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ENKONDUKO 
 
En la Internacia Fervojista Esperanto-Federacio jam de kelkaj jaroj esprimiĝis la 
deziro, disponi pri historiaj faktoj de la fervojista Esperanto-movado. 
La en kelkaj landoj ekzistantaj priskriboj de la naciaj fervojistaj Esperanto-rondoj 
ja ne donas kompletan bildon pri la movado en kadro internacia, pri la sukcesoj kaj 
fiaskoj en ĝia laboro, pri disfaloj kaj restarigoj. 
Ĉar baldaŭ ne plu eblos kontroli la ĝustecon de kolektita materialo, la IFEF-estraro 
decidis aperigi - kiel sian finan kontribuon al la laboroj por la federacio - koncizan 
historion pri la agado de fervojistoj por Esperanto. Unuaj esploroj malkovris ke 
troviĝas en arĥivo detala priskribo de la fervojista Esperanto-movado pri la periodo 
1908-1940. 
La manuskripto estas la meritplena laboro de londona historiisto d-ro Marek 
Wajsblum, kiu donacis ĝin antaŭ sia morto (Londono 19-2-1962) al IFEF. Li 
naskiĝis en Krakovo en 1903. Pro sia granda laboro, kiu postulis multhorajn 
esplorojn en la arĥivo de la ITF-oficejo en Londono, la verkinto meritas la dankon 
de la fervojista Esperanto-movado. 
En la prezentita verketo ni iom mallongigis la tre detalan priskribon pri la 
kunlaboro de la fervojista movado kun ITF kaj sindikatoj, kiel prezentis ĝin d-ro 
Wajsblum. 
La parto post 1940 apogas sin ĉefe sur spertoj kaj travivaĵoj de la kompilinto de ĉi 
tiu verketo, kaj sur faktoj ĉerpitaj el kongresaj libroj kaj la federacia organo. 
Pro alsendo de interesa materialo ni esprimas dankon al kolegoj Ingvard Kensing, 
Aarhus, kaj Jan Lok, Amsterdam, pro valoraj informoj al J. Christoffersen, Aarhus, 
kaj por trarigardo de tekstoj al J. J. Labordus, Utrecht. 
Kolego Jan Poptie disponigis liberajn horojn por tajpado de la manuskripto, pro 
kies fina korektado ni multe dankas al s-ro G. J. Degenkamp, Amsterdam. 
Fine nian afablan dankon al diverslandaj sendintoj de fotoj kiuj nepre ne devas 
manki en ĉi tiu modesta libreto. 
 
Amsterdam, 5-an de majo 1968                                                    La IFEF-estraro 
 
D-ro Marek Wajsblum 1.2(+f) 
 



Historio 

3 

I  -  KOMENCA PERIODO 1908-1914 
 
La unuaj klopodoj, veki ĉe fervojistoj interesiĝon pri la faka Esperanto-movado 
okazis jam en la jaro 1908. Pli konkretajn planojn entreprenis la franca fervojisto 
A. Berlande per alvoko en "Esperanto" de la 20-a de marto 1909. Kiel rezultato de 
lia agado fondigis la "Internacia Asocio de Esperantistaj Fervojistoj" (IAEF) la 7-
an de septembro 1909, okaze de la 5-a Universala Esperanto-Kongreso en 
Barcelona. La fondan kunvenon ĉeestis 11 fervojistoj el 6 landoj. 
Kiel estraron oni elektis Berlande, prezidanto; Wellons (Usono) kaj Schwartz 
(Aŭstrio), vicprezidantoj; Bontemps (Francio), sekr./kasisto, kaj Sandecki 
(Ruslando), helpsekretario. 
IAEF havis siajn jarajn konferencojn ĉe la Universalaj Kongresoj de Esperanto. 
En decembro 1910 aperis en Villeneuve St. Georges (Francio) la alternmonata faka 
organo "Fervoja Esperantisto", 8 paĝa, en formato 19 X 26, kiu fakte gvidis la 
asocion. 
Jam en la jaro 1910 aperis ankaŭ lokaj grupoj de fervojistaj esperantistoj. La unua 
estis la Esperanto-klubo de Fervojistaj Oficistoj en Boxtel (Nederlando); sekvis 
grupoj en Nymburk (Ĉeĥio, tiam en Aŭstrio-Hungario) kaj en Lyon (Francio). En 
Germanio la movado estis tiom prospera, ke jam en la sama jaro fondiĝis tutlanda 
Unuigo de Germanaj Esperantistaj Fervojistoj kun propra organo, "Germana 
Fervoja Esperantisto", kiu tamen post unu jaro (1910-1911) kuniĝis kun la centra 
internacia gazeto. La paĝnombro de "Fervoja Esperantisto" duoniĝis en februaro 
1913 pro manko de mono, ĉar ne ĉiuj el la proksimume 200 membroj de la asocio 
abonis la gazeton. 
IAEF atingis membronombron de 227 en 15 landoj kaj penetris eĉ en Japanion kaj 
tiaman caran Rusion, precipe en la rusan parton de Pollando, malgraŭ persekuto kaj 
enkarcerigo de polaj membroj, kiujn la ŝtato rigardis "internaciaj revoluciuloj". 
La eksplodo de la unua mondmilito en 1914 ruinigis la promesoplenan movadon. 
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II  -  REEKFLORO DE LA MOVADO 1921-1930 
 
