperantistojn. Do, bonan kaj interesan legadon en Esperanto.

Marcel Leereveid,
12, Heather Grove, Belgrave South,
AU - V'i c tor i a - 3160, Aüstralio

Datumbazo da faka literaturo esperantlingva ce la interreto: geo-
logio kiel komeneo

Danke al ebloj de teksto-seröado kaj tuja bildigo de koncernaj do-
kumentoj pere de hipertekstaj ligoj, la interreto enorme rapidigas la
laboron kun specialigitaj informoj. Temas precipe pri materialoj des-
tinitaj por malvasta rondo da interesatoj, kiujn presi en gazetoj aü el-
sendi en televido ne estus finance avantaga. Tia estas ankaü plejparto
de la faka literaturo. Multaj gis nun valoraj laborajoj restas preskaü
nekonataj, öar neniu scias pri ili kaj se jes, estas probleme ilin akiri.
Tio avantagigas "tutmondigajn" fakajn publicajojn, en kiuj estas pli
aü malpli, lau la fakoj, trapusata la angla kiel sola internacia lingvo.

Koncerne la fakan literaturon en Esperanto, ni decidis sangi la
situacion per pli granda utiligo de la interreto. La komencon montras
la datumbazo de geologia literaturo, lokita provizore öe la retejo:
http://gchmin.ic.czlisaeproviz/seznamvse.html. En la tempo, kiam la
aütoro verkas tiun öi tekston, la datumbazo enhavas relative malmul-
tan nenovan literaturon, sed tio rapide sangigos danke al la enkompu-
tiligado de resumoj el malnovaj artikoloj, kion ni devas danki al Da-
na Sklenarova. Se la aütoro kongruas, publikigas tuta teksto kun
bildoj.

Por estonta disvastigo de la datumbazo je aliaj fakoj kaj gia taüga
ligo al jam ekzistantaj datumbazoj de "neEsperanta" literaturo estas
registrita (provizore gis la fino de 2009) domajno: http://isae.info, kie
oni kalkulas kun profesia adminisitrado kaj funkciado sen reklamoj.
Tio kompreneble kostos certan monon, sekve financado de tia afero
fare de unuopulo ne estas memkomprenebla, sed por internaciaj Es-
peranto-organizoj gi ne devus esti probierno. Ni alvokas öefe la aüto-
rojn, ke esprimus (mal)kontekston kun pub-likigo de tutaj tekstoj de
niaj trakta]oj. Memkomprene ni ankaü dankos por kompletigo de in-

formoj precipe pri malnovaj laborajoj eö por sendajo de iuj verkoj (se
la auto~oj kongru~s), spe~iale se ne temas pri artikoloj en jurnaloj
Geologie Internacia aü Scienca Revuo.

Vciclav PROCHAZKA,Ustav skla a keramiky VSCHT,
Technickd 5, CZ-16628 Praha 6, Cel1io

<vaclav. prochazka@vscht.cz;>

Pro la libereco de la scienco kaj de la publikado
Tre Jnteresa letero aperis en Scienca Revuo de la jaro 2009 sur p.

249. Gi estas interesa öar sciencisto* skribas ke la evolubiolozio ne
konvinkas lin "kiel pensanta homo", kaj öar la aütoro klare donas sian
kaüzon, kiu montras ke li ne komprenas la esencan ideon de evolu-
biologio. Lia kaiizo estas, ke la hazardo ne povas krei la ordon kaj
k~mp!eksecon, kiun ni vidas en vivantaj organismoj, bestoj kaj plan-
tOj: TIO estas la sama kaüzo kiel donas Jehovaj Atestantoj kaj la kre-
adl~~anoj. ~or ilia rifuzo de la evolubiologio, sed ili estas blindigitaj
de ilia religia kredo, kaj ili ofte ne ricevis edukadon pri scienco. La
aütoro" skribas: "Miaj öiutagaj vivospertoj estas la plej forta argu-
mento por tio. Nenie mi malkovras blindajn hazarda]ojn lau genieco,
planado au kreiveco. En la arliitekturo, la natursciencoj kaj la medici-
no oni povas konkludi, konsidere ordon kaj kompleksecon, pli facile
certan inteligentan agadon 01 hazardon".

Aperas ke la aiitoro kredas, ke la darvina evoluo temas pri hazard-
a]oj videblaj en öiutagaj spertoj. Tute neo Darvina evoluo diras ke ha-
zardaj malgrandaj sangoj en la kapabloj de organismoj dum tre longa
tempo~ ~entmi.loj. kaj milionoj da jaroj, sangas la specojn. Tiuj sangoj,
mutacioj nomitaj, fakte okazas en la genoj kiujn gepatroj donas al la
infanoj au bestidoj. Plej multaj de tiuj sangoj ne estas avantaga por la
nova organismo, sed iuj mutacioj donas avantagon en la vivo de tiu
organismo, tiel ke gi havos pli multajn idojn, kaj tiuj idoj iliaflanke
donas la avantagajn genojn al iliaj idoj k.t.p. dum jarmiloj. Estas inte-
r~s.e k~j ~nk~u bedau~inde, ke trovigas eö scientisto kiu ne scias pri
tI~J pnnClpOj de darvina evoluo. Darvino kaj aliaj sciencistoj obser-
VIS,ke sangoj de la specoj okazis dum la jarmilionoj, kaj tiaj sangoj
estas nekontestebla fakto ekde 150 jaroj. Sed la melianismo per kiu
okazas tio, norne la genoj kaj mutacioj, oni nur iom post iom malkov-
ris precipe durn lajaroj 1870 gis 1950 per multaj sciencaj studoj.

Dr. Erik Hog, Skovsoen 23, DK-2880 BagsvaerdlDanlando
Astronomo. Pensionita de la Kopenhaga Universitato en 2002

_______ <erik.hoeg@get2net.dk>

* La eldona stabe de SR ne konas la profesion de la Werra-Rundschau-gazeta aütoro, iu S-fO

Alexander Inden el Kassel, Germanujo, kaj ne scias öu li estas sciencisto.
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