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Pacpremio 2001 por profesoro Hsbermss
La filozofo kaj sociologo Jürgen Hsbermss elektigis por la Pac-

premio de la Germana Librornerkato- 200 I. Argumento por tiu alta
distingo de la Borsa Asocio de Germanujo= estis, ke Hsbermss
revokadis en 1a memoron 1iberecon kaj justecon, kiuj ja reprezentas
la nekontesteblan kernon de demokrata komunumo. La 71-jarulo
estas rigardata la plej notinda germana filozofo de la nuntempo. En la
80aj jaroj, Habennas provokis 1a "historiistan disputon" per sia
kritiko de 1a tezoj de historiisto Emst No/te pri naziismo.
Kio estas "Pacpremio de la Germana Librokomerco"?

La ekde 1959 atribuita pacpremio de 1a Germana Librokomerco
estas unu e1 la plej gravaj distingoj en Germanujo kaj estas aljugita
por la jaro 2000 la 51an fojon a1 literatura eminentulo. Per la premio
estas laüdata clstarulo cnlanda aü eksterlanda, kiu - precipe sur 1a
kampo de literaturo, scienco kaj arto - kontribuis al efektivigo de la
paco.

Disdonita estas la kun 12500 eüroj dotita distingo öiun jaron dum
la ekspozicio de Germana Librokomerco, t.e. la profesia organizo de
la eldonejoj kaj 1ibrovendejoj en Germanujo. La loko de 1a solena
pr~mio öiam estas la Sanktapau1a, katedralo en Frankfurto öe Majno,
la iarna kunvenloko de 1aFrankfuita Nacia Asemb1eo en 1848.

Ekde 1959 estas honoritaj öirkaü 50 verkistoj, filozofoj, sciencistoj
kaj politikistoj per tiu öi pacpremio, inter ili kiel plej elstaraj
laürcatoj ekz. Albert Schwoitzer (1951), Hennann Hesse (1955),
Csrl-Friedrica von Weizsäcker (1963), Astrid Lindgren (1978),
Yehudi Menuhin (1979) kaj Vsclsv Hsvel (1989).

Ekde 1990 estas premiitaj Ksrl Dedecius (1990), György Konrad
(1991), Amos Oz (1992), Friedricb Scbodemmcr (1993), Jorge
Semptun (1994), Annenuuie SciJimmeJ(1995), Msrio Vargas Llosa
(1996), Yasar Kernst (1997) kaj Murtin Walser (1998). Ties parolado
post ricevo de la premio en la St. Paul-katedra10 kaüzis 1a Walserl
Bubis-vortbata1on pri 1a traktado de la holokaüsto. En 1ajaro 1999 1a
usona historiisto Fritz Stem gajnis la alte satatan premion, dum la
pacpremio 2000 estis atribuata al la algeria verkistino Assia Djebarje
la 22a de oktobro 2000 en la Frankfurta Sanktpaülkatedralo por sia
literatura engago por interna paco en sia hejmlando kaj 1a interkom-
preno inter la diversaj ku1turoj.
(Fonto: dpa en WelTa Rundschau 2001-06-08)

*Friedenspreis des Deutschen Huchhundels; ** Deutscher Börsenverein
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Komeneo de nociosistemigo ce fervojo

HHOFFMANN

Enkonduko
Fervoja faklingvo estas tre multspeca. Internacia Fervojunio, franc-
lingve Union Intemationale des Chemins de Fer(UIC) kun sia sidejo
en Parizo dividis gin en 15 fakojn kaj 101 subfakojn. La faklingvo
unuigas öefe generallingvajn, teknikajn kaj jurajn enhavojn. En la
jaro 1957, UIC eldonis Leksikonon generalan de fervojaj terminoj
(franc1ingve: Lexique general des termes felToviaires) kun preskaü
9000 fakesprimoj en la 5 1ingvoj: franca, germana, angla, itala kaj
h ispunn, La lastu (4-a) eldono cnhavns In ncdcrlandun kicl scsun
lingvon.

Problemoj de fervoja faklingvo
La enkonduke menciita fervoja terminaro tute ne enhavas difinojn,
tamen bazigas sole sur nociosistemoj kaj vortoj de la franea fak-
lingvo, iam kvazaü internacia lingvo öe fervojoj. Traduki tiujn
terminojn en aliajn lingvojn ne eblas kontentige, öar en unuopaj
lingvoj la realo estas multkaze diversnocie dividata.

