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1. Percepta apartigo de parolsonoj en malsamajn unuojn
Ni aŭdas aŭ aŭskultas parolsonojn el diversaj lingvoj.
Demando staras, ĉu apartaj parolsonoj estas perceptataj
sammaniere aŭ malsammaniere fare de malsamaj lingvanoj. La
demandon oni povas starigi alimaniere: ĉu perceptado de parolsonoj
dependas de la fizikaj akustikaj trajtoj de parolsonoj aŭ de la lingvaj
trajtoj de parolantoj. Studoj montras, ke ĝi estas determinita de la
lingvaj trajtoj, nome: kiamaniere ni apartigas la parolsonojn
dependas de la lingvo kiun ni akiris kaj uzadas. Tiun ĉi fakton
demonstris Otake kaj liaj kolegoj (1993) pere de simplaj
eksperimentoj.
Al japanlingvanoj estis unue donitaj du sonstimuloj, ekzemple,
ta kaj tan, kaj poste donitaj du vortoj per oreloj, ekzemple, tanishi
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kaj tanshi. Ilia tasko estas decidi kiel eble plej rapide, ĉu troviĝas la
celstimulo, ta aŭ tan, ene de la vortoj, tanishi kaj tanshi. Trovaĵoj
montris, ke japanlingvanoj tre malfacile eltrovis tan ene de tanishi,
dum tiaj malfacilaĵoj ne okazis ĉe aliaj tri testkondiĉoj (Vd. Diagramon
1). Japanlingvanoj do facile eltrovis unuflanke ambaŭ celstimulojn, ta
kaj tan, ene de la vorto, tanshi, kaj aliflanke ta ene de la vorto,
tanishi.
Japanlingvanoj

Diagramo 1.
Mezvaloroj de procentomalsukceso ĉe japanlingvanoj
(Diagramo eltirita el Otake k.a.,
1993, p.265, kun modifoj
enmetitaj).

Tamen malsamaj rezultoj estis akiritaj ĉe franclingvanoj (Vd.
Diagramon 2). Plej granda diferenco koncernas tion, ke
franclingvanoj eltrovis la ta-sonon pli malfacile ol la tan-sonon en
tanshi, kontraste kun japanlingvanoj. Koncerne alian vorton, tanishi,
rezulto estis simila al tiu de japanlingvanoj, kvankam la diferenco
inter la du sonstimuloj estis ne tiom rimarkebla kiel en
japanlingvanoj.
Diagramo 2.
Mezvaloroj de procentomalsukceso ĉe franclingvanoj
(Diagramo eltirita el Otake k.a.,
1993, p.271, kun modifoj
enmetitaj).

t.e. ta kaj n, dum franclingvanoj ne disigas ĝin. Por franclingvanoj
tan estas percepte nedisigebla unuo.
Tio ĉi montras, ke
japanlingvanoj kaj franclingvanoj perceptas saman parolsonon
surbaze de malsama sonunuo. Alivorte, tan havas du sonunuojn
por japanlingvanoj, dum ĝi havas nur unu sonunuon por
franclingvanoj. Tiu ĉi diferenco koncernas la diferencon inter morao
kaj silabo. Nome, tan enhavas du moraojn sed nur unu silabon.
Sammaniere, tanshi enhavas tri moraojn, ta, n, kaj shi, sed nur du
silabojn, tan kaj shi. Unufraze, la trovaĵoj de la supra esploro
indikas, ke japanlingvanoj perceptas parolsonojn surbaze de moraoj,
dum franclingvanoj perceptas ilin surbaze de silaboj.
(Notu
ĉi-okaze, ke japana hajko konsistas el 17 sonunuoj, sed 5-7-5 ritmo
estas mezurata per moraoj, ne per silaboj.)
Kiel statas anglalingvanoj?
Surprize, ili ne spertas
malfacilaĵon eltrovi ambaŭ sonstimulojn el la du malsamaj vortoj (Vd.
Diagramon 3).
Klare estas, ke anglalingvanoj perceptas
parolsonojn ne surbaze de moraoj nek surbaze de silaboj. Onidire,
la angla estas la lingvo kiu ne havas klaran limon inter silaboj kaj
havas anstataŭe ritmon kun akcentado. Tion ĉi oni povas vidi per
kelke da ekzemploj.
Diagramo 3.
Mezvaloroj de procentomalsukceso ĉe angllingvanoj
(Diagramo eltirita el Otake k.a.,
1993, p.268, kun modifoj
enmetitaj).