Tuj, kiam la paco permesis rekontaktiĝi, la restintaj membroj de IAEF ekklopodis 
restarigi la asocion. Ĝi refondiĝis en la jaro 1921, kiam dum la 13-a Universala 
Kongreso de Esperanto en Prago kunvenis fervojistoj el 13 landoj. 
La revuo "Esperanto", organo de la Universala Esperanto-Asocio (Ĝenevo), 
helpoprete oferis siajn paĝojn por regula "Oficiala Informilo" de IAEF ĝis en 1923 
la kreskanta movado eksentis bezonon de propra organo. 
Gvidadon de la movado kaj eldonadon de la gazeto oni konfidis al ĉeĥoslovakaj 
kolegoj kaj en julio 1923 aperis en Plzen la unua postmilita numero de "La 
Fervojisto", sub redakto de Josef Blážek, inspektoro de la Ĉeĥoslovakaj ŝtataj 
Fervojoj. 
La movado tamen lamadis pro diversaj kaŭzoj ĝis en 1924 la gvidadon transprenis 
Esperanta Fervojista Grupo en Zagreb (Jugoslavio), kaj de tiam "La Fervojisto", 
sub energia kaj talenta redaktado de Ilija Puhalo, kreskis en seriozan internacian 
gazeton kun interesaj informoj kaj artikoloj pri la vivo kaj laboro de fervojistoj en 
multaj landoj, pri iliaj fakaj problemoj, pri teknika progreso ĉe la fervojoj ktp. 
Bona iniciato estis internaciaj enketoj, kiuj liveradis interesan komparan 
materialon. ofte utilan al fervojistaj sindikatoj en iliaj klopodoj pri rajtoj kaj 
laborkondiĉoj de la membroj. La frapa trajto de tiu gazeto estis, ke la informoj kaj 
opinioj estis esprimo de propraj spertoj de fervojistoj ĉiurangaj - de laboristoj ĝis 
direktoro kaj teknika personaro - kaj tial permesis senperan kaj viglan interŝanĝon 
de spertoj kaj opinioj sur ĉiuj niveloj. Aperis en ĝi artikoloj de inĝenieroj Rosher 
kaj Rebíček kaj de la sveda parlamentano Eriksson. 
Tiuj vastaj kontaktoj pere de la centra organo baziĝis sur grandskala reto de 
internacia korespondado inter fervojistoj, ne nur inter individuaj esperantistoj kaj 
esperantistaj grupoj, sed ankaŭ pere de Esperanto inter sindikatoj kaj kulturaj 
organizoj de diverslandaj fervojistoj. La korespondan kontakton baldaŭ sekvis 
persona: la grupo en Graz (Aŭstrio) iniciatis feriajn semajnojn, dum kiuj fervojistoj 
kaj iliaj familianoj ĝuis gastamon de siaj kolegoj en aliaj landoj por laŭvice 
reciproki al ili en sia propra lando. 
La movado kreskis rapide, kaj facile venkis ideologian kaj organizan krizon 
kaŭzitan en la jaro 1924 de opozicio de iuj grupoj en Aŭstrio kaj Germanio kontraŭ 
la sindikattendenca gvidado de IAEF. 
La skisma Tutmonda Esperantista Fervojista Ligo (TEFL) neniam atingis 
konsiderindan forton kaj ĝiaj membroj baldaŭ refluis al IAEF. 
Post kelkaj jaroj la movado nombris membrojn en 25 landoj, plejparte eŭropaj, sed 
ankaŭ en Usono, Brazilo, Ĉilio kaj Aŭstralio. 
En 10 landoj (Ĉeĥoslovakio, Germanio, Svisio, Nederlando, Italio, Hispanio, 
Jugoslavio, Estonio, Finnlando, Svedio) la movado estis tiel forta, ke fondiĝis ne 
nur lokaj kluboj kaj grupoj, sed ankaŭ landaj asocioj 
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Ernst Gustaf Eugen Eriksson 1.5(+f) 
 
Stevan Stojnic 1.5(+f) 
 
Ilija Puhalo 1.5(+f) 
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 de esperantistaj fervojistoj. En Italio la movado tre suferis pro faŝismo, precipe 
post la jaro 1926. En Sovetunio pluraj fortaj grupoj de esperantistaj fervojistoj 
vigle laboris en la jaroj 1921-1925, sed poste ili rompis kontaktojn kun la 
sindikatema, sed nepartia IAEF kaj rezulte de tio, izolita de la faka movado, ili 
ekstagnis kaj baldaŭ disfalis. 
La energia agado de IAEF baldaŭ altiris atenton de fervojistaj sindikatoj. Precipe 
en Svedio, dank' al iniciato de Ernest Eriksson, ĉefestrarano de la Sveda Fervojista 
Sindikato kaj socialdemokrata parlamentano, la sindikatoj ne nur malfermis siajn 
organojn al propagando de Lingvo Internacia kaj al ĝiaj korespondaj kursoj (ekz. 
"Signalen", "Lokomotivamännens Tidning"), sed ankaŭ subvenciis Esperantajn 
kursojn kaj klubojn. 
En Svisio la 8-a kongreso de Svisa Fervojistaro en la jaro 1926 akceptis rezolucion 
pri enkonduko de Esperanto. 
En Estonio la Sindikata Centro de Fervojistoj iniciatis kaj redaktis specialan 
numeron de "La Fervojisto", dediĉitan al estonaj fervojoj. En Nederlando kaj 
Francio ne nur la sindikatoj, sed ankaŭ la kulturaj fervojistaj organizaĵoj praktike 
subtenis la movadon. 
En Germanio Esperanto estis tiom populara inter fervojistoj, ke ekzemple en 1925, 
rezulte de oficiala enketo de fervojaj direkcioj, 1800 kandidatoj anoncis sin por 
kursoj de Lingvo Internacia. 
Ĝenerale Esperanto gajnis por si fortan pozicion en fervojistaj rondoj, kun escepto 
tamen de landoj, kies politika regimo ne favoris internaciajn laboristajn kontaktojn. 
Sur internacia tereno bone evoluis (de 1927) kunlaboro kun la Internacia Federacio 
de Societoj de Abstinencaj Fervojistoj. 
Precipe tamen grava kaj fruktodona estis kontakto kun la Internacia 
Transportlaborista Federacio (ITF), kies multmerita sekretario N. Nathans mem 
estis fervora esperantisto. Li ankaŭ forte subtenis aferon de Lingvo Internacia ĉ la 
Internacia Federacio de Sindikatoj (Amsterdam). 
Dume la movado registris konsiderindajn sukcesojn ankaŭ ĉe ŝtataj instancoj 
(Fervojaj Ministrejoj) kaj fervojaj direkcioj. Historie gvidis Aŭstrio, kie jam en 
1910 ŝtataj fervojoj atentigis pri utilo de Esperanto por internacia trafiko kaj 
publikigis kelkajn turismajn gvidlibrojn en Esperanto. Post la unua mondmilito la 
malgranda Aŭstria respubliko daŭrigis tiun politikon. Studo de Esperanto estis tie 
oficiale rekomendata de la Ministrejo, kiu instrukciis la fervojajn direkciojn 
subvencii kursojn de Esperanto por fervojistoj; permesita estis portado de 
Esperanta insigno dum deĵoro (1923). 
En Germanio Esperanto estis instruata en fervojaj fakaj lernejoj. En Svisio studo kaj kono de 
Esperanto estis agnoskata kiel faka kvalifiko por fervoja personaro, samrajte kun lingvoj 
naciaj. En Latvio la Fervoja Ministrejo subvenciis Esperantajn kursojn kaj bibliotekojn. 
Same simpatiaj estis fervojaj aŭtoritatoj en Ĉeĥoslovakio kaj dum iu tempo ankaŭ en 
Jugoslavio, kie eĉ iuj oficialaj ŝildetoj en internaciaj vagonaroj havis surskribojn en 
Esperanto. Eĉ en tiama fasista Italio la Dopolavoro Ferroviario (Fervojista Postlaboro) 
aranĝadis kursojn de 
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 Esperanto en kelkaj urboj, cetere ne por kuraĝigi internaciajn kontaktojn inter 
fervojlaboristoj, sed por ekspluati Lingvon Internacian por fremdulturismo. 
Eĉ en fora Japanio, kie Esperanto estis instruata en Instituto por Fervojistoj, 
aperadis artikoloj pri fervoja tekniko, verkitaj en Esperanto. 
 
