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Vinko Oŝlak diris en lia prelego dum la simpozio 

pri Eŭgeno de Zilah ankaŭ pri la malfermo de la 

monumento sur nia Esperantoplatz en la jaro 1987 

 
Mi renkontis Eŭgenon – tiel mi lin ĉiam 

alparolis – okaze de la centjariĝo de nia 

lingvo, festita en la stiria ĉefurbo Graz, 

kies nomon mi ĝis nun ne sukcesis 

kontentige esperantigi, ja »Graco« havas 

tute alian kaj tre precizan biblian signifon, 

kiu kun la historio de tiu sudaŭstria urbo ne 

kongruas tro forte. La unuavide germana 

nomo fakte venas el la slovena vorto 

»gradec« (kasteleto), kiu estiĝis en la 

tempo de la unua slovena ŝtato Karantanio, 

kies sendependeco iom post iom estingiĝis 

post la jaro 745, kiam la bajuvaroj venis 

milite helpi kontraŭ la nomadaj triboj de la  
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avaroj, venintaj el antaŭaziaj stepoj; kies 

parto estis ankaŭ la pli posta provinco 

Stirio. La brile organizitan solenaĵon estris 

la eksa prezidanto de UEA d-ro Ivo 

Lapenna, en la jaro 1974 tiel aŭ tiel forigita 

de sia posteno dum la universala kongreso 

en Hamburgo. La organizan parton tre 

precize kaj glate prizorgis d-ro Klaus 

Perko, unu el plej sobraj kaj kvietaj kaj 

fidelaj laborantoj sur la agro de nia lingva 

majstro Zamenhof. 

Mia funkcio enkadre de la fest-aranĝo en 

Graz estis komposti la broŝuron, kiu aperis 

okaze de la festo – kaj prepari slovenan 

vokalensemblon de fratoj Smrtnik el 

Karintio eklerni kelkajn esperantajn 

kantojn kaj ilin prezenti okaze de la 

solenaĵo, kion ili ankaŭ brile faris. Mi 

rememoras la entuziasman publikan mal-

fermon de la monumento sur la Esperanto-

platz en la urbo kun eble la plej bela kaj 

profunda parolado de d-ro Lapenna en la 

jaro 1987. Kaj juna samideanino Olga 

Kerzjuk el Ukrainio, tiam ankoraŭ 

federacia respubliko de Sovetunio, kun kiu 

mi rapide trovis surprizajn lingvajn 

parencecojn inter ŝia ukrajna kaj mia 

slovena lingvoj, kaj parencecon inter la 

tiamaj alstreboj de ambaŭ slavaj nacioj 

finfine atingi propran ŝtatan suverenecon, 

ŝi konatigis min kun la grupo el Metz, 

gvidita de profesoro Eugeno de Zilah, 

konsistita el junaj ĉarmaj gestudentoj ĉe 

liaj filozofiaj kursoj. Jam post kelkaj vortoj 

mi estis impresita de tri karakterizaĵoj, 

kiujn ne estis malfacile observi ĉe Eŭgeno: 

lia samtempa simpleco kaj paralele logika 

konsenkvenceco; lia ardeco por la afero 

priparolata; lia ĉarmo, almenaŭ parte 

elirinta el lia situacio kombini en si 

naskiĝmedion kaj tradicion de Hungario 

kaj edukitecon kaj kulturan fonon de 

Francio, post la jaro 1956 lia ne nur azilio, 

 

sed nova kaj definitiva patrolando. 

Al mi plaĉis interesa kombino de du tiel 

diversaj prononcaj akĉentoj de Esperanto, 

kiel de la hungara kaj de la franca. Tamen 

mi baldaŭ vidis, ke mi ne kondukas 

Eŭgenon en bonan etoson, se mi mian 

admiron de lia prononco komplimentas. 

Nur post jaroj mi povis pli bone kompreni 

lian bezonon ne tro emfazi sian hun-garan 

bazon, de kiu li ne povis sin emancipi, 

kvazaŭ tia tasko aŭ eĉ devo troviĝus. Tio, 

kion mi ĉe li perceptis ĉarmo kaj riĉeco, li 

mem ŝajne perceptis manko. 

Baldaŭ la interparoloj kun li kaj liaj 

disĉiploj – li estis lingve ankoraŭ libera de 

la nuntempa diktato de nova eŭropa 

ideologio, ke li devus diri: disĉiploj kaj 

disĉiplinoj – por mi fariĝis la centra evento 

de la tuta centjariĝa solenaĵo en Graz. La 

afero finiĝis tiel, ke Eŭgeno min invitis por 

la sekva jaro al Metz kontribui propran 

prelegon. Mi tion dankeme kaj ankaŭ 

timeme akceptis… (Vinko Oŝlak estas 

slovena verkisto kaj tradukisto kaj loĝas en 

Klagenfurt. vinko.oslak@gmail.com. La 

titolo de la prelego estis „Ĉu Eŭgeno de 

Zilah estis beletra filozofo, ĉu filozofia 

beletristo?“) 

             

 Citaĵo de la tago 
„Ni povas fari, kion ni volas, se ni sufiĉe 

longe streĉas ĉiujn niajn fortojn.“ 

Hellen Keller estis surda kaj blinda US-

amerika verkistino *1880 +1968. 