En la fervoja fako ne okazis intemacia normigo de nocioj, kiel ekz.
en natursciencoj (Amtz & Picht; 1995). Eö interne de naciaj fak1ing-
voj normigo estas mankhava, precipe pro ofte tuja, spontanea kaj
arbitra nomdono al inventajo aü nova evoluigajo, ankaü pro sinonima
liaoso, sen konsideri nociosistemojn (Blanke, 1995). Ekster tiuj
objektivaj prob1emoj ekzistas subjektivaj mistradukoj, öar ne öiu tra-
dukisto estas sufiöe profunda fakulo por scii sen a1donita difino pri
öiu detalo en 1a koncerna subfako - kaj en fonto1ingvo kaj en celo-
1ingvo. Sekve tradukaj terminaroj parte pretekstas per terminaj ekva-
cioj tutan nocian konformecon malgrau nociaj diferencoj (Budin &
Felber; 1989). Do ankaü Fervoja Terminaro en Esperanto el la jaro
1989, en kiu trovigas öiuj nocioj de 1a seslingva UIC-leksikono kva-
zaü kiel sepa lingvo, enhavas tiajn malgustajojn,



20 Scicnca Revue 2/2001

Paso] por plibonigo

lntcrtcmpc Intcrnacia Fcrvojunio faris jcnajn plibonigojn:

o Anstataü kvina cldono dc UIC-leksikono estas kreita terminolo-
gia datenbanko "Rsill.exic", kies uzo eblas per regule eldonataj
diskedoj, per intcrrcto aii per mendcblaj plurlingvaj libraj.

o Gis la jara 2001 la datenbankaj lingvoj atingis la nombron 20.
Estas aldonitaj la versioj öelia, dana, Esperanta, finna, hungara, japa-
na, norvega, pola, portugala, rumana, rusa, serba, slovaka kaj sveda.
Danke al bonaj rilatoj de Intemacia Fervojista Esperanto-Federacio
(IFEF) al la hungarstata fervoja entrepreno Magyar Allsmvesutsk
(MA V), IFEF ricevis rajtojn kaj devojn konccrne la datcnbankon,
same kicl nacia fcrvoja mcmbra-entrepreno de UIe.

o Pli 01 2000 novaj noeioj estas aldonitaj. Gravas, ke plurmil
noeioj ckdc 1995 riccvis difinojn. Sekvc novaj Esperanto-terminoj
estas vortigataj lau tiu pli bona bazo. Tamen la difinoj venis el fontoj
sen sistema fundamenta. UIC same forlasis la principon, ke la franea
faklingvo cstu modelo por aliaj.

o Finfine en 1999, UIC dccidis pason post paso prilabori unuopajn
subfakojn lau tcrminologiaj prineipoj dc Intcmaeia Organizo par
Normigo (ISO). La unuc traktata subfako MT40 (MT = masin-
tckniko) konecrnas gcneralajn noeiojn de fcrvojaj veturiloj. La aütoro
dc öi tiu kontribuo kiel sekretario dc Terminara Sckeio de lFEF
kunlaboras en la fondita speeiala UlC-kolektivo. UlC bonvcnigas
kunlaboran dc cspcrantistoj, öar planlingva pensmanicra facil igas
sistcmigon dc nocioj kaj kritikon pri naciaj solvoj.

Laborprincipoj

Kiel bazan vcrkon par la laboro, oni elektis Terminologian gvidilon
dc Heidi Suonuuti, multjara prezidantino de Teknika Komitato 37 dc
ISO; la verko ekzistas ankaü en Esperanto-vcrsio. La aütorino
preeipe postulas intcr-lingve harmoniigi nociojn kaj nociosistemojn
kiel csencan parton de intemaeia normigo. La eelo de nocio-
harrnoniigo cstas malpliigi aü forigi ctajn difcrcncojn inter pluraj
noeioj, kiuj estas jam intime kunligitaj unu kun la alia. I-Iarmoniigo
de noeioj öi arn inkludas komparan de diversaj noeiosistcmoj (Suo-
nuuti, 1998).
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La laborgrupo klare limigis la trakten dan subfakon, elektante öiujn
koncernajn nociojn el la datenbanko. Lau terminologia prineipo, la
labara vieordo estu: sistemigi - difini - nomi. Par sisteme strukturi la
nociojn, necesas dividi la tutan amplekson en unuopajn kompleksojn
da super- kaj subordigeblaj nocioj. Unu komplekso ekzempIe titolas
"Veturiloj, dividitaj lau movilo kaj/aü transportila". Par la necesa
internacia analizo, la laborgrupo komenee devas informi sin pri
diversaj sistemoj trovigantaj en naeiaj normoj, reglamentoj, eneiklo-
pedioj kaj aliaj seiobazoj.