Tamen la vigla progreso de la esperantista fervojista movado ricevis fortan baton 
en 1930. En tiu jaro la malbona sanstato de Puhalo montriĝis malespera kaj por 
eviti stagnon en la laboroj por IAEF, ĝia prezidanto Ŝtojnić decidis translokigi 
duonon de la asocia oficejo al Beograd. Lia propra translokiĝo al Sarajevo kaŭzis 
novajn malfacilaĵojn. Instigoj al aliaj asocioj transpreni la gvidadon de la internacia 
movado ne havis rezultaton. Zorgoplena estis la financa stato de la asocio pro tio, 
ke multaj membroj ne akurate pagis sian kotizon. 
Kiel lastan paŝon por savi la asocion ĝia prezidanto sendis petskribon al la 
Ĝenerala Direkcio de la Jugoslava Fervojo, alvoki ĉiujn staciestrojn kolekti 
mondonacojn por tri numeroj de "La Fervojisto", presota en la presejo de la fervojo 
en Subotica. La negativa respondo al tiu peto signifis mortigan baton por IAEF. 
Restis tamen la internacia fervojista esperantistaro, restis vasta reto de lokaj grupoj 
kaj landaj organizoj. Plue do ekzistis bazo por restarigo de la movado, necesis nur 
interliga iniciato. Kaj tiun iniciaton donis ITF. 
 
Malmodernaj trafikiloj 1.7(f) 
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III  -  EN KUNLABORO KUN ITF 
 
Laŭ sia naturo la transportlaboro transpasas landajn limojn, estas esence internacia 
kaj ofte postulas sindikatan agadon en internacia skalo por defendo de komunaj 
interesoj de transportistoj en diversaj landoj. En 1924, ĉe la kongreso de ITF en 
Hamburg, Edo Fimmen, la ĝenerala sekretario de la Federacio, emfazis, ke "pli 
multe ol ĝis nun ni devas provi firmigi la konvinkon pri komuneco de interesoj 
inter transportistoj de ĉiuj landoj, por ke ni povu sukcese gvidi internacian 
movadon". Ne mirinde do, ke ĝuste la transportistaj sindikatoj estis la unuaj, kiuj 
enskribis Lingvon Internacian en sia kultura kaj politika programo. Kaj ne mirinde, 
ke ĉe la sama kongreso en Hamburg, Franzen, le delegito de la Sveda Sindikato de 
Fervojistoj, proponis la jenan rezolucion: 
 

"Estas bedaŭrinde, ke tiom multaj delegitoj ne kapablas senpere partopreni diskutojn pro 
nekompreno de la lingvo parolata. Ĉe ĉiuj internaciaj kongresoj tradukoj prenas grandan 
parton de la tempo, kvankam ofte ili ne povas adekvate reprodukti la paroladojn. Estus 
do tre utile, se laborista klaso pli akcelus uzon de Esperanto ĉe siaj kongresoj. Antaŭ ol 
ni finos, mi deziras, ke la Kongreso de ITF deklaru sin favora pri adopto de Esperanto." 

 
La rezolucio estis unuanime akceptita kaj forte influis la por-Esperantan pozicion 
de diversaj landaj fervojistaj sindikatoj. 
La kreskanta bezono de internacia soIidareco en grandaj luktoj de transportistaj 
sindikatoj kaj fortigantaj simpatioj al Lingvo Internacia en la vicoj de laboristaro 
altiradis ĉiam pli fortan atenton de ITF al Esperanto kiel internacia kontaktilo kaj 
esprimilo de internacia komuneco de laboristaj interesoj. Ĉe la kongreso de ITF en 
Stockholm 1928 la Sveda Fervojista Sindikato denove proponis rezolucion (n-ro 
3), jam pli detalan kaj pli decidan: 
 

"La Kongreso opinias, ke Internacia Lingvo estas urĝa neceso por internacia movado. 
Ĝia adopto ne nur signifus savon de tempo kaj mono por la laborista movado, sed ankaŭ 
akcelus internacian kunlaboron, ĉar ĝi kapabligus ĉiun individuan membron partopreni 
en internacia agado. 
Estus do devo de la internacia laborista movado senĉese agadi 
 

Edo Fimmen 1.8(+f) 
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 por veki interesiĝon de siaj membroj pri la problemo de helpa lingvo internacia kaj por 
ĝiaj adopto kaj disvastigo. 
La Kongreso konfirmu la decidon de la Hamburga Kongreso el la jaro 1924 kaj 
instrukciu la Sekretariejon daŭrigi siajn klopodojn por akceli uzon de la helpa lingvo 
Esperanto en la ITF. Plue, ĝi decidas instigi filiajn organizojn propagandi en siaj fakaj 
gazetoj disvastigon de Esperanto per publikigado de kursoj aŭ alimaniere kaj subteni kaj 
stimuli la movadon por tiu monda lingvo per ĉiaj taŭgaj rimedoj." 

 
Laŭ rekomendo de la Ĝenerala Konsilantaro de ITF tiu rezolucio estis unuanime 
akceptita. 
Dank' al entuziasmo kaj persisto de N. Nathans, tiam la sekretario de la Fervoja 
Sekcio de ITF kaj baldaŭ poste (1930) la dua ĝenerala sekretario de la Federacio, la 
stockholma rezolucio fariĝis elirpunkto por plua fruktodona laboro. En 1929 estis 
organizita aperado de regulaj "Komunikoj de ITF por Gazetaro", laŭ la iniciato de 
Nathans; depost januaro 1930 ili komencis aperadi ankaŭ en Esperanto. Baldaŭ 
tamen montriĝis, ke la modesta monata presbulteno jam ne sufiĉas por bezonoj de 
la Esperanto-movado, rapide progresanta en la vicoj de la membraj sindikatoj de 
ITF. Sub lerta redaktado de A. F. Klatil la "Komunikoj" kreskis en gazeton 
(dusemajnan de marto 1930, ree monatan de 1931) kun riĉa enhavo ilustranta 
vivon kaj lukton de ĉiufakaj transportistoj tra la tuta mondo kaj kun vigle gvidata 
rubriko de esperantista transportista movado. 
Kiam la intensiĝanta atako de faŝismo kaj hitlerismo kontraŭ sociaj kaj materiaj 
laborkondiĉoj de laboristaro necesigis sisteman defendon, ITF komencis en 1934 
eldonadi specialan bultenon "La Faŝismo", kies Esperanta eldono fariĝis parto de la 
Komunikoj, preskaŭ duobligante ilian amplekson. 
Baldaŭ la "Esperantaj Komunikoj" de ITF atingadis 18 landojn en Eŭropo kaj 
Azio. Malgraŭ aperado de paralelaj organoj en kvin lingvoj eŭropaj, kaj malgraŭ 
sia proporcie modesta eldonnombro, la Esperantaj Komuni 
 