Anglalingvanoj

Franclingvanoj

Kial do okazis tia diferenco inter japanlingvanoj kaj
franclingvanoj? Japanlingvanoj disigas la tan-sonon en du partojn,
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Mi trovis jenajn skribaĵojn, kiujn skribis ses-jaraĝa infano (キャ
ソ, castle; グンナイ, Good night; ライ, right; ワチオネイム？, What's
your name?; ヨウフェイカン, You're welcome). Ŝi ripetis aŭskulti
anglan rakonton surbendigitan kaj skribis per si mem, uzante
strekajn kanaojn, kiel anglaj parolsonoj sonis al ŝiaj oreloj. Se oni
surmetas akcentitan ritmon, la skribaĵoj sonas kvazaŭ anglaj vortoj
aŭ frazoj, eĉ se oni prononcas ilin en japaneca anstataŭ angleca
maniero. Akcentado kun apartaj ritmoj, ŝajne, fariĝas akustikaj
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signaloj, kiujn utiligas anglalingvanoj.
Aliaj esploristoj (Cutler k.a., 1983, 1986, 1989) demonstris, ke
la supraj fenomenoj okazas sendepende de vortoj aŭ ne-vortoj
testitaj, nome: franclingvanoj perceptas kaj apartigas laŭ sia akirita
maniero de perceptado ne nur vortojn el la franca sed ankaŭ tiujn el
aliaj lingvoj, kaj anglalingvanoj prilaboras vortojn sammaniere laŭ sia
propra perceptado.

Diagramo 4.
Distribuo de 8 lingvoj
lokalizitaj du-dimensie
(%V, ΔC).
Eraroj: ±SEM.
(Diagramo eltirita el
Ramus k.a., 1999, p.273,
kun modifoj enmetitaj).

AN: Angla
NE: nederlanda
PO: pola
HI: hispana
IT: itala
FR: franca
KA: kataluna
JA: japana

2. Distribuo de tempodaŭroj por vokaloj kaj konsonantoj
El la vidpunkto de perceptado la franca kaj la japana havas
silabstrukturon pli klaran ol la angla. Tio sugestas, ke malsamaj
lingvoj estas priskribeblaj helpe de malsamaj distribuoj de vokaloj kaj
konsonantoj. Ĝuste tian esploron faris eŭropaj esploristoj (Ramus
k.a., 1999).
Ili unue kreis testfrazojn en la franca, kaj ilin tradukis al sep
malsamaj lingvoj, la angla, la pola, la nederlanda, la hispana, la itala,
la kataluna, kaj la japana. Ĉiuj testfrazoj estas legitaj de denaskaj
parolantoj kaj analizitaj per du variantoj. Unua varianto estas %V,
nome: proporcio de tempodaŭroj por vokaloj ene de la testfrazoj, kaj
la dua estas ΔC, nome: varianca devio de tempodaŭroj por
konsonantoj ene de la testfrazoj. Ekzemple, aro da anglaj vortoj,
"next Tuesday on," estas fonetike transskribebla kiel / nεkstjuzdeiכn/.
Tiu ĉi konsistas el du tipoj de tempodaŭroj: unu estas por aro da
konsonantoj, /n/, /kstj/, /zd/, kaj /n/ kaj alia por aro da vokaloj, /ε/, /u/,
kaj /eiכ/.
Diagramo 4, kiu lokalizis 8 lingvojn pere de la du variantoj, %V
kaj ΔC, montris, ke la japana estas la lingvo en kiu vokaloj estas iom
rimarkeblaj, dum la angla estas plej alta en konsonanteco el la ok
lingvoj. Ĝi ankaŭ montris, ke la japana estas la lingvo en kiu
tempodaŭro por konsonantoj estas ne tiom varia, dum la angla estas
la lingvo en kiu ĝi estas tre varia. La distanco inter la du lingvoj
estas plej malproksima el ĉiuj distancoj inter la ceteraj du lingvoj.
La trovaĵoj sugestas, kial malfacila estas por japanlingvanoj percepti
fonetikajn trajtojn de la angla. La angla estas tre malsama ol la
japana, se temas pri akustikaj trajtoj kaj sekve pri perceptado de
parolsonoj.
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La diagramo ankaŭ montras interesan grupigon de la ok lingvoj.
Tri lingvoj, la angla, la pola kaj la nederlanda, formas unu grupon.
Tiuj ĉi, laŭ la esploristoj, estas lingvoj kun akcentita ritmo. Kvar
lingvoj, la hispana, la itala, la franca kaj la kataluna, formas duan
grupon. Tiuj ĉi estas ĉiuj latinidaj, lingvoj bazitaj sur silaboj. Kaj
unu sola, izolita lingvo estas la japana, morao-bazita lingvo. La
esploro sugestas, ke la tri tipoj de perceptado de parolsonoj,
per-silabo, per-morao kaj per-ritmo kun akcentado, estas parte
korelativaj kun la distribuoj de tempodaŭroj por vokaloj kaj
konsonantoj.

