
Kiel Esperanto Povas Komprenebligi Rubgoldbergilojn
(How Esperanto Can Elucidate Rube Goldberg Machines — jump to English version )

Karaj gesamideanoj —  

Mi tre interesas en la eksprimaj povoj de Esperanto.  Ekzemple, nia Esperanto enhavas lingvan ekipaĵon por eksprimi
kaŭzajn rilatojn, specife la sufikson "-igi".  

Multe konata estas la nomo de Rube Goldberg (1883-1970), usona karikaturisto kies imagaj maŝinoj laboris simplajn
taskojn per kompleksaj aparatoj.  Ili estas absurdaj ekzemploj de serioj de kaŭzado.  

Dum la tagmezmanĝo, se kelkaj gutoj de supo falus sur onia mentono, tradicie la sola rimedo estis viŝi (purigi, sekigi) sian
propran mentonon per buŝtuko.  Sed nun, dankon al la inventaĵo de Goldberg — montrata en la artikolo pri li en la
anglalingva Wikipedia — oni povas "viŝigi" la buŝtukon aŭtomate.

Sed ne nur tio!  En la menciita aparato, tio kio viŝigas la buŝtukon estas horloĝa svingilo.  Kaj kio svingigas la svingilon
estas rikoltileto (ĝi tranĉas ŝnuron, permesante la svingan movon).  Ĉi tiel, oni povas diri ke la rikoltileto "vi ŝ-ig-ig-as" la
buŝtukon de la supmanĝanto.  Ĝi pur-ig-ig-ig-as kaj sek-ig-ig-ig-as lian mentonon.

Kaj tiel plu.  En la karikaturo de Goldberg, la raketo viŝ-ig-ig-ig-as.  La cigarfajrileto viŝ-ig-ig-ig-ig-as.  La siteleto viŝ-ig-
ig-ig-ig-ig-as.  Sume, la kulera ago de la supmanĝanto viŝ-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-as la buŝtukon -- proksimume. 
Kion desegnis Goldberg estas viŝ-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ilo

Ĉi tion tute eksprimi angle estus malgraciege, sed Esperante ĝi estas tiel eleganta kiel " viŝ-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-i"!

Tiel, nia Esperanto povas faciligi nian komprenon de la kompleksaj rilatoj inter eventoj.

Via, amuze,
Lee Hartman
Carbondale, IL

---------
I'm very interested in the expressive capabilities of Esperanto.  For example, our own Esperanto has linguistic equipment
to express causal relations, in particular the suffix "-igi".

Many people know the name of Rube Goldberg (1883-1970), the American cartoonist  whose imaginary machines carried
out simple tasks by means of complex apparatuses.  They are preposterous examples of series of causations.

At lunchtime, if a few drops of soup were to roll down one's chin, traditionally the only remedy was to wipe (to clean, to
dry) one's own chin with a napkin.  But now, thanks to Goldberg's invention — shown in the English-language Wikipedia
article on him — one can "make (the napkin) wipe" automatically.

But not only that!  In said contraption, what makes the napkin wipe is a clock pendulum.  And what lets the pendulum
swing is a little sickle (which cuts a string, allowing the swinging movement).  Thus, one can say that the little sickle
"makes (something) make" the soup-eater's napkin wipe.  It makes (something) make (something) clean and dry his chin.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Rube_Goldberg_machine
http://en.wikipedia.org/wiki/Rube_Goldberg_machine


And so on.  In Goldberg's cartoon, the skyrocket makes (make...make the napkin) wipe.  The cigar-lighter makes
(make...make...make the napkin) wipe.  The little pail makes (make...make...make...make the napkin) wipe.  In sum, the
spooning action of the soup-eater makes (make ... make ... make ... make ... make ... make ... make ... make ... make the
napkin) wipe -- give or take a "make".  Using the "tool" suffix "-ilo", what Goldberg drew can be called a "viŝ-ig-ig-ig-ig-
ig-ig-ig-ig-ig-ig-ilo".

All this is very awkward to express in English, but in Esperanto it's as elegant as "viŝ-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-i"!

Thus our beloved Esperanto can help us to see the complex relationships among events.

Yours in good fun,
Lee Hartman
Carbondale, IL