N. Nathans 1.9(+f) 
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koj fariĝis grava faktoro en la internacia agado de ITF. Pere de individua aŭ 
kolektiva korespondado kun samfakanoj en diversaj landoj, esperantistaj 
fervojistoj, tramistoj ktp. kolektadis informojn pri vivo, laboro kaj sindikataj aferoj 
de transportistoj tra la tuta mondo kaj disvastigadis ilin per prelegoj kaj artikoloj en 
siaj respektivaj landoj. 
Ankaŭ pere de esperantistoj tiuj informoj penetradis en landojn, kun kiuj ITF ne 
havis kontaktojn aŭ en kiuj agado de la Federacio estis neebla pro reakciaj regimoj. 
Kiel prave konstatis unu el la gvidantoj de ITF, esperantistoj fariĝis unu el la plej 
aktivaj elementoj de la Federacio kaj ĝiaj plej bonaj propagandistoj en internacia 
skalo. 
Kompreneble tiu vasta agado estus neebla, se la gazeto ne fariĝus nova organiza 
centro por internacia movado. Kiel dirite, IAEF formortis; restis tamen landaj 
sekcioj de esperantistaj fervojistoj kaj multnombraj membroj en diversaj landoj, 
kiuj estis pretaj akcepti organizan iniciaton. Donis ĝin la Svisa Asocio de 
Esperantaj Fervojistoj. En la jaro 1930 la Asocio aranĝis viziton al Amsterdam por 
konatigi svisajn fervojistojn kun la agado de ITF. Rezulte de interŝanĝo de opinioj 
kun gvidantoj de la Federacio en la fino de la sama jaro, SAEF dissendis cirkuleron 
kun propono, ke oni agnosku la morton de IAEF, kaj ke surbaze de la stockholma 
rezolucio el 1928 oni klopodu pri organizo de nova movado en la kadro de ITF. 
Simila iniciato venis de la Fervojista Fakgrupo de la Aŭstria Laborista Ligo 
Esperantista, kiu ĉe sia konferenco en Linz en 1930, kun partopreno de delegitoj de 
la Germana Fervojista Ligo Esperantista, apelis al ITF, ke ĝi prizorgu organizon de 
internacia Esperanta movado transportista. 
La estraro de ITF simpatie subtenis tiujn iniciatojn per cirkulero al ĉiuj 
esperantistaj grupoj transportistaj. 
En la kadro de la 9-a kongreso de SAT en Amsterdam (2 ĝis 7-8-1931) okazis do 
faka kunveno de transport- kaj trafiklaboristoj el ses landoj por diskuti tiun ĉi 
problemon. La ITF estis oficiale reprezentata de 
 
Eksterlandaj vizitantoj antaŭ la ITF-centro en Amsterdam 1.10(f) 
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 N. Nathans kaj A. F. Klatil. Rezulte de la diskuto, la kunveno akceptis organizan projekton 
ellaboritan de ITF. 
Laŭ tiu projekto estis fondita la INTERNACIA FEDERACIO DE ESPERANTAJ TRAFIK- 
KAJ TRANSPORTLABORISTOJ (IFETT). Ĝi ampleksis ne nur fervojistojn, sed ankaŭ 
transport- kaj trafiklaboristojn de aliaj fakoj, kvankam praktike fervojistoj plue konsistigis 
bazon de la nova organizo. 
Tamen male al IAEF ĝi konsistis ne el individuaj membroj, sed el landaj asocioj; en landoj, 
en kiuj ne ekzistis asocioj, estis elektataj landaj asesoroj kun tasko fondi respektivan landan 
movadon. Organiza ligilo inter landaj asocioj estis Intemacia Oficejo. Lokaj grupoj kaj 
landaj asocioj kunlaboris kun lokaj sindikataj brancoj aŭ landaj sindikatoj, apartenantaj al 
ITF, dum la Internacia Oficejo rilatis kun ITF kaj kunlaboris kun ĝi. La "Komunikoj por la 
Gazetaro" estis plue redaktataj de ITF, sed samtempe fariĝis organo de IFETT. La leĝdona 
instanco de IFETT estis ĝiaj Intemaciaj Konferencoj, okazantaj en kadro de la kongresoj de 
ITF. 
Tiel do la nova organizo estis intime ligita kun strukturo kaj agado de la transportista 
sindikata movado, sur ĉiuj ties organizaj stupoj: de loka sindikata branco ĝis la intemacia 
centro. Tiu aranĝo donis al la Esperanta movado sancon penetri profunde en sindikatan 
medion, servi al la sindikatoj en iliaj konkretaj taskoj kaj problemoj, reciproke ĝuante iliajn 
agnoskon kaj subtenon. Lingvo Intemacia fariĝis unu el organizaj kaj ideologiaj faktoroj de 
la monda transport- kaj trafiklaborista sindikata movado. 
Aliparte tamen tiu intima kunlaboro kun ITF kaj dependeco de ĝi malhelpis, ke 
IFETT ampleksu iujn grupojn de esperantistaj fervojistoj, kies membroj ne aprobis 
la politikan linion de ITF. 
Fondo de IFETT trovis favoran akcepton inter esperantistaj fervojistoj. Aproboj kaj 
promesoj de kunlaboro venis el Aŭstrio, Belgio, Bulgario, Germanio, Hispanio, 
Nederlando, Norvegio kaj Svedio; britaj kaj francaj grupoj rezervis sian aprobon 
pro ideologiaj motivoj, dum fervojistaj kaj tramistaj grupoj en Hungario kaj Italio, 
kvankam simpatiaj, ne povis tamen aliĝi pro reakciaj reĝimoj regantaj en tiuj 
landoj. La aŭstria sekcio de IFETT, konsistanta el la fervojista kaj tramista 
fakgrupoj de la Aŭstria Laborista Ligo Esperantista, akceptis la taskon organizi kaj 
gvidi la Internacian Oficejon de IFETT en Vieno. 
Dank' al morala subteno kaj financa helpo de ITF kaj de la tramista kaj fervojista 
sindikatoj en Aŭstrio, la Internacia Oficejo baldaŭ ekfunkciis sub prezido de Josefo 
Slezak, tramisto; kaj je la fino de la jaro 1931 IFETT estis jam vivanta organizo. 
Montriĝis tamen, ke fortoj de la viena grupo ne sufiĉas por la kreskanta movado. 
Krome, la centra administracio de IFETT necesigis konstantan kaj intiman 
kontakton kun la centra sekretariejo de ITF kaj kun la redakcio de la "Komunikoj" 
de ITF - ambaŭ en Amsterdam kio estis malfacila pro tio ke la Internacia Oficejo 
troviĝis en Vieno. 
La unua konferenco de IFETT en Prago 1932 do decidis transporti la Internacian 
Oficejon al Amsterdam. Gvidadon de la Oficejo provizore 
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 transprenis A. F. Klatil, la redaktoro de la "Esperantaj Komunikoj" de ITF; poste 
malavaraj subvencioj de la sveda kaj svisa fervojistaj sindikatoj ebligis plenumon 
de la tasko al lokaj esperantistaj transportistoj, kiuj organizis plenan Internacian 
Oficejon kaj gvidis ĝin dum la tuta ekzisto de IFETT. Kernon de la movado 
konsistigis ĝiaj sekretarioj, S. Cohen (1932), M. Demmenie (1932-1936) kaj la 
multmerita Jan Lok, lokomotivisto, energia gvidanto de Esperanta fervojista 
movado en Nederlando; flanke de la Sekretariejo de ITF - la redaktoro A. F. Klatil. 
En 1938 la 3-a Konferenco de IFETT petis al ITF, ke ĝi delegu al la Internacia 
Oficejo konstantan reprezentanton por reguligi la reciprokajn kontaktojn; la 
Sekretariejo de ITF delegis A. F. Klatil, kiu cetere jam delonge intime 
kunlaboradis kun la Internacia Oficejo. 
Kiel dirite, la leĝdona instanco de IFETT estis ĝiaj konferencoj okazantaj en la 
kadro de la trijaraj kongresoj de ITF. Tiuj konferencoj okazis en Prago 1932, 
Kopenhago 1935 kaj Luksemburgo 1938. Oni sentis tamen bezonon de pli ofta 
interŝanĝo de opinioj, kaj daŭrigante la ekzemplon el 1931, oni aranĝadis 
neoficialajn kunvenojn de transportlaboristoj en kadro de la kongresoj de 
Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT), en Stockholm 1933, Valencio 1934, Parizo 
1935, Manchester 1936, Rotterdam 1937, Bruselo 1938, Kopenhago 1939. 
Jam dum la unuaj jaroj de sia ekzisto IFETT fariĝis vere internacia organizo. En la 
komenco de 1932 ĝi disponis pri kvar plene organizitaj sekcioj - en Aŭstrio 
(Aŭstria Trafik- kaj Transportlaborista Unio Esperantista), Svisio (Svisa Asocio de 
Esperantaj Fervojistoj), Svedio (Sveda Esperanta Fervojista Asocio) kaj en 
Nederlando (Unua Nederlanda Fervojista Esperanta Grupo) - kaj ĝuis kunlaboron 
de diversaj grupoj fervojistaj, tramistaj, aŭtobusistaj kaj maristaj en Belgio, 
Germanio, Hispanio kaj Hungario; en aliaj landoj (Britio, Bulgario, Ĉeĥoslovakio, 
Japanio, Jugoslavio, Norvegio, Polio, poste ankaŭ en Estonio kaj Latvio) funkciis 
landaj asesoroj de IFETT. En postaj jaroj fondiĝis kaj aliĝis sekcioj en Norvegio 
kaj Portugalio (1932), Belgio (1933) kaj Britio (1936) kaj kunlaborantaj grupoj en 
Bulgario, Ĉeĥoslovakio, Latvio kaj Francio. 
Pro politikaj malakordoj restis bedaŭrinde ekster IFETT kelkaj aktivaj organizoj de 
esperantistaj fervojistoj, precipe en Francio kaj la Brita Asocio de Esperantaj 
Fervojistoj, fondita en 1931. Sendepende de IFETT fondiĝis ankaŭ Esperantaj 
asocioj fervojistaj en Japanio (mallongviva 
 