3. Esperanto konsiderita kadre de la supraj trovaĵoj
Akustikaj trajtoj donas al malsamaj lingvoj malsamajn trajtojn
kiuj karakterizas kiel malsamaj lingvoj sonas al niaj oreloj. Laŭ la
supra analizo, la angla sonas al ni japanoj pli malsame ol la itala aŭ
la franca aŭ aliaj latinidaj lingvoj. Kiel aspektas Esperanto rilate al
la supraj trovaĵoj?
Bedaŭrinde estas, ke ni ne havas psikolingvistikajn datumojn
kiuj sugestas kiel Esperanto statas pri homa perceptado de
parolsonoj aŭ pri distribuo de tempodaŭroj por vokaloj kaj
konsonantoj. Oni diras, ke Esperanto sonas kvazaŭ la itala, la
lingvo surbazita sur silaboj. Se pravas tiu onidiro, ni povas supozi,
ke Esperanto similas al silabo-bazitaj lingvoj kiel la franca kaj la itala.
Tiu ĉi supozo, ŝajnas al mi, estas trafa kaj pruvebla se ni farus
psikolingvistikajn eksperimentojn aŭ analizus distribuon de
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Esperantaj parolsonoj. Prave estas, ke Esperanto estas la lingvo en
kiu vokaloj kaj konsonantoj plej ofte aperas inter si kombinite.
Tiu-rilate, Esperanto kredeble apartenas al silabo-bazitaj lingvoj.
Krome estas alia trajto, kiu karakterizas vortojn de Esperanto.
Tio koncernas du tipojn de finaĵo, n kiel la indikilo de akuzativo kaj j
kiel la indikilo de plureco. Tiuj ĉi du finaĵoj aperas en Esperantaj
esprimoj tiel multfoje, ke ili donas al la lingvo karakterizan ritmon de
paroloj. Plue, ili plenumas tre gravan rolon kaj sintaksan kaj
morfologian. Ankaŭ en parolsonoj ili devas esti markitaj ne kiel
simplaj aldonaĵoj de antaŭirantaj vortelementoj sed kiel sendependaj
sonunuoj. Kaj la du finaĵoj ne estas vokaloj sed konsonantoj.
Tiu-rilate, la du finaĵoj havas trajton similan al moraoj. Se pravas tiu
ĉi supozo pri la rolo de la du finaĵoj, sekvas alia supozo, ke
Esperanto proksimiĝas al la japana lingvo kiel la lingvo perceptata
surbaze de moraoj. Tio ĉi indikas, ke Esperanto estas facile
perceptebla al japanlingvanoj.

4. Konkludo
Necesas esploroj por pruvi tiujn ĉi supozojn. Tamen, almenaŭ
psikolingvistike konsiderite, ni povas kredi, ke Esperanto estas lingvo,
facile perceptebla kaj tial facile lernebla por japanlingvanoj.
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Rehabilitacia Medicino
IZUMI Yorimiti
Kuracisto

0. Enkonduko
Hodiaŭ mi parolas pri rehabilitacia medicino. La tempo donita por
mi estas limigita, tial mi devas paroli nur koncize. Do, nur teorian
flankon mi deziras klarigi. Kaj la plejparto de ĉi-foja parolado
devenas de la japanlingvaj skribaĵoj de Doktoro UEDA Satoŝi, kiu
estas esperantisto.

S-ro Izumi loĝas en la urbo Ueda en
la gubernio Nagano. Li lernis
Esperanton kiam li estis studento. Li
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Japana Kongreso en 2001, tiam li
prezentis tiun ĉi prelegon.
Retadresoj: aminda1@mac.com, aminda@kakeyu-hp.com
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1. Kio estas la senco de rehabilitacio?

Komparante rehabilitacian medicinon kun ordinara medicino, ni
vidas tri karakterojn.
Unue en la vidpunkto de la celo rehabilitacia medicino estas
medicino por reakiri la rajton de homeca vivo. En ĝisnuna medicino
la vidpunkto de socia vivo estis ĝenerale manka.
Due en la vidpunkto de la objekto rehabilitacia medicino estas
medicino de malkapablo. Ni ne nur trakti malsanon, sed ankaŭ
trakti malkapablon. Kaj plejparte difekto mem ne estas kuracebla.
Trie en la vidpunkto de la metodo rehabilitacia medicino estas
medicino laŭ eduka kaj kompensa maniero. Por gajni diversajn
kapablojn malsanulo devas lerni novan metodon kaj uzi
kompensajn instrumentojn.