 

mailto:vinko.oslak@gmail.com
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Nur teknologio ne sufiĉos en la klimata krizo

                                                  
Kvankam politikistoj promesas venki la klimatan 

krizon sen rezignoj en la vivostilo, sed per novigoj 

kaj teknologio, esploristoj kredas ke necesas 

ankaŭ ŝanĝoj en la vivostilo por bremsi la 

klimatan krizon - precipe en trafiko.  

Kamionoj kiuj veturos per hidrogeno, kaj gigantaj 

suĉiloj de karbondioksido kiuj forigu la 

varmdoman gason el la atmosfero, apartenas al la 

novigoj kiuj estas promesataj en kunteksto kun la 

klimata krizo. Tiuj teknologioj tamen ankoraŭ ne 

estas grandstile aplikeblaj.  

Urĝas la tempo por atingi la internaciajn klimatajn 

celojn. Se la varmiĝo de la klimato estu limigita je 

1,5 gradoj C, tiam necesos tujaj ekonomiaj kaj 

sociaj ŝanĝoj, diras klimat-ekonomikisto de la uni-

versitato de Graz. "Ne ekzistos la mirakla 

teknologio kiu lasas nian sistemon tute senŝanĝa 

kaj kiu samtempe bremsas la klimatan krizon", li 

diras.  

Pro la scio kiun ni posedas hodiaŭ el jarcentoj da 

scienca esplorado, nun gravas veti pri teknologioj 

kiuj estas antaŭvideblaj kaj redukti per ili 

enaerigojn de varmdomaj gasoj, li daŭrigas. Tiuj 

teknologioj tamen povus esti nur parto de la solvo. 

Trafiko, industrio kaj energisektoro estu laŭ la 

klimataj celoj de EU ĝis la jaro 2050 komplete 

dekarbonizitaj, do ili funkciu tute sen fosiliaj 

energiportantoj. Sen ŝanĝo de la vivostilo tio ne 

eblos en lando kiel Aŭstrio, kiel tion montris 

studaĵo de ekonomiesplora instituto antaŭ nelonge.  

Kiel en multaj aliaj landoj, ankaŭ en Aŭstrio la 

trafiko prezentas la plej grandan problemon por la 

protekto de la klimato. "La enaerigoj dum la 

pasintaj jaroj ne malaltiĝis kaj ili eĉ dum la 

pandemia jaro 2020 estis je 55 procentoj pli altaj 

ol en la jaro 1990. " En Aŭstrio la trafiko re-

spondecas je proksimume 30 procentoj pri la 

enaerigoj de varmdomaj gasoj, el kiuj unu triono 

devenas el la vartransporto kaj du (!)  trionoj el la 

persontrafiko." 

Tiel oni atingas kompare al aliaj EU-landoj por 

kapo la trian plej altan enaerigon de 

karbondioksido en trafiko kaj transporto. Novigoj 

kiel la elektra movebleco estas gravaj, sed ne 

sufiĉaj. Krome oni povas ĝuste en trafiko per 

malpli da personaj aŭtomobiloj kaj kamionoj sur 

la stratoj atingi ankaŭ aliajn pozitivajn celojn por 

la medio, kiel ekzemple redukti sandamaĝan 

mikropolvon kaj havi pli da verdaj areoj en la 

urboj. 

Analizo de alia aŭstra esplorinstituto nun montras 

ke necesas nun rapide agi. Ju pli longe oni 

atendos, des pli multekosta fariĝos la alstrebata 

neŭtraleco rilate al la klimato. Kaj la studaĵo 

ankaŭ montras ke tiu celo ne estos atingebla sen 

rezigno kaj ŝanĝoj de ekonomia sistemo, trafiko 

kaj socio. 

Tiu-ĉi sonartikolo estis skribita de Mag. Anton 

Oberndorfer en Esperanta retradio. blogspot. 

com, sendita de Leo Patek. Koran dankon! 

 

https://1.bp.blogspot.com/-jTzl-eVG5gQ/YQD7Z3ykkBI/AAAAAAAAL8w/WRBSTw2N2JkgC4ZM09xGn5D7H8Vh_027wCLcBGAsYHQ/s800/h2lkw1a.jpg
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Anton Oberndorfer im  

Esperanto-Retradio 
Mindestens einmal pro Jahr ist es sinnvoll, 

die Arbeit im Esperanto-RetRadio zu 

betrachten. Das habe ich bisher nach jedem 

weiteren Jahr gemacht. Am 29. Februar 

2021 ist das neunte Jahr zu Ende 

gegangen, in dem täglich Audio-Artikel 

des Esperanto-RetRadios erschienen sind; 

und das ist Anlass, sich mit den Ergeb-

nissen der Arbeit zu beschäftigen. 