A.F. Klatil 1.12(+f) 
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 Japana Esperantista Ligo Fervojista kun propra gazeto, fondita en 1935), Aŭstralio 
(Esperanta Grupo de la Aŭstralia Relvoja Unio, fondinto en 1936) kaj Danio, kiuj tamen 
havis amikajn rilatojn kun IFETT. 
Rezulte de tio ekzistis en iuj landoj paralelaj movadoj, ekzemple en Britio, paralela kun la 
sendependa BAEF estis sekcio de IFETT, konsistanta tamen plejparte el kluboj de 
esperantistaj taksiistoj, tramistoj kaj aliaj transportlaboristoj, kiuj aliĝis al la Federacio 
diverstempe inter 1936 kaj 1938. Konsisto de la sekcioj kaj grupoj variis laŭ landoj. En 
Aŭstralio, Bulgario, Ĉeĥoslovakio, Danio, Francio, Hispanio, Japanio, Jugoslavio, Latvio, 
Portugalio kaj Svisio ili organizis nur fervojistojn. En Britio, Aŭstrio kaj Svedio ili 
ampleksis ankaŭ trafiklaboristojn de aliaj fakoj. En Belgio kaj Hungario la movado konsistis 
plejparte el grupoj de esperantistaj tramistoj. Plej varia kaj ampleksa estis la movado en 
Norvegio kaj Nederlando: en ambaŭ tiuj landoj la sekcioj de IFETT havis klubojn kaj 
grupojn por fervojistoj, tramistoj kaj aŭtobusistoj, maristoj kaj aliaj transportlaboristoj, 
plejparte en kadroj de respektivaj sindikatoj. 
La juna Federacio dekomence devis lukti kontraŭ konsekvencoj de la ekonomia kaj 
politika krizo, atakanta la laboristan klason ĝuste en tiu periodo. En la jaroj 
1933/34 ITF perdis 25-30% de sia membraro pro neniigo de sindikatoj en faŝismaj 
landoj; kaj samajn perdojn suferis ankaŭ IFETT. La forta, bone organizita 
Germana Fervojista Ligo Esperantista kun propra, vigle redaktata organo, estis 
tamen disŝirita per ideologiaj konfliktoj, kaj vane luktante kontraŭ partia sektismo 
kaj kreskanta ondo de naciismo en Germanio, ĝi ne povis sekurigi por si firman 
pozicion en la germana sindikata movado, nek efike kunlabori kun IFETT; baldaŭ, 
en 1933, ĝi estis trafita de la ĝenerala katastrofo de sindikata movado pro venko de 
la hitlerismo. Hitler ja en sia "Mein Kampf" proklamis Esperanton venena rimedo 
de internacia judaro por mortigi "germanan spiriton". Unu jaron poste, en 1934, 
sama sorto trafis la viglan kaj fortan Aŭstrian Trafik- kaj Transportlaboristan 
Union Esperantistan pro faŝista renverso en Aŭstrio. En la sama jaro falis energie 
aganta grupo en Latvio pro likvido de demokratio ankaŭ en tiu lando. Jam en la 
jaroj 1935/36 la portugala sekcio devis ĉesigi sian agadon, persekutate de la 
diktatora reĝimo; de 1937 eĉ uzo de la vorto "Esperanto" aŭ ricevo de Esperanta 
letero povis kaŭzi severan persekuton en tiu lando. En 1936 Bulgario kaj 
Jugoslavio malpermesis liberan laboristan esperantistan sindikatan movadon. En 
Hispanio pereis esperantistoj, kaj multaj IFETT-anoj devis rifugi eksterlanden. 
Kiam en 1938 Hitler okupis Sudetan landon, falis la malgranda sed bone laboranta 
Esperanta grupo en Sindikato de Germanlingvaj Fervojistoj en Ĉeĥoslovakio kaj la 
fina sklavigo de tuta Ĉeĥoslovakio en marto 1939 metis finon al efika agado de 
ĉeĥaj esperantistaj fervojistoj. 
Krome, ankaŭ senlaboreco kaŭzadis malkreskon de la membraro kaj de financaj 
rimedoj de IFETT. Tamen ne en ĉiuj landoj. Tie, kie la sindikatoj sukcesis organizi 
libertempan okupon por senlaboruloj, direktante iliajn interesojn al sociaj kaj 
kulturaj interesoj, la vicoj de esperantistoj kreskis ne nur malgraŭ, sed ankaŭ pro la 
senlaboreco, kune 
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 kun intensiĝo de la sociaj maltrankviloj. Ekzemple en Nederlando la landa sekcio 
sukcesis intensigi propagandon inter senlaboraj trafik- kaj transportlaboristoj kaj 
subvenciate de du sindikatoj, la Fervojista/Tramista Sindikato kaj la Transportista 
Sindikato, ĝi aranĝis kursojn por senlaboruloj, entirante ilin en kulturan sindikatan 
laboron; rezultis fondo de kelkaj novaj grupoj kaj konsiderinda kresko de la 
malnovaj. 
Tiel do IFETT devis suferadi politikajn konsekvencojn de sia intima kunlaboro kun 
ITF. Ĝuste tamen laŭ la kondiĉoj de kreskanta reakcio, dum periodo de lukto por 
ekzisto de libera sindikatismo, la Esperanta movado de transport- kaj 
trafiklaboristoj plene pruvis sian ekzistorajton kaj bezonon de Lingvo Internacia 
por celoj de sindikata movado. Oni ne povas nei pravon al paroloj de A. Berdan, 
sekretario de ATTUE, ĉe la kongreso de la Tramista Sindikato en Vieno la 9an de 
marto 1933: 
 

