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756,000 

Nun studas 283,000 lernantoj per la angla lingvo. (Ekde Majo 2015)    

Nun studas 256,000 lernantoj per la hispana lingvo. (Ekde Oktobro 2016)    

Nun studas 217,000 lernantoj per la portugala lingvo. (Ekde Majo 2018)    

  
                         (Marcel naskiĝis 4-an de Decembro 1917) 

Gramatika serio “La Verbo en  P.A.G.”  N.ro.104 
      Alia propoziciospeco  estas la Dezira Propozicio.  Ĉe 
nerealigebla deziro  Esperanto  uzas la kondicionalon  kaj la 
subjunkcion  “se”,  kaj ofte la adverbon “nur”:   “Se nur li 
alportus  bonan sciigon!”  kaj  “Se ankoraŭ  vivus  mia patrino!”.  Sen 
“nur”  aŭ “ankoraŭ”   temus pri Supoza “se”:  “Se almenaŭ ili estus 
ridintaj!”.  Ĉe realigebla deziro  oni povas uzi ankaŭ  volitivon:  “Ja ne 
rompiĝu  lia koro  pro la granda doloro!”.  La deziran propozicion  oni 
finas per  krisigno.  En la ekkrio  oni esprimas agon  kiun oni deziras 
evitota;  oni por tio  uzas  “ke ..... nur  ....”  plus la volitivon:  “Ke mi nur 
ne malsaniĝu pro tio”.   
      Ordonaj Propozicioj  uzas la Volitivon:  “Estingu  ĉiujn lampojn!”.  
En la administra stilo  oni ofte uzas la infinitivon:  “Lasi  ŝuojn  antaŭ la 

pordo!”.  Por malpermeso  oni uzas “ne” kun Volitivo:  “ne fumu  ĉi tie”.  La ordonoj  povas 
havi plurajn  fortecojn.  Por esprimi  tiujn oni en Esperanto  uzu plifortigajn  aŭ  malplifortigajn  
adverbojn aŭ  esprimojn:  “Bonvole venu!”  kaj  “Faru tion,  se ci volas”.                                                                                                                  
Marcel  Leereveld.  
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 La Manlia Esperanto-Klubo    

Anoj kunvenas la unuan kaj trian sabatojn je la 10atm. 
Bavarian Beer Café, Manly Wharf. Unu taso da klubpagita kafo 

atendos vin. La 18a de Januaro estis la unua sabato de la monato.   Venis Roger, John, 
Chris kaj Ian.                                   Roger Springer  
    
     (Marcel naskiĝis 4-an de Decembro 1917 

Participoj  en  mia   ĝardeno.   
MALDETALA HISTORIO DE LA EŬROPAJ PARTICIPOJ .   
      En la hindeŭropa lingvaro  ekzistis  periodo,  antaŭ longe,  kiam  la formoj  de la nunaj 
participoj  ekzistis,  sed kiam  ili  ankoraŭ ne estis participoj,  sed nur simplaj adjektivoj,  kun 
specialaj finaĵoj.  La finaĵoj  de la du malsamaj adjektivoj  donis,  kaj plu donas,   al la radikoj de 
verboj la jenajn  signifojn:   

1)  Per la sufikso  ANTA  la nova vorto  signifis :     ke la substantivo  ĉe ĉi tiu adjektivo :   
                           FARIS, FARAS, AŬ FAROS LA AGON  DE LA VERBA RADIKO (de la adjektivo).   
                            Ekzemple  “falanta arbo” estis arbo kiu falis, falas, aŭ falos.   

2)   Per la sufikso  ITA  la nova vorto  signifis:       ke la substantivo  ĉe ĉi tiu adjektivo   
         RICEVIS, RICEVAS, AŬ RICEVOS  PASIVE LA AGON  DE LA VERBA RADIKO.   
Ekzemple  “batita hundo” estis hundo kiu  batatis,  batatas,  aŭ  batatos.   Post tio :  
1)   LA “ANTA”  ADJEKTIVO   EKUZATIS KIEL  PREDIKATIVO,  do jene:     

                  “La arbo  ESTIS  aŭ  ESTAS  aŭ ESTOS  FALANTA’ . 
2) LA “ITA” ADJEKTIVO  EKUZATIS  KIEL DU MALSAMAJ  PREDIKATIVOJ,  kiel jene:   