Ekzemplo de sistema komparo

Dum la unua kunsido de UIC-kolcktivo MT40 cstis prczcntatu la
normo 25003 "Sistemigo de relkondukaj veturiloj" de Germana
Instituto por Normigo (DlN). Gi enhavas strukturan, terminojn kaj
difinojn. Kvankarn gi estas tradukita en la anglan kaj la franeun
lingvojn, la normo estas sole germana. Ties strukturo bedaürinde
parte difereneas - eö disde praktika germana lingvouzo.

DlN klopodis trovi unusolan arboforman hierarkion par öiuj rel-
kondukaj veturiloj. Jen mal gran da sed grava parto de tiu strukturo
kun la elira noeio "normaltipa veturilo" (Bildo 1). Temas pri fervojaj
veturiloj uzcblaj por trajnoj. La noeio do nc inkludas drczinojn,
vetureblajn rnasinojn por trakokonstruado k.t.p.

Jam öe tiuj bazaj noeioj montrigas preskaü ncsolveblaj prablemoj
de tiu klopodo. La unua problemo koneernas la noeion "vagono"
(germane: Wc7genaü sinonime Waggon). Lau praktika li~gvouzo, ~aj
en Gerrnanio kaj en Kroatio kaj en Esperanto, temas pn normaltipa
veturilo, kies prineipa konstrukeio konformas al transportilo (kon-
traue al lokomotivo). Sed DlN difinas Wagen kiel normaltipan vetur-
ilon sen propra movinstalajo. Sekve lau DIN, motorvagono (ger-
mane: Triebwagen) ne estas Wagen. Tiu deeido kontraüas kaj al la
germana vortkunmeto kaj al - eö ofieiala - praktika vortuzo. Ekz. sur
biletoj par rezervi sid- kaj kuslokojn estas presata " Wagen (n-ra) ... ",
egale öu la loko trovigas en senmotora vagono aü en motorvagono.

En la angla, franea, itala kaj pluraj aliaj lingvoj ekzistas apartaj
radikvortoj por pasagcrvagono (cosch, voiturc, carrozzs), varvagono
(wagon, wagon, C8TTO) kaj motorvagono (:-ai/car, .auto~~il, .suto-
motrice). La ekzemploj montras, kiel malfacilas trovi en ciu lingvo
klaran ekvivalenton de "vagono".
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normaltipa veturilo
vozuo normalnog tipa
standard vehicle
vehicote (de type) coursrtt
Regelfahrzeug

trakciiJo senmotora vagono
vuäoo vozila vagon bez motora
trection unit non-motorised standard vehicle
engin moteur metenot remorque
Triebfahrzeug Wagen (ohne Fahmntrieb)

lokomotivo trakcikapo motorvagono
lokomotiva vuäno vozilo za motomi vagon

kombinaciju vagona
locomotive powercar rsncar; motor coach
locomotive motrice automll
Lokomotive Triebkopf Triebwagen

La dua problemo koneemas la nocion "trakcikapo" (germane:
Triebkopf). Temas pri trakciilo por vagonkombinajo, sen pasager-
kupeo. DIN ordigas gin en cgalrangan lokon, same kiel lokomotivon
kaj motorvagenon. Estas traktenda la demando, öu "trakeikapo" trov-
igas je bona loko en la hierarkio, aü estu speeo de lokomotivo aü estu

ßildo 1: Hierarkio de veturiloj lau DIN 25003
(en Esperanto kaj lingvoj kroata, angla, franea, germana)
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speeo de motorvagono. Tiu problemo estas tre speciala kaj krevigus
la kadron de tiu öi kontribuo.

La aütoro opinias, ke unusola arboforma hierarkio ne povas solvi la
taskon, do ke necesas pluraj hierarkioj lau diversaj aspektoj. Li pro-
ponas modifon de la montrata nociosisterno lau jena versio (Bildo 2):

normaltipa veturilo
vozllo normalnog tipa
standard vehide
ventcote (de type) coursnt
Regelfahrzeug

trakciiJo
vuäno vozila
trsction unit
engin moteur
Triebfahrzeug

vagono
vagon
coach + wagon
voiture + wagon
Wagen: Waggon

lokomotlvo
lokomotiva
locomotive
locomotive
Lokomotive

motorvagono
motomi vagon
milcar;

motor coach
automi!
Triebwagen

senmotora vagono
vagon bez motora
non-motorized

standard vehicle
materiel remorque
Wagen ohne

Fahrantrieb

ßildo 2 : Proponata hierarkio de veturiloj
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La du paralelaj linioj irantaj el "normaltipa veturilo" simbolas di-
versajn aspektojn, maldekstre: movilon (trakciilon), dekstre: trans-
portiion (vagonon). Trakciilo estas aü lokornotivo aü motorvagono.
Vagono estas aü motorvagono aü senmotora vagono. Sekve motor-
vagono estas kaj trakciilo kaj vagono.