"Rigardante al Germanio, ni devas kun terura sento konstati, ke sindikata eduko eĉ 
dum jardekoj ne povis malhelpi la refalon de granda parto de la germana laborista 
klaso en naciismon. Tio pruvas, ke teoria interligo de la laboristaro en ĉiuj landoj per 
organizoj, gazetoj, libroj kaj eĉ per internaciaj kongresoj (diverslingvaj) ne sufiĉas por 
krei veran internacian senton kaj reciprokan interligitecon. Nur se ankaŭ la sindikatoj 
ĉiulandaj ekkomprenos, ke por internacia reala laboro inter ili unuavice necesas 
internacia lingvo, kia estas Esperanto, nur tiam vere plenumiĝos la devizo de Karlo 
Marks: Proletoj de ĉiuj landoj interkompreniĝu!" 
 

Kion do faris IFETT por pravigi tiujn vortojn? 
La ĉefa tasko estis organizi senperajn grandskalajn kontaktojn inter transport- kaj 
trafiklaboristoj de diversaj landoj. Jam en 1930 ITF rekomendis al siaj membraj 
sindikatoj uzon de Esperanto por grupaj eksterlandaj vojaĝoj. La afero estis plej 
facila por fervojistoj, kiuj ja ĝuas vojaĝajn privilegiojn. En 1931 aŭstriaj 
esperantistaj fervojistoj 
 
Vizito al Ĉeĥoslovakio en 1934 1.14(f) 
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 organizis studvojaĝon al Belgio por esplori teknikajn problemojn de fervojoj kaj 
laborkondiĉojn de la fervojistaro kaj pridiskuti ilin kun siaj belgaj kolegoj 
esperantistaj. Similajn studvojaĝojn aranĝadis svisaj esperantistaj fervojistoj al 
Nederlando, kaj reciproke la nederlandaj al Svisio (1930), al Ĉeĥoslovakio kaj al 
skandinavaj landoj (1934), la svisaj al Jugoslavio ktp. Svedaj tramistoj el 
Stockholm sukcesis organizi vojaĝon al Latvio (1939). Alia interesa formo de 
senperaj internaciaj kontaktoj, ebla nur dank' al uzo de Lingvo Internacia, estis 
feriaj interŝanĝaj vojaĝoj dum kiuj fervojistoj de unu lando gastigadis en siaj 
familioj kolegojn alilandajn, kiuj poste reciprokadis sammaniere. Tiajn 
interŝanĝajn vojaĝojn organizadis de 1929 aŭstriaj kaj svedaj fervojistoj, en 1937 la 
svedaj kaj ĉeĥaj ktp. En majo 1934, laŭ iniciato de nederlandaj esperantistaj 
transportistoj, la Internacia Oficejo de IFETT aranĝis internacian renkonton de 
esperantistaj fervojistoj en Svisio. La renkonto, aranĝita kun helpo de la Svisa 
Fervojista Sindikato, montriĝis tia sukceso, ke tiuj renkontoj fariĝis konstanta 
ĉiujara aranĝo. El tiuj internaciaj renkontoj devenas ankaŭ la postmilitaj jaraj 
kongresoj de esperantistaj fervojistoj. 
Flanka branĉo de tiuj internaciaj kontaktoj estis interŝanĝo de infanoj. Iniciatis ĝin 
en 1930 aŭstriaj fervojistoj. En la sama jaro grupo da infanoj de fervojistoj el 
Frankfurt/Main kun financa helpo de la Germana Fervojista Sindikato iris al 
Svedio, kie ilin gastigis esperantistaj fervojistoj kaj tramistoj; du jarojn poste 
svedaj esperantistaj tramistoj sendis siajn infanojn al germanaj kolegoj. Pro tiuj 
interŝanĝoj ne nur la gepatroj ekkorespondis individue, sed ankaŭ ekligiĝis per-
Esperantaj kontaktoj inter la sindikatoj de la koncernaj landoj. Bedaŭrinde tiuj 
interŝanĝoj ne disvolviĝis pro ekonomia krizo, senlaboreco kaj faŝismigo de 
Aŭstrio kaj Germanio. 
 
Vojaĝoj kaj interŝanĝoj pere de la Lingvo Internacia gajnis tian reputacion, ke en 
1934 la Ĉeĥoslovaka Fervojista Sindikato komisiis al la landa asesoro de IFETT 
organizi vojaĝon de ĉeĥoslovakaj fervojistoj tra Rumanio. La vojaĝo, aranĝita kun 
helpo de rumanaj esperantistoj, montriĝis tiel sukcesa, turisme kaj eduke, ke la 
sindikato petis IFETT transpreni aranĝojn por postaj jaroj. Bedaŭrinde ankaŭ tiu 
promesplena ĝermo ne povis kreski pli vaste pro la samaj kaŭzoj. 
 
Grupaj feriaj vojaĝoj ne estis io nova en la praktiko de fervojistaj sindikatoj, sed la 
vojaĝoj de IFETT-anoj enkondukis tamen ion novan. En tiuj per-Esperantaj 
vojaĝoj temis ne nur pri distro kaj turismo, sed precipe pri senpera kaj intima 
kontakto de fervojistoj de unu lando kun alilandaj samfakanoj por akiri senperan 
sperton pri ilia privata vivo kaj faka laboro por interŝanĝi kun ili informojn kaj 
opiniojn persone, sincere kaj senĝene diskuti pri komunaj problemoj. Ĉio ĉi 
rezultigadis komprenon kaj senton de internacia komuneco. 
Ofte IFETT-anoj estis invitataj prelegi aŭ verki artikolojn pri siaj spertoj. Precipe 
en Svedio kaj Nederlando, sed ankaŭ en aliaj landoj, tiuj raportoj estis vigle 
komentataj. 
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Korespondado inter samfakuloj temis precipe pri komunaj fakaj aferoj. Por ĝuste 
povi respondi al siaj korespondantoj, IFETT-anoj devis aktive interesiĝi pri 
laborkondiĉoj kaj teknikaj problemoj. Sekve ili ofte montriĝis pli bone informitaj 
pri hejma kaj internacia fonoj de sia fako ol multaj samfakanoj. 
Dum periodo de konfliktoj en svedaj tramaj kaj aŭtobusaj entreprenoj (1934), 
esperantistaj tramistoj aranĝis vastan enketon en 17 landoj (i.a. en Japanio kaj 
Ĉinio) pri salajroj, labordivido, ferioj, deĵorsistemo, laborkontraktoj ktp. de 
samfakuloj. 
La informa materialo montriĝis tiom riĉa, ke ĝi konstistigis imponan ekspozicion, 
kiu en la jaro 1935 vojaĝis ankaŭ al Londono, vekante interesiĝon de gazetaro kaj 
fakaj periodaĵoj. Pli frue, en 1933, tramistoj en Budapest aranĝis similan sed pli 
modestan ekspozicion. Montriĝis necesaj esperantistoj kun sia internacia ideo kaj 
internaciaj interesoj por disvastigi inter laboristaro komprenon pri signifo kaj 
laboro de internacia movado. 
En la jaroj post 1930 malfaciliĝis kontaktoj kun Hungario, Jugoslavio kaj Bulgario, 
kie internaciaj organizaĵoj estis apenaŭ tolerataj. Kiam unu post alia falis en la 
manojn de la faŝista regimo, Germanio, Aŭstrio, Latvio kaj aliaj, la bazo de ITF 
malkreskis, dum kreskis ĝiaj defendaj taskoj. Kaj ankaŭ tie helpis esperantistaj 
transportistoj. Pere de vasta reto de individua aŭ grupa korespondado en Lingvo 
Internacia, transportlaboristoj en faŝistaj landoj ricevadis informojn pri agado de 
ITF kaj ĝiaj membro-sindikatoj en la libera mondo, dum reciproke iliaj informoj 
servis al ITF por prezenti en siaj organoj la veran situacion de fervojistoj kaj 
transportlaboristoj sub faŝista regimo. Tiu rezisto al reakciaj regimoj postulis 
viktimojn kaj ne estis nur unu germana, aŭstria, bulgara IFETT-membro, kiu pagis 
per koncentrejo, karcero aŭ persekuto sian fidelon al Lingvo Internacia kaj al 
internacia solidareco. 
Iuj hispanaj IFETT-membroj devis forlasi sian landon en 1937/38 kaj vegeti en 
tendaroj de rifuĝintoj en Francio. IFETT ne forgesis pri ili kaj en kunlaboro kun 
ITF francaj fervojistoj organizis helpon por ili. Per sia energia kaj efika servado al 
interesoj de transport- kaj trafiklaboristoj, IFETT gajnis firman pozicion en 
sindikatoj. IFETT-anoj ofte estis elektataj por gravaj sindikataj funkcioj. Ekzemple 
la fondinto de la sveda esperantista fervojista organizo estis la eminenta landa kaj 
internacia gvidanto de fervojistoj, socialdemokrata parlamentano Ernst Eriksson. 
En Germanio IFETT-ano estis sekretario de la Germana Fervojista Sindikato. 
En Aŭstrio kaj Hungario esperantistoj ludis gravan rolon en tramistaj sindikatoj. 
En Estonio la landa asesoro de IFETT estis prezidanto de la Tramista Sindikato en 
Tallin. 
Ne mirinde do, ke ankaŭ fervojistaj kaj aliaj transportistaj sindikatoj siavice 
subtenis la Esperanto-movadon. 
Jam en la jaro 1923 la Norvega Federacio de Sindikatoj akceptis rezo 
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lucion, vokantan al propagando kaj apliko de Lingvo Internacia en la sindikata 
movado. Tiu apelo trovis fortan enĥon en skandinavaj sindikatoj. En 1933 aperis 
komuna manifesto de la ses norvegaj transport- kaj trafiklaboristaj sindikatoj, 
aprobanta fondon de IFETT kaj rekomendanta lernadon kaj uzadon de Lingvo 
Internacia. 
Kiel viglaj estis simpatioj al Esperanto inter fervojistoj kaj aliaj transportistoj, 
montras la fakto, ke iuj sindikataj gvidantoj, malinklinaj al Lingvo Internacia aŭ 
kontraŭante ĝian aplikon en sindikata vivo, devis tamen cedi al firma premo 
desube, de la membraro. 
Kiam en 1932 la estraro de la Nederlanda Fervojista kaj Tramista Sindikato prenis 
pozicion iom malfavoran al Lingvo Internacia, ĝi devis cedi sub premo de lokaj 
branĉoj. Sekve de tiu premo la landa kongreso de tiu sindikato, aprobinte la 
rezolucion de la stockholma ITF-kongreso (1928), voĉdonis malavaran subvencion 
al la nederlanda sekcio de IFETT kaj al la Internacia Oficejo de IFETT. 
Same en Svisio la germanlingva organo de la Fervojista Sindikato, kiu longe 
malfavoris Esperanton, devis cedi en 1933 al komuna premo de la legantaro, 
subtenata de paralelaj franc-itallingvaj organoj. En Portugalio la estraro de la 
fervojista sindikato, timante politikajn implikojn, estis malfavora al Lingvo 
Internacia, sed ŝanĝis sian sintenon pro gravaj servoj de esperantistaj fervojistoj al 
la sindikata movado. Ekde 1933 neoficiale sed efike ĝi kunlaboris kun la landa 
sekcio de IFETT ĝis ĝi devis ĉesigi sian laboron pro politika persekuto. 
Propagando kaj instruado de Esperanto eniris en la programon de la sindikata 
agado. En Aŭstrio, Belgio, Bulgario, Ĉeĥoslovakio, Estonio, Latvio, Norvegio, 
Svisio kaj Svedio la fervojistaj kaj tramistaj sindikatoj organizadis kursojn por siaj 
membroj. 
Fortan subtenon donadis ankaŭ la sindikataj gazetoj. Inter ili ni nomu: "The 
Locomotive Journal", "The Railway Service Journal", "The Cab Trade News" 
(Britio), "The Railway Union Gazette" (Aŭstralio), la ĉiam fidelajn "Signalen" kaj 
"Lokomotivmännens Tidning" (Svedio), ,,O Ferroviario" kaj ,,O Sul e Sueste" 
(Portugalio), "Der Eisenbahner" (Aŭstrio), "Der Deutsche Eisenbahner" 
(Germanio), "Ferroviario", "Cheminot" kaj "Der Eisenbahner" (Svisio) kaj multajn 
fervojistajn kaj tramistajn gazetojn en Belgio, Bulgario, Ĉeĥoslovakio, Estonio, 
Francio, Latvio ktp. 
Tiel do la evoluo de IFETT kaj la kresko de ĝia influo en sindikatoj pravigis la fidon kaj 
iniciaton de Nathan Nathans (1883-1937). Li transforĝis la ideon de Lingvo Internacia en 
efikan ilon de internaciaj rilatoj. Post kiam Nathans en 1937 mortis pro aeroplana akcidento, 
survoje al konferenco por savo de hispanaj infanoj, Edo Fimmen, la ĝenerala sekretario de 
ITF, publikigis specialan manifeston, kiu promesis fidelon al la stockholma rezolucio de 
1928 kaj daŭrigon de la fruktodona laboro de Nathans por monda interligo de transport- kaj 
trafiklaboristoj pere de Esperanto. "Je ilia laboro", li finis, parolante pri esperantistoj, "ni ne 
povas rezigni; kontraŭe, ni bezonas ĝin pli ol iam". 
Kiam en septembro 1939 eksplodis la dua mondmilito, ITF decidis daŭrigi sian Esperantan 
laboron. Bedaŭrinde tamen la septembra numero 
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 de la "Esperantaj Komunikoj" de ITF, en kiu aperis tiu decido, estis la lasta. Milito 
kaj baldaŭa transigo de ITF al Londono grave limigis geografian sferon de ĝia 
agado kaj malebligis daŭrigon de multaj taskoj. La Internacia Oficejo de IFETT en 
Amsterdam provis dum iu tempo savi la ekziston de la organizo, sed la hitlera 
invado en majo 1940 metis finon al la penoj de sindonaj kamaradoj. 
 
 

IV  -  PERIODO 1940 - 1945 
 
Post la transloĝigo de la ITF-oficejo al Londono, kiu okazis jam monatojn antaŭ la 
invado en Nederlandon, la amsterdamaj fervojistoj A. Compagner kaj J. Lok, 
respektive prezidanto kaj sekretario-kasisto de la Internacia Federacio de 
Esperantaj Trafik- kaj Transportlaboristoj, aranĝis IFETT-aferojn en la sindikata 
domo "Vondelstraat" en Amsterdam, kie ili ĉiam ĝuis afablan akcepton. 
Skribmaterialo kaj skribmaŝinoj estis libere disponeblaj por laŭeble konservi la 
skriban kontakton kun la Federacia reprezentanto A. F. Klatil en Londono ktp. 
Iom post iom la ceteraj internaciaj kontaktoj reduktiĝis pro militaktiveco en kelkaj 
landoj, ĝis la invado en Nederlando (majo 1940), malebligis ĉiun kontakton ekster 
la landlimoj. 
Abundon da materialo, kiel grandan stokon de la kontraŭfasisma organo 
"Komunikoj por la gazetaro", korespondaĵojn kaj adresaron oni forbruligis. Por 
eviti eventualan konfiskon, la kasenhavo, du skribmaŝinoj kaj konciza adresaro 
trovis lokon en privata hejmo. En la amsterdama fervojista grupo UNFEG k-do 
Demmenie savis la kasenhavon kaj la geedzoj Hoen la bibliotekon de tiu grupo. 
Posta konfisko de restinta materialo ne havis malagrablajn konsekvencojn. Dum 
proksimume unu jaro la UNFEG-membroj ankoraŭ regule kunvenis en la 
konstruaĵo "Vondelstraat", kiu estis la sidejo de la loka Fervojista Sindikato, ĝis 
malpermeso finis ĉiun regulan kontakton. La kontakto nur restis dum la laboro kaj 
reciprokaj hejmaj vizitoj. Fine, la fervojista striko de la 17-a de septembro 1944 
metis finon ankaŭ al tiuj kontaktoj, kiam subite formalaperis la fervojistaro. 
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V  -  NOVA AKTIVECO POST 1945 

 
Tuj post la kapitulacio de la armeoj okupantaj Nederlandon en majo 1945, Unua 
Nederlanda Fervojista Esperanto-Grupo ree aktiviĝis kun admirinda entuziasmo 
sub provizora estraro. Ĉiusemajnaj membrokunvenoj estis bone vizitataj. 
Estrarkunvenoj traktis ĉefe pri restarigo de internacia movado kiel tute memstara 
kaj sendependa Internacio de Fervojistoj. Ne alloga por iuj estraranoj estis 
transportlaborista movado kun nova ligo al sindikatoj kaj ITF. 
Tiu ligo, kiu unuflanke donis al la Esperanto-branĉo vivon sen zorgoj financaj kaj 
unikan eblecon por efika propagandado sur tereno internacia, aliflanke malebligis 
aliĝon de tiuj kolegoj esperantistaj kiuj ne estis membroj de iu sindikato aliginta al 
ITF. 
Krom tio la aliĝo de esperantistoj el aliaj brancoj de la transporto kreis problemojn 
kaj malfacilaĵojn nevenkeblajn. Ŝoforoj, havenlaboristoj, maristoj kaj tramistoj 
deziris favorajn vojaĝ-eblojn por partopreni ĉiujarajn internaciajn kontaktojn de la 
fervojistoj. Neplenumeblaj postuloj kaŭzis malfacilaĵojn. 
 
For, tiuj bariloj! 
Novaj ideoj, kreskintaj en tempo mizera, pri solidareco kaj komuna agado por 
sama celo, malgraŭ diversaj konceptoj religiaj kaj politikaj, atendis seriozan 
aplikadon. Ĝisfunde oni diskutis restarigon de internacia movado sur bazo tute 
sendependa. 
Novelektita UNFEG-estraro decidu, kiel unuan paŝon sur tiu vojo, starigi tutlandan 
fervojistan rondon, kiu povas kaj volas akcepti ĉiun ajn fervojistan esperantiston. 
Alvoko en monata revuo de la Nederlanda Fervojo liveris preskaŭ cent 
aliĝpromesojn kaj informpetojn. 
La Fervojo disponigis salonon en sia administrejo en Utrecht, kaj tie en septembro 
1946 en ĉeesto de fervoja delegito fondiĝis la Fervojista Esperantista Rondo 
Nederlanda, FERN, sub la prezido de k-go C. A. Broekman (de 1949 J. J. 
Labordus). 
Decidiĝis, ke la UNFEG-estraro en Amsterdam daŭrigu siajn klopodojn por 
restarigo de Internacia Fervojista Esperanto-movado, helpe de tre modestaj 
adresaro, materialo kaj financa ebleco. 
La kontakto kun ITF en Londono ne estis sukcesa; intertraktoj pri Esperanto-aferoj 
povus okazi nur post sinanonco