                  2a)    “La hundo  ESTIS/AS/OS  BATITA     (“BATITA”  =  “Subjekta Predikativo”).   
                  2b)    “Mi HAVAS  la hundon  BATITA”:  (“BATITA”  =  “Objekta Predikativo”). 
Post tioj:    
                  La tri Adjektivoj “FALANTA” + “BATITA”a)  + “BATITA”b) fariĝis  VERBAJ PARTICIPOJ.   
     1)  “La arbo estis/as/os  FALANTA”:  “FALANTA”  kun “esti”  estas nun DAŬRA AKTIVA  
PARTICIPO.    
     2a)    “La hundo estis/as/os BATITA”:  “BATITA” estas KUN “ESTI”:  PASIVA PARTICIPO 
sentempa.   
     2b)    “Mi HAVAS BATITA la hundon”:  “BATITA” estas KUN ‘HAVI”  pasinttempa AKTIVA 
Participo. 
                                                             Konkludo:   

En la eŭropaj lingvoj  ekzistas nun  tri participoj:  
  1)  Daŭra Aktiva  IMPERFEKTO.   (kun “esti)”.   

2) Sentempa  Pasivvoĉa Participo (batita)  kun “esti” en la angla kaj franca, kaj   
“batatis/as/os  en  moderna  Esperanto  kaj “esti batata” en malnova Esperanto.      

3)  Pasintttempa Aktivvoĉa Participo  (batita) kun “havi” en etnaj lingvoj.  “Esti batinta” 
en Esperanto.                                                                                   Marcel  Leereveld.    
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A V E R T O !   
      En la historioi de la homaro  multaj homgrupoj  faris  stultaĵojn  kaj  teruraĵojn  ĉar ili blinde 
kredis kaj obeis  siajn mastrojn  kaj siajn gvidantojn.  Fakte  la plejmulto  de la homoj deziras  
gvidati  kaj obei,  parte pro mallaboremo,  kaj pro  malŝato  organizi sin mem.  Politike voĉdoni  
estas milda ekzemplo de tiu mallaboremo.  Kaj post stulta decido,  ekzemple la milito en Irako,  
la popolo    kulpigas  siajn gvidistojn,  ne sin mem.   Ni vidas  kiom  obeemaj al la ĉefministro  
estas  la aŭstralianoj,  kaj kiom  obeema  li estas al la militemuloj.   
      Ni Esperantistoj  ne estas  malsamaj al la resto  de la homaro.  Ni vidis  antaŭ dekkvino da 
jaroj,  kiom  obeemaj   estis la aŭstraliaj Esperantistoj,  kun multekosta rezulto.  Ankaŭ  en la 
tereno  de la formo de la lingvo,  la gramatiko,  la Esperantistoj tutmonde  estas same ŝafaj:  ili 
kredas kaj obeas  la gvidistojn  senkritike,  ŝafe,  simple  ĉar tiuj estas konataj. Eĉ tiuj  el la 
famuloj  kiuj vere estas  tute spertaj  por gvidi pri la gramatiko, kiuj estas malmultaj,  tamen 
povas havi  iun miskomprenon,  kiel  Zamenhof kaj Grosjean-Maupin.  Tiaj miskomprenoj  ne 
tuj  konatis,  ĝuste  ĉar  neniu kuraĝis ekzameni  kaj eventuale  kritiki  la erarojn  de la 
spertuloj.   Kelkaj tiaj eraroj pluas en Esperanto,  kiel la vortoj  “denove”  kaj  “posteulo” kaj 
“peranto”.  Estas bedaŭrinda,  ke  ne troviĝas  inter la Esperantistaro  kritikemuloj  kaj 
ekzamenuloj.   
      Antaŭ kelkaj monatoj okazis interkritikado  pri la vortoj “kialo” kaj “tialo”.   Dum tiu 
interdiskutado  montriĝis,  ke tre multaj  vortaroj,  inkluzive de P.I.V.,  enhavas kaj dissendas 
kelkajn timigajn erarojn,  kiujn la Esperantistaro  ŝafe akceptas.  Evidentiĝas  ke en la nuna 
periodo  de tutmonda  informadorevolucio  la homoj mem  ne pliboniĝis en sia blinda  
akceptemado.    
      Por la bono de Esperanto,  mi   konsilas al miaj gesamideanoj  esti pli ekzamenemaj kaj 
kritikemaj  de niaj t.n.  spertuloj  kaj de niaj vortaroj.                         Marcel  Leereveld.   
 

