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Bondeziroj k.ajyrisciencaj aforismoj
dediöe a1Sü-jaraga arniko kaj filozofo-sciencisto

liLa cervon magiaJ1 serfus mi.
Prrribu mini amikoj, tamen kuras mi

Post forf[uganta revl
•••

Ja mi, jam sole mi, ec nun
Kurabas post [a cerv' magil."

Per tiuj ci linioj el poemo de Rabindranath TAGORE (1861-1941) « La cervon magian ... »
mi salutas la jubileulon Josef Kavka, por mi Joöjo, memore al ekzakte antaü 40 jaroj, en
1962, kiam öelia geologo kaj pli juna hungara geologo amikigis, Li gajnis min por Espe-
ranto, kaj dum jardekoj subtenis min (kaj ne nur mini) per klara intelekto kaj varma koro.
Gis hodaü 1isuldas pro tio, ke mi aktivis/-as en Esperanto geologie kaj alimaniere.

Elkore kaj amike, Andrecjo Dudich

Okaze de lajubileo de nia alte estimata kaj kore amata
Jozefo Kavka

mi - Otto Haszpra - tradukis tiun ei hungaran poemeron
kiu plej trafe karakterizas lian ideon pri agadmaniero:

Labori nur precize, bele,
Kiel stell iras surciele,

Inoas tief.
J6ZSEF Attila (1905-1937)

La sciencoj fine ekzistas pro tio, refuti unu ia a[ian. La botaniko biras, ke tropika} arboj kreskas
dom a[taj, ke ia girafoj trovu Sel1ren sial1l1utrajol1. seb ia zoo[ogio il1struas, ke ia grrafoj l1ur

tia[ bavas tiom [Ol1gajl1kO[ojl1,ke i[i ati11{ju [a arban SUprOI1.Nu, tio estas serco, Sw pri ia
uti[eco be serco ia sciencoj bel10ve interbatalas, kaj pro tio l1i ree aivenas a[ ia ful1ba [egitimeco

be ia Ul1ua frazo: ia scienco] fil1e ekzistas par refuti UI1U[a a[ian. •

Al1kau [a pensa estas vivajo; kmn ol1i oaure kaj ciam bel10ve i'Jevasf[egi, ec l1utri. A[ie gi farigos
maivig[a kiel ma[juna CevaLacojgi acii'Jigoskaj farigos ral1ca kiel ma[freSa buterOj fine gi mortos,

kval1kam el1 [a komel1Cogi promesis farigi io gral1i'Jakaj fruktooona. •

*Fonto:Heinz STEGUWEIT:" Mit vergnügten Sinnen'; Hanseat. VerfagsansWt Hsmburg (1938).
Kun same "plezurplenaj pensoj" mi mernorigas pri la grandaj meritoj, kiujn d-ro

Kavka, honora membro de nia asocio, akiris por ISAE kaj la internacilingva scienco,
kaj kore gratulas okaze de la 80a naskigdatreveno en la nomo de la estraro kaj komita-
to de ISAE. Mi estas certa, ke multaj fidelaj legantoj de Scienca Revuo samopinias kaj
konsente aprobas la dediöon de tiu öi SR-kajero al nia respektinda jubileulo.

Kun sincera respekto,
R. Sachs, norne de la redakta stabo de Scienca Revuo
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Jubili pri jubileula jubileo

RNDr. Josef KA VKA CSc. 80-jara

Cu la vorto "jubileo" devenas de "jubili"? Normale klerigitaj homoj
eble kredas tion. Sed ne estas tiel, same kiel ankaii estas erare diri, ke
la homo devenas de simio; ni tarnen havas (kiel ni lemis en la lern-
ejo) komunan, ne detale konatan, antaiiulon. Estas la sama kun jubili
kaj jubileo: etimologoj seias, ke antaüestis latina vorto (jubilare) sed
supozas, ke en la plua lingvoevoluo enmiksigis iu praa onomatopeo
de niaj hindeüropaj prauloj por "gojo".

Ni do jubile festas jubileon kun granda gojo pri la 80a naskigdat-
reveno de d-ro Jozefo Kavka, plej elstara kunbatalanto por la pros-
pero de nia asoeio, kion ja pruvas ke li estas honora membro de ISAE
same kiel li ankaü estas honora membro de la Ceha Esperanto Asocio
(CEA). La aütoroj en tiu ci kajero SR 2/2002 dediöas siajn artikolojn
kun gojo kaj estimo al la jubileulo pro lia vivolonga engago por Es-
peranto kaj por Internaeia Scienca Asoeio Esperantista.