La nocio "trakcikapo" mankas en tiu hierarkio. La aütoro pledas
por ordigi gin kiel specion de motorvagono.

Tiaj hierarkioj estas strukturendaj por öiu nociokomplekso en la
prilaborata subfako. Ili estigu post sufiöa konsultado de fakuloj en
pluraj landoj. Dum la laboro certe rnontrigas breöoj kaj koincidoj,
kiuj necesigas aldoni nociojn al la komplckso kaj korekti sinonim-
ccojn,

Ditinoj kaj nocio-harmoniigo
Vortigo de difinoj nepre sckvu la nociosisternon. EI difino estu leg-
ebla la loko de la nocio en la hierarkio. En la kazo de Intemacia
Fervojunio, komence temas pri "labordifinoj" fare de laborgrupo. La
rezultojn konfirmu kompetenta sekcio de la unuopaj fervojaj entre-
prcnoj. Pro tio la laborgrupo vortigas dernandilojn pri ciu trakten da
noeio. Jen ekzemplo de demandilo al la franca fervoja entrepreno:

Sistemnumero 3.1.1 Rsill.exic 7130
Labordifino: kornbinajo el pluraj vagonoj interligitaj per firma kupl-
ilo aü artiko tiel, ke unuopa vagono ne povas sole

funkcii en trafiko
Provizora termino: rsme indetormable
Superordigitaj nocioj:
Subordigitaj nocioj:
Kontraüaj nocioj:

Demandoj:
1. Cu vi konfirmas la provizoran terminon ratne indetormsble tute

gusta al la labordifino?
2. Se ne: Kiu alia termino tute gustas?
3. Se ne ekzistas tute gusta termino: Kiu fakesprimo estas proksima?
4. Sc nur ckzistas proksima fakcsprimo: En kio konsistas la nocio-

diferenco de la labordifino?
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Se la demando 4 estas respondata per klarigo de nociodiferenco,
necesas pripensi nocio-harrnoniigon, ankaü kunlabore kun koncemaj
fakuloj el pluraj landoj. La rezulto ne grave kontraüu naeiajn
difinojn. Tio certe multkaze eblas, se oni anstataüigas detalojn per
generaligo.

Tipa ekzemplo de inter-lingvaj noeiodifereneoj estas la nocio
stacio (Hoffinann, 1993). Jen komparo inter la difinoj en Germanio,
Hungario kaj Svisio lau sekva tabelo:

germana fervoja instalajo kun maksimume unu trakforko, kie trajnoj
Bahnhof povas komenci kaj fini kurson, öirkaüveturi alian trajnon aü

retroveturi al alia trako

hungara
sllomes

dejorejo destinita por kunmeti trajnkompletojn, por regi en-
kaj elveturojn de trajnoj, por pasager- kaj vartrafiko

instalajo por regi kaj sekurigi trajntrafikon kaj por kunmeti
trajnkompletojn, kun minimume unu trakforko kaj publika
trafiko

sv isa
Station,
Bahnhof

En la germanlingva parto de Svisio oni sinonime uzas la vortojn
Bahnhof kaj Station. Se ne estas publika trafiko, oni nornas la instal-
ajon: servostacio (Dienststation). Komparoj kun difinoj en aliaj ling-
voj montrus pli da bunteeo de samaj, similaj kaj difereneaj karakter-
izajoj, En la lasta revizio de Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto, la
difinpropono por la nova fervojfaka noeio stacio 6 tekstas: sekeio de
fervojlinio, kie eblas gravaj influoj al trajntrafiko (elvieigi kaj envie-
igi trajnojn, komeneo kaj fino de trajnkursoj ks.). Tiu Esperantlingva
difino povas esti eta ekzemplo de internaeie harmoniigita noeio.