                                          NE HEZITU UZI LA VERBAN SUFIKSON “-ATI”!   
          Antaŭ  jaro  ni priskribis la de Zamenhof enkondukitan kaj uzatan sed de li ne formulitan 
“regulon pri signiforeduktado”.   Ĝi diras,  ke se radiko entenas pli ol unu plenan signifon,  kaj 
se la vorto ne aŭ preskaŭ ne uzatas  en certa vortkategorio kun la du signiferoj,  ni povas krei la 
regulon, ke en tia kategorio la vorto havu nur unu el la du signiferoj,  kiel ekzemple la 
substantivo  “manĝanto”  signifas nur personon, ne aĵon aŭ econ, kiel normalas.    Akorde kun 
tiu regulo ni do rajtis starigi la kutimon,  ke la sufikso “-ati”,  se en verba formo,  havu la 
signifon de la pasiva voĉo sen la kroma normala signifo de nefiniteco aŭ daŭro.  Tia uzo de “-
ati”,  kiu do esprimas la verban pasivan voĉon per –at- kaj per la verbaj finaĵoj,  konsekvence  
solvas la problemon,  ke en la originala Esperanto mankas  normala simpla pasiva voĉo verba.     
          Tio ne signifas, ke ni ŝanĝas la Fundamenton,  ĉar ni simple ne plu uzu la kombinecan 
Zamenhof’an  Pasivan Voĉon kaj ne  ekstermas ĝin.   Kontraŭe  ni uzu la Zamenhof’ajn 
formojn, ekzemple “esti punata”,  nur por la origina signifo de stato en kiu ni ricevas punon 
sen mencii kiam tiu ago finiĝas.   Do nefiniteco de ago.   
          Sekve  en la frazo “Li estis/as/os  helpata”  la vorto  “helpata”   signifas,  ke li estis/as/os   
partvoje en la procedo  helpati,  ricevi helpon,  dum la frazo “Li helpatis/as/os”   signifas,  ke li 
ricevis/as/os la tutan helpadon, la kompletan agon.   
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          Pro mia instigo antaŭ dudek jaroj,  pluraj Esperantistoj  ĉieaj jam uzas tiun pli 
Esperantecan kaj pli logikan kaj simplan Pasivan Verban  Voĉon, sen ŝanĝi la Fundamenton.    
          Do benatu nun de dio kaj evitu nenecesajn kompleksajn esprimojn kun adjektivaj 
participoj kaj helpverbo,  por ne plu fari erarojn.    
           Kial uzi la unuverban pasivan voĉon,  per la sufikso “-ati” kaj la verbaj finaĵoj?    
          Unue ĉar ĝi estas logika kaj laŭ la spirito de Esperanto,  kaj ne formas escepton,  kiel 
faras la Zamenhof’a.  Ja ekzistas kvar tiel nomataj voĉoj:  la aktiva, la mediala, la pasiva, kaj la 
faktitiva,  kaj estas normala ke ĉiu el la kvar voĉoj indikatu per sia sufikso ĉe la radiko de la 
verbo:  nome manko por la Aktivo,  -iĝi por la Medialo, -ati por la Pasivo,  kaj –igi por la 
Faktitivo.  Ili ĉiuj estas verboj, reprezentantaj agojn,  ĉar ili finiĝas per verba finaĵo,  nome  -as 
aŭ –os  k.t.p.  kaj helpverbo ne bezoniĝas.   Tiel do la Pasiva Voĉo formiĝis sammaniere kiel la 
aliaj voĉoj, sen helpverbo.   Fakte Zamenhof kreis,  ĵus  antaŭ ol publikigi Esperanton,  
specialan sufikson por la Pasiva Voĉo,  logike kaj sen helpverbo.    Sed lastmomente li ŝanĝis 
sian opinion kaj kreis kun helpverbo kombinitan pasivan voĉon laŭ la eŭropa maniero;  
sendube li timis ke la eŭropanoj  ne komprenus la logikan kaj simplan pasivon, fremdan al la 
nuntempaj  eŭropanoj.   
       La dua tialo por ne uzi la Zamenhof’an  pasivvoĉan  sistemon estas, ke ĝi ne estas verba 
voĉo  en Esperanto.  Kontraŭe al la eŭropaj  participoj,  kiuj fariĝis verboj,  la Esperantaj 
participoj estas kaj restas  adjektivoj.   Tiuj adjektivoj indikas ne tempojn,  sed statojn de 
substantivoj,  aktivajn kaj pasivajn statojn de la verba parto de kunmetaĵo adjektiva.    La aliaj 
voĉoj ne havas en Esperanto specialajn sufiksojn por indiki la statojn.  Ili uzas la pasivajn kaj 