Die erste Erkenntnis ist, dass die Anzahl 

der Zuhörer nur langsam wächst. Im 

vergangenen Monat gab es ca. 29000 

Seitenaufrufe, also etwas weniger als 1000 

pro Tag. Andererseits gibt in der länder-

spezifischen Statistik eine signifikante 

Änderung, weil jetzt Russland den dritten 

oder vierten Platz nach den USA und 

Brasilien einnimmt. Auch die Anzahl der 

Seitenaufrufe aus Südkorea ist signifikant 

gestiegen. 

Es ist also die Zuhörerschaft außerhalb 

Europas stärker geworden, während das 

zentrale Land Europas, Deutschland, in 

dieser Hinsicht weiterhin schwach ist. Und 

das ist ein verständliches Phänomen, wenn 

man die Situation des Esperanto in 

Deutschland kennt. In Deutschland war das 

Interesse für fremde Sprachen nie sehr 

groß, weil sich das Land im Zentrum 

Europas befindet und man dort die nach 

Anzahl der Sprecher stärkste europäische 

Sprache spricht. 

Und nach dem zweiten Weltkrieg ist 

Englisch mehr und mehr integraler Teil des 

Sprachbewusstseins der Deutschen ge-

worden. Die englische Sprache ist ja im 

Prinzip auch eine germanische Sprache, 

und darum ist sie ziemlich ähnlich zum 

Deutschen. Und viele arme Deutsche sind 

während des 19. Jahrhunderts in die USA 

emigriert, wo sie eine prosperierende 

Volksgruppe wurden. Die Neigung der 

Deutschen, Englisch zu lernen und zu 

sprechen ist also ziemlich stark. 

Für Esperanto bleibt da nicht viel Platz. 

Für die meisten Deutschen, die sich für 

Esperanto interessieren, ist die Sprache 

selbst nur ein Mittel, um Teil einer 

internationalen Gemeinschaft zu sein, also 

um an Esperanto-Veranstaltungen teil-

nehmen zu können. Und wegen der 

zentralen Position Deutschlands in Europa 

finden viele dieser Veranstaltungen auch in 

Deutschland statt, und deshalb können 

viele Deutsche dort direkt teilnehmen. Das 

bedeutet, dass sie sich ihren Wunsch nach 

internationalen Kontakten gut erfüllen 

können – ob im Land selbst, ob in Nach-

barländern oder auch auf anderen 

Kontinenten –, weil sie über die dafür 

notwendigen finanziellen Mittel verfügen. 

Beim RetRadio zuhören ist nicht 

notwendig und liefert diesen Menschen 

keinen ersehnten Wert. 

Ähnlich ist die Situation in Großbritannien, 

Skandinavien und den Niederlanden. In 

Ländern mit romanischen Sprachen 

(Frankreich, Brasilien, Italien, Spanien 

etc.) ist das Interesse für ein Internet-Radio 

auf Esperanto größer. Man fühlt dort nicht 

die sprachliche Nähe zum Englischen und 

braucht das Radiohören, um in Kontakt mit 

der Sprache Esperanto zu bleiben. Das gilt 

zum Teil auch für osteuropäische Länder 

und für Russland. 

Die Arbeit im RetRadio macht den 

Mitarbeitern große Freude. Esperanto ist 

eine bewundernswerte Sprache und sie an 

Zuhörer in der ganzen Welt zu richten, ist 

ein großes Erlebnis. 

Wir befinden uns nun im zehnten Jahr 

unserer gemeinsamen Arbeit. Wir werden 

unserer Aufgabe treu bleiben. 

http://aldone.de/retradio. https://archive. 

org/details/esperantaretradio (2020-05-13, 

Anton Oberndorfer; übersetzt vom AEF-

vicestro  Dipl-Ing. Richard Hable) 

http://aldone.de/retradio
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**************** 

Klubvesperoj 

estonte marde 
Ek de julio nia gastejo Roschitz en 

Eggenberg, Georgigasse 42 ne plu ĵaŭde 

povas meti lokon je nia dispono. Pro tio ni 

devas fiksi niajn klubvesperojn estonte al 

mardo je la 19-a horo. 

Ni planas la unuan je la mardo,  

7-a de septembro kaj plie 

mardo, 5-a de oktobro 

mardo, 9-a de novembro (ĉar la 2-a 

estas „Allerseelen“) 

mardo, 7-a de decembro. 
Bonvolu atenti, ke ankoraŭ validas la 3 

korona-reguloj kaj ni devas pruvi 

konfirmon kiel verdan pasporton. Se 

pluvas kaj ni devas ĉeesti ene, ni ankaŭ 

bezonas maskojn. 

**************** 
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