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724,000 

Nun studas 278,000 lernantoj per la angla lingvo. (Ekde Majo 2015)    

Nun studas 240,000 lernantoj per la hispana lingvo. (Ekde Oktobro 2016)    

Nun studas 206,000 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.109 
      La Komplementoj  povas esti  Komplementoj  de la Subjekto,  
de la Predikato,  de la Objekto,  aŭ de unu el la Adjektoj,  sed  ĝi 
povas  esti Komplemento  ankaŭ de iu vorto en tiuj  frazpartoj.  
Preskaŭ ĉiam  la Komplemento  troviĝas tuj post sia antecedento,  post la 
vorto aŭ vortoj  kiujn ĝi komplementas.  Se ne,  oni ne povus kompreni la 
lingvon.   
      Kiam  vi estos  trovinta  ĉiujn Komplementojn,  kaj la eventualajn  
komplementojn  de la unuaj  Komplementoj,   vi povos,  se vi bezonas, 
traduki la Kompleksan frazon,  ŝanĝi la tuton  al pluraj memstaraj  
ĉefpropozicioj.  Ni donos  ekzemplon  de tiu procedo  en la proksima  A. E.   

Marcel  Leereveld.   
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El Adelajdo 
Sudaŭstralia ekskurso. 
La 15-an de februaro la adelajdanoj ekskursis suden al McLaren-valo. La celo estis vidi la Rubik-
kub-similan d'Arenberg kubon. Ĝi estas konstruaĵo enhavanta ekspozicion, restoracion, 
vingustumejon kaj aktuale enriĉigita per statuoj de Salvador Dali. Estis multo por vidi, eĉ la 
necesejoj estas tie neordinaraj.  
La dua parto de nia ekskurso estis vizito al la nacia parko de la Onkaparinga-rivero. Estis 
agrable manĝi kaj promeni en la naturo. La atingita belvidejo estis admirinda.  
 

 

Pikniko 
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Rainer, Lan kaj Minh antaŭ la d'Arenberg kubo. 
Kun amikaj salutoj,       Katja Steele 
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                         (Marcel naskiĝis 4-an de Decembro 1917)                                           

Retroveno  al  kvieta  ĝardeno.  
LA  DU  GRAVAJ  REGULOJ  GRAMATIKAJ .   
(por Esperantologoj k.c.).   
      Danke al  Zamenhof,  Esperanto  havas du gravajn regulojn gramatikajn.   

La unua,  la ‘Regulo pri  Neceso  kaj  Sufiĉo”,  de li  klare kaj oficiale publikigatis,  ĉar  ĉiu 