Jam la juna Jozefo, kiu naskigis la 25an de aprile 1922 en Hora-
vice, meza Bohernio, kontaktigis kun la Internaeia Lingvo; lia patro
ec komunikis kun Zamenhof mem, la kreinto de Esperanto. Certe
estis la profunda lernado de la latina kaj greka lingvoj dum liaj lern-
ejojaroj, ke d-ro Kavka nuntempe estas unu el la plej kompetentaj -
kaj pro tio ankaü sufiöe timata - kritika gardisto de apliko de "sei-
enea" Esperanto dum verkado de seieneaj artikoloj. Kiel tio aspektas,
li montris (post kiam li farigis seieneisto-geologo, specialiginta al pe-
trologio) en multegaj diversaj'urnalaj publikaj'oj pri genezo, evoluo,
minerala kaj liemia konsisto de rokaj'oj kaj aliaj geologiaj'oj.

En 1948 li farigis ISAE-membro. Sian fideleeon kaj aktiveeon li ne
nur montris kotizpage: inter 1961 kaj 1973 d-ro Kavka plenumis la
taskon de la landa delegito por ISAE, en 1965 li fondis kaj gvidis
geologian faksekeion kaj eldonis kaj seieneredaktoris ties fakj'urnalon
Geologio Internaeia. Kiel generala sekretario de ISAE (1971-1980)
kaj öefredaktoro de la asoeia organo Seienea Revuo (1978-1987) li
funde kontribuis al la renomo de Esperanto en seienco kaj teliniko.
Eö nun, en alta ago, estas videblaj lia amo al propra profesio kaj lia
emo peri profesian seion al geologi-studentoj per esplorekskursoj en
la bohernian kamparon - spite de proage iom dolorigaj genuoj.
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Altruisme li pretis, denove subteni ekde 2000 la eldonan stab on de
Scienca Revuo per kunredaktado, reviziado kaj lingva kontrolo de
manuskriptoj, kaj revivigis pasintjare kiel "eldona motoro" fakscien-
can kajeron pri geologio kadre de Scienca Revuo - kvazaü daürigon
de Geologio Intemacia.

Estas mia devo kaj granda plezuro kiel prezidanto de ISAE ne nur
gratuli al d-ro Kavka, sed ankaü esprimi la asocian. kaj mian personan
dankegon al la sagaca lingva analizisto kaj brila aütoro, al la alte
valora kaj öiam helpema subtenanto de nia Asocio. Li jam nun estas
"legendulo" kadre de ISAE kaj certe eniros en la evolu-historion de
Scienca Revuo kiel grava internacilingva scienca jurnalo. Mi deziras
al nia 80-jaraga jubileulo sanon kaj familian feliöon dum ora viv-
vespero en ora urbo Prago. R. Sachs, prezidanto de ISAE
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Speciala donaco al la jubileulo: "La legemulo" (Der Bücherwurm) de
Carl Spitzweg (1808-1885), bavara pentristo en biderrnejra stilo
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Tero sub akvo - akvo sub la tero
en Hungario

Endre DUDICH *
"La riverego estas la estro
de öiuj akvofluoj, öar gia

fluejo situas plej sube"
Lao-Ce: "Tao te king", 66

Enkonduko

La unua de la antikvaj "grekaj" naturfilozofoj, Taleto el1a malgrand-
azia komercista urbo Mileto (kiu cetere fakte naskigis en fenicia
familio), pensis, ke la akvo estas la arlie, la pramaterio de öio, el kiu
naskigas öiuj solidajoj (ekz. glacio) kaj gasoj (ekz. vaporo).

La likva akvo sendube estas unu el la nepraj ajoj kaj kondiöoj de la
vivo, almenaü kiel ni konas gin, nome bazitan sur proteino / DNA-
sistemo. Oni eö supozas, ke vivajoj povis ekzisti iam sur la ruga
planedo Marso, öar oni malkovris sur gi spurojn de iamaj akvofluoj,
kaj eö lago-basenojn. Krome, sur unu ella lunoj de Jupitero, Eüropo,
versajne trovigas likvakva oceano sub la dika surfaca tavolo de
glacio. (Cu tie eble povis ekzisti vivaJoj?)

Ankaü la homo mem estas precipe akva - mare salakva - solvajo
(kvankam kompreneble ne nur tio), kiel öiuj ceteraj vivajoj de la
planedo Tero.

Pri la akvo oni öiam devas okupigi, öar

o foje gi ne sufiöas, alifoje tro abundas;

o iam gi mankas tie, kie gi estas bezonata, kaj öeestas tie, kie gi su-
perfluas, iam eö damagas;

o ofte giaj kvalito aü temperaturo ne konvenas.
Do, okupigo pri la akvo estas öiam necesa, sed tute ne öiam meri-

ton donanta kaj profitiga tasko, ofte riska kaj eö fiaska.

• Cion bonan kai bcnan, faume~itan, rnl dezi~a!: al d-ro Jogef KlJvklJ/ kie!: fogikan
rnsnson, klaran intefekton ka] p~flcizan laboron rnl ciam adrnlrls.