aktivajn sufiksojn post siaj voĉaj sufiksoj.    Estas  vera, ke Zamenhof uzis la regulon pri 
signiforeduktado por ŝanĝi la funkcion de la participaj adjektivoj al participaj verboj.   Do ke, se 
la participa adjektivo  kun –ata uzatas kun la helpverbo “esti”  ĝi ekhavas verban  signifon kun 
nur la pasiveca signifero  kaj sen la signifero de nefiniteco.  Tio kreas du malsamajn signifojn 
por unu esprimo,  nome  “La domo estis konstruata”, do partvoje al la fino, kiam bombo 
detruis ĝin, kaj  “La domo estis konstruata en tri monatoj”,  kie indikatas la tuta konstruado.    
      Kaj la tria tialo por ne uzi la Zamenhof’an pasivan voĉon estas,  ke eĉ la eŭropanoj mem ne 
bone komprenas ĝin kaj daŭre faras erarojn,  inkluzive spertajn Esperantistojn.  Tion parte 
kaŭzas,  ke ili ne komprenas la genian sistemon de la ses Zamenhof’aj adjektivaj sufiksoj  
participaj,   kaj parte ke ili uzas ankaŭ  –ita kaj –ota kiel verbajn sufiksojn,  kiel okazas iomete 
en la eŭropaj lingvoj, kaj parte ankaŭ  ke komplementoj povas aparteni al la helpverbo aŭ al la 
verba parto de la adjektiva participo.    Rezonu ekzemple laŭ la jeno:   mi sendas leteron je la 
sesa horo.    Mi mencias je la oka horo,  kio okazis al la letero je la sepa horo.    Do mi diras je la 
oka,  ke mi je la sepa estis sendinta la leteron je la sesa.    Sed tio ne estas vera,  ĉar je la sesa 
mi ne estis sendinta la leteron,  ĉar tiam mi estis sendanta (aŭ: sendis) la leteron.   Do mi devas 
diri,  ke je la sesa mi estis sendanta la leteron, kiun mi je la sepa estis sendinta. Refoje:   mi 
estis je la sepa sendinta la leteron,  kiun mi je la sesa estis sendanta.    Do je la oka mi estis 
sendanta la leteron je la sesa.    Sed je la oka mi ne estis sendanta la leteron je la sesa,  ĉar mi 
je la oka estis sendinta la leteron je la sesa,  kiun mi tamen ne estis sendinta je la sesa,  ĉar mi 
estis ĝin sendanta je la sesa.   Simile en la pasivo:   je la oka ĝi estis sendita je la sesa, sed ĝi ne 
estis sendita je la sesa, ĉar je la sesa ĝi estis sendata (aŭ: sendatis).    
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        Ĉu vi povas sekvi tion?    Nu, la mallogikeco okazas ne en la eŭropaj lingvoj, sed en 
Esperanto, se oni sekvas la klarigon de Zamenhof kaj traktas la participojn, kiuj estas 
adjektivoj, kiel verbojn,  kiel oni povas en la eŭropaj lingvoj.  Do en Esperanto oni ne povas uzi, 
kaj ne bezonas uzi,  kompleksajn tempojn,  almenaŭ ne kun participoj,  kaj oni do eĉ  ne povas 
havi la verban pasivon, se oni volas uzi por tio la participojn, kiel Zamenhof malsaĝe konsilas.  
Eĉ  tiuj kiuj uzas la Zamenhof’an pasivan voĉon,  ofte kaj regule faras erarojn, ekzemple dirante 
“estas finita”  anstataŭ  “estis finata”.    Ja “estas finita ne estas verba pasivo,  sed adjektiva 
stato de iu substantivo.    Multaj Esperantologoj dum la pasinta jarcento penis  sensukcese 
solvi la problemon, kaj la plej fama el ili,  Kalocsay,  konkludis ke ambaŭ solvoj, -ata aŭ ita, 
“estas malperfektaj, aŭ,  se oni amas fortajn esprimojn,  egale nelogikaj, absurdaj, kontraŭaj al 
la sana menso”.    La vortoj estas de Kalocsay,  kaj tio ĉi estas kroma tialo por uzi la antaŭ 
dudek jaroj de mi proponitan kaj jam uzatan solvon per “-ati”.    Ni nun do povas klare diri,  ke 
je la sepa aŭ oka horo la letero estis forsendita,  ĉar mi forsendis ĝin je la sesa, kaj ĝi 
forsendatis je la sesa.    Mi nun povas ankaŭ diri je la oka, ke la letero je la sepa estis 
forsendita,  ĉar ĝi forsendatis je la sesa.                                                          Marcel  Leereveld.    
   