Esperantisto  povu kelkfoje uzi ĝin  por krei vorton,  kaj la dua,  la “Regulo pri  
Signiforedukto”,  tre malofte devas uzati por krei novan gramatikan kutimon,  kaj tio ĝenerale  
nur ate de Esperantologoj.  Pro tio Zamenhof eĉ ne menciis ĝin kiel regulon,  kaj simple aplikis 
ĝin,  kelkfoje.  Konsekvence la lernolibroj  ne mencias ĝin,  kaj mencias  nur la Regulon pri 
Neceso kaj Sufiĉo.   
      Ekzistas  grava diferenco inter la du Reguloj,  malgraŭ tio  ke por kelkaj fenomenoj  oni 
povas uzi  ambaŭ Regulojn por klarigi la fenomenon,  sed nur  aŭe.  Jen la diferencoj:   
      En la Regulo pri Neceso kaj Sufiĉo  diriĝas,  ke kiam oni kreas  vorton  per kunmetado de 
radikoj,  oni unue enmetas  en la novan vorton  ĉiujn elementojn necesajn,  kaj post tio elĵetas 
tiujn elementojn  kies signiferojn oni  jam sen mencio  aŭtomate sentas kaj komprenas en la 
kunmetita vorto.  Ekzemple   por la konstruaĵo en kiu oni penas kuraci homojn kiuj estas 
malsanaj,  oni povus uzi la vorton  “gemalsanulkuracoloko”, sed forlasante la  elementojn “ge” 
kaj  “ul” kaj “kuraco”  oni jam scias kio  ĝi estas kaj por kio kaj kiuj kaj kiel  ĝi funkcias.  Do oni 
forlasas certajn elemementojn  SED  TENAS ILIAJN SIGNIFOJN EN LA VORTO.  Do mallongigante 
la kunmetaĵon de vorto  oni ne malpliigas la signiferojn en tiu vorto,  sed nur la nombron  de 
vortelementoj.   
      En la Regulo pri Signiforedukto  oni  kontraŭe  kreas novan vorton  kun nova signifo,  ĉar 
oni  ne forlasas vortelementon,  sed oni  forlasas  unu aŭ du el la du aŭ tri signiferoj de finaĵo 
aŭ de sufikso  aŭ,  se ĉeestas pli ol unu signifero en radiko, eĉ  de ordinara radiko.  Por povi fari 
tion  oni  bezonas kondiĉon.  Ekzemple  la  akuzativa finaĵo –n  reprezentas,  krom  la 
senprepozician  Gramatikan Objekton,  teorie iun ajn forlasitan prepozicion;  Sed la 
ĝeneralprepozicia signifo  reduktiĝas  al nur la signifo de “al”  se la substantivon difinas dua 
prepozicio:  “en la domon”  =  (nur) “al en la domo”,  dum aliie:  “Ili ĉeestis la feston”  =  “ĉe la 
festo”.  Alia ekzemplo:   la pluraleca finaĵo  “j”  signifas la plurecon  de la radiko  antaŭ ĝi,  sed 
kiam ĝi aldonatas al adjektivo,  ekz. “bela”,   ĝi ne signifas la pluralecon  de la radiko antaŭ ĝi,  
do de  “bel-“,  do diversaj formoj de “bela”,  sed nur la pluralecon  de la de la adjektivo  
difinata substantivo ;  sekve la pluraleco  aplikiĝas al  “pentraĵo”,  ne al “bela”.  
      Aplikante la duan Regulon  (pri Signiforedukto),  mi  decidis kaj publikigis  ke  se la –at-
participo (KAJ NUR ĜI)  havas verban funkcion  kaj do finiĝas per verba finaĵo,  KAJ NUR TIAM,  
ĝi perdas sian signiferon de Tempo aŭ Nefiniteco  KAJ RETENAS NUR LA SIGNIFERON DE 
PASIVECO.  Mi rajtis fari tiun decidon nur,  ĉar la finaĵo “-at-“ neniam,  aŭ preskaŭ neniam,  
uzatas kiel  verbigita adjektivo kun la normala senco “nefinite subiri agon”.  Mi samtiale  
decidis kaj publikigis la uzon de  “ate de” (kaj de ĝia Aktivvoĉa  “ante al”) kiel prepoziciaĵoj 
eventuale anstataŭ la kvarsignifa “de”.  Jen ekzemploj:  La hundo batatis  de la viro.  La letero  
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retrosendatos.  La murdo ate de la policano.  La murdo  ante al la policano.  Kreante tiel,  kaj 
samtempe obeante la Fundamenton,  mi  kreis la laŭ Kalocsay en Esperanto  mankantan  
Verban  unuvortan Pasivan Voĉon.  Per la kreo de “-ati”  mi solvis ankaŭ la problemon,  ke  
“estis –ita” malĝuste  uzatas por du malsamaj tempoj  en la Pasivo:  nome  la Perfekto (kiu 
devas esti “estas –ita”)  kaj la Pluskvamperfekto (kiu estas “estis –ita”).  (Notu ke “estis –ata” 
estas la duvorta Zamenhof’a Pasiva Preterito  anstataŭ  la moderna “-atis”,  kaj vere signifas 
“pasive ricevis nefinitan agon”).   
      La ordono  ke  “falanto” povas signifi nur homojn  estas unu el tiuj fenomenoj  kiuj 
klarigeblas aŭe per la du Reguloj.  Zamenhof  donas  ekstran signifon al la finaĵo “-o” ĉe 
participoj,  nome ke ĉe  “falanto” forfalis la indiko “ulo”  ĉe la participoj, sed ke la signifo de”-
ulo”  plu ĉeestas,  kaj ke post tio  oni uzas  tiun signifon nur ekskluzive,  ĉar en participoj  
ĝenerale agas nur personoj.  Do  tial  “falanto” estas homo,  ne arbo.  Ĉe mia klarigo  per la 
Regulo de Signiforedukto  la finaĵo  -o  perdas siajn signiferojn de “-aĵo kaj eco”  kaj retenas 
nur la signiferon de homoj,  SED NUR ĈE PARTICIPOJ.  Do  ĉe “falanto”, kiu normale signifus 
homon aŭ aĵon aŭ econ,  la du lastaj signiferoj  forfalas pro la Regulo de Signiforedukto.   

Marcel  Leereveld.   
    
Kvaranteno. Restado sub kuracista 

observado en izolita loko, trudita de 
registaro al personoj aŭ varoj, venantaj el 
infektita lando. (PIV)  

Kvaranteno ne estas por la protekto de 
la kvarantenantoj sed por la protekto de la 
ekstera popolo kontraŭ iu danĝero de 
infekto. 

Kvaranteno kontraŭ la wuhan? viruso estas rompita ĉar oni deziras ŝajne 
zorgi siajn kvarantenajn civitanojn kontraŭ la tuthoma bono kaj aviadiloj daŭre 
portas la viruson ĉirkaŭ la mondo. Ĉu la profito estas pli grava ol la disigo de la 
viruso? Mono regas la mondon. 
  Oni jam scias ke 14a taga kvaranteno ne ĉiam sufiĉas.     Roger Springer 
    

3ZZZ En la elsendo de la 24a de februaro 2020 eblas aŭdi 

intervjuon de Albert Stalin Garrido pri la unua junulara kongreso en 
Manilo kaj intervjuon de Annie Grente pri la situacio de la rifuĝintoj  
sur la greka insulo Samos         Franciska Toubale 

  

Milito en Afganujo: 18 jaroj da mensogoj kaj forfuĝo 
https://warpowersreform.org.au/              Bonvenon al Reformila Bulteno n-ro 68      Roger S 
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