Perspektivo al praktika solvo
Terminara Sekcio de IFEF uzas fakan seion kaj planlingvan pens-
manieron por altkvalite kunlabori en Terminologia Grupo de UIe lau
la eelo, laüpase sistemigi kaj harmoniigi fervojfakajn nociojn. La
praktika realigo estas imagebla nur tiel, ke en unua fazo sistemigitaj,
difinitaj kaj internaeie harmoniigitaj noeioj validas samtempe kun
konvenciaj noeioj difinitaj en naeiaj legoj kaj reglamentoj. En dua
fazo okazos adapto de naciaj legoj kaj reglamentoj al intemacie har-
moniigitaj kaj normigitaj noeiosistemoj.
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Resumo
Pro divcrsa nacia disdivido dc rcalo cn unuopaj lingvoj, multaj
tradukaj tcrminaroj prctckstas nocian konformccon malgrau noeiaj
difcrcncoj. Tio ankaü konecrnas la fcrvojun faklingvon, kiu öcfc
unuigas gcncrallingvajn, tcknikajn kaj jurajn cnhavojn. Lastatcrnpc,
lntcrnucia Fcrvojunio (UIC) dccidis pason post paso prilabori unu-
opajn subfakojn lau tcrminologiaj prineipoj de Intcrnacia Organizo
por Normigo (ISO). Estas montrataj

o ckzcmplo dc sistcma kornparo inter du divcrsaj nociosistcmaj
strukturoj,

o la sekva laborrnctodo kun fakuloj cl pluraj landoj, kaj
o ckzcmplo dc noeio-harmoniigo.

Prikalkuladu de pcrforita akvokolekta tubaro
por homogena enfluo-distribuo

0. HASZPRA, S. SflMELA & R. FATIlHl NAFCHf
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Dr. Heinz HOFFMANN
Finstere Gasse 2
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Enkonduko
En la IIidrotcknika Katcdro dc lu Budapcsta Tcknika Univcrsitato,

kaj antaüc cn la hungara Esplorccntro dc Akvornastrumado ekdc
19n sub gvido de 0. tlaszpm cstis faruraj rnultaj ckspcrimcntaj kaj
tcoriaj studoj pri la filtrigo, t.e. t1uo dc la akvo tra porozaj mcdioj,
ekz. grundo, aluviaj tavoloj k.a. (Haszpra 1978, 1980, 1981 a,b; 1982
a,b; 1983 a,b,e; 1994 a,b; 2000; Haszpra & Horvetb 1983, 1988;
Hsszpre, Komora, Sikora & StarosoJszky 1981) kaj meze de la 80aj
jaroj pluaj esploroj pri la filtrigo de grundakvo al perforitaj akvo-
kolektaj tuboj (Haszpra & Kalina 1987).

De post 1995 Haszpra kaj liaj du doktorandoj faris, resp. faras
esplorojn pri la hidraülika prikalkulado de perforitaj akvokolektaj
tubsistemoj (ShmeJa 1996, 1997, 1998, Hsszprs 2000, Fatahi 2000,
2001). La csploro daüros versajne gis la jaro 2002.

La problcmoj estas reduktitaj al tiuj aperantaj en kazo de akvo-
kolektaj tubsistemoj kusigitaj sur aü sub la kusejo de riveroj aü lagoj
(Bildo) 1kaj 2). Tia sistemo, kusigita en 1997 sub rcstarigitan fluej-
sekeion de Danubo, estas tiu trinkakvo-kolckta tubsistemo, per kies
estigo oni volis iom utiligi la replcnigon de la labor-kavejo, kiu estis
jam preta por la tien planita barajkomplekso.
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Prlaütora informo
Dum 23-jara fervojstaeia laboro, la aütoro kvalifikigis gis diplornita
ingcniero por teknologio dc fcrvoja transportado, doktorigis dum 12-
jara altlerneja laboro kaj estis 4 jarojn planadingcniero por trakokon-
struaj projektoj. Ekde 1993 d-ro Hotiinsnn estas sckretario de Termi-
nara Sckcio öc Intcrnaeia Fcrvojista Espcranto-Fcdcracio (IFEF) kaj
ekde 1998 korespondanto de IFEF en Terminologia Grupo de Inter-
nacia Fervojunio (UIC).

Historio
La mcnciita flucjsekcio cetere estas en 1a granda Danub-kurbo öe

urbeto Nagyma.ros (nadjrnaros), norde de Budapcsto. Tie 1a hungara
rcgistaro - surbazc dc kontrakto kun Slovakio - intcneis konstrui
kompIcksan objcktumon konsistantan cl svcliga digo, hidroelcktra
ecntralo kaj navigacia kluz-paro, Eö la laborkavcgo jam farigis prcta,
kiam, pro la protcstado de medioprotcktantoj, 1a registaro rczignis
rcaligi la planen kaj ordonis rcstarigi la originalen f1ucjon.