Foto-konkurso dum la aŭstralia-novzelanda  

kongreso kaj somerkursaro 

Inter la 10-a kaj la 19-a de januaro 2020, Aŭstralia Esperanto-Asocio kaj Nov-Zelanda 
Esperanto-Asocio kune okazigis kongreson kaj somerkursaron en Aŭklando. La loko estis bela 
katolika retretejo, St Francis Retreat Centre. La specialaj gastoj estis Duncan Charters, la nova 
prezidanto de UEA, kaj Stefan MacGill, fama verkisto kaj eks-vicprezidanto de UEA (2013–
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2019). Inter la programeroj estis ludvespero, tuttaga ekskurso al belaj naturaj lokoj proksime 
al la urbo, gvidata vizito al Aŭklanda Art-Galerio, kaj seminario por “Aktivula Maturigo” (AMO), 
kiu temis pri trejnado por altigi kapablojn de niaj aktivuloj.  

Post la sukceso de la kongresa foto-konkurso en Adelajdo en 2019, okazis alia dum la semajno. 

Tridek fotoj de ok fotintoj konkursis. Same kiel en 2019, mi estis la oficiala juĝanto, kaj ankaŭ 
okazis popola elekto. Interese, same kiel en 2019, mi kaj la aliaj kongresanoj konsentis. Kaj la 
gajninto estis… 

[Helen-Palmer-5.jpg] Ludvespero, de Helen Palmer 

Gratulon al Helen, kaj elkorajn dankojn al ĉiuj konkursanoj!   

Raportis Jonathan Cooper 

   

Viktimoj de arbustaj fajroj  
Se iu perdis sian domon pro la grandegaj arbustaj fajroj 
en Aŭstralio, eble la plej utila donaco estus provizora 

dometo donate al ili el 
registara mono aŭ/kaj 
el la publika fonduso 
oni kolektis de la 
bonfaruloj en la 
mondo. 
Pro tia donaco oni 
povus vivi sur sia 
terpeco dum iuj reparos la brulitan domon.  

Eble oni povos uzi tiujn grandajn ŝtalajn ujojn uzatajn por la ŝipoj. Aŭ uzu la 
konstruistojn de malgrandaj dometoj celataj al la geavoj.    
   Roger Springer 
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Rehejmiĝo 
Ĉeesti en Aŭklando la somerkursaron, kies programeroj abundis, babili kun la malnovaj kaj novaj 
amikoj, malkovri novajn pejzaĝojn kaj artaĵojn estis bona rimedo por momente forgesi pri la 
drama situacio en Aŭstralio kaj la neordinaraj fajroj. Tamen, ie en la cerbo, restis iom da 
maltrankvilo, aktivigata de la multnombraj mesaĝoj senditaj de konatuloj el ĉie en la mondo. 
Kion mi trovos revenante al Melburno?  
El la aviadila fenestro kiam la nuboj ne plu malhelpis ke mi vidu la pejzaĝon, ĉio super Melburno 
kaj ĝia ĉirkaŭaĵo grize aspektis. Ĉu fumoj daŭre ŝvebas en la aero? 
 
Kiam mi forlasis la flughavenon, ekpluvis. Estis tiom malvarma kiom en vintra tago. Tute klare la 
grundo ne plu estis tiom seka kiom antaŭ mia foriro. Mi ĝojis, pensante ke la fajroj ja estingiĝis.  

 
Hejme la ĝardeno estis ĝenerale en ordo. La akvorezervujo kaj la lageto plenis je akvo. La 
pluvgutoj sur la tegmento agrable muzikis……. sed oni ekparolas pri inundoj.  
Kompreneble en aliaj partoj de la lando, la sperto povas esti tute alia.    
Ni esperu ke la malbonaj okazaĵoj jam pasis kaj mi deziras al ĉiuj ke de nun la jaro pli 
trankvile iros.        Franciska Toubale  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3ZZZ  Se vi intencas ĉeesti la Universalan Kongreson en 

Montrealo, vi trovos pliajn informojn por helpi vin prepari ĝin en la 
elsendo de la 20a de januaro 2020      

     Franciska Toubale 
  