3. Kion celas rehabilitacio?
La vorto rehabilitacio signifas en originala senco reinstalon,
rehejmigon, kaj rehonorigon. Nome ĝi signifas reakiron de rajto,
kompetenteco, honoro, ktp.
Kaj en medicino kampo rehabilitacio signifas reakiron de
homeca vivo. Pro malsano oni eniras en mizeran situacion. Oni
perdas sian funkcion kaj ekhavas difekton, kaj malkapablas vivi
ordinare. Tio kaŭzas handikapon. Tial por vivi homece, unue oni
devas akiri kapablon de agadoj de ĉiutaga vivo. Tio estas la unua
paŝo al hejma vivo. La dua paŝo estas socia integriĝo.

2. Tri katakteroj de rehabilitacia medicino?

Persono kun malkapablo ne nur havas malkapablon, sed ankaŭ
havas sanan funkcion kaj kapablon kaj individuecon. Ĉe
malkapablulo malkapablo estas nur unu parto, sed ne tuto.
En rehabilitacia procezo plimultigo de pozitiveco estas esenca,
tio estas kreskigo de atenta kapablo. Kaj en la procezo
plimalmultigo de negativeco estas bezonata, tio estas redukto de
malkapablo.
La celo de rehabilitacio estas efektivigo de la plej alta kvaliteco
de vivo. Tio signifas starigon de nova vivo.
-9-
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4. La strukturo de malkapablo

Ordinare oni pensas, ke difekto devenas de malsano,
malkapablo devenas de difekto, kaj handikapo devenas de
malkapablo. Kaj medio, kiu estas socia circonstanco, donas influon
al handikapo. Tio baziĝas sur la malnova koncepto de la Monda
Organizo pri Sano. Kaj Doktoro Ueda Satoŝi aldonis la novan
koncepton de malkapableco kiel sperto, kiu estas subjektiva
malkapableco. Dume difekto, malkapalbo, kaj handikapo estas
objektivaj malkapablecoj.

5. La strukturo de funkuciado kaj malkapablo
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En la nove bakita koncepto de la Monda Organizo pri Sano, la
terminaloj ŝanĝiĝis de negativaj vortoj al pozitivaj konceptoj. Nome
malsano fariĝis sana kondiĉo, difekto fariĝis korpaj funkcioj kaj
korpa strukturo, malkapablo fariĝis agadoj, handikapo fariĝis
partopreno. Dume medio malaperis kaj kontekstaj faktoroj kaj
personaj faktoroj aperis.

Kaj negativaj vortoj kontraŭ agadoj kaj partopreno fariĝis agada
limigo kaj partoprena restriko.

6. Diversaj agadoj en agada nivelo
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Mi jam parolis pri la situo de agadoj en rehabilitacio. Do, mi
klarigas la enhavon de agadoj pli detale. En agada nivelo troviĝas
diversaj agadoj.
La plej bazaj estas agadoj de ĉiutaga vivo. Por vivi hejme oni
devas akiri kapablon de agadoj de ĉiutaga vivo. Tio enhavas
paŝadon, manĝadon, purigadon de vizaĝo kaj dentojn, ŝanĝadon
de vestoj, necesadon, kaj baniĝadon.
Due agadoj de socia vivo estas grava. Por vivi hejme
domlaboro estas necesa. Por aĉeti ion ekstereniro estas necesa,
por kontakti aliajn parola aŭ skriba komunikado estas necesa.
Trie sociaj spertecoj estas bezonataj. Por vivi oni devas havi
bonan rilaton unu al alia. Tial sperteco de homa interrilato estas
grava.
Sekvante okupaj talentoj estas bezonataj por gajni monon.
Fine ekzistas senokupaj kapabloj. Kapablo utiligi liberan
tempon ankaŭ estas necesa por ĝui vivon.

RFID, ĝiaj principoj kaj aplikoj
MORIKAWA Kazunori
Inĝeniero pri elektroniko

7. Rehabilitacia kunlaboro

S-ro Morikawa loĝas en la urbeto
Oyamazaki apud la urbo Kioto.

En rehabilitacia procezo pluraj laborantoj estas bezonataj. Unue
ĉirkaŭ persono kun malkapablo estas liaj aŭ ŝiaj familianoj. En
medicina kaj flega servoj estas fiziatristo, kiu estas kuracisto pri
rehabilitacio, flegisto, fizika terapisto, okupa terapisto, parola
terapisto, protezisto kaj ortotisto. En psiko-sociaj servoj estas
klinika psikologisto kaj socia laboristo. Ilia kunlaboro estas grava
en medicina rehabilitacio.
(Fino)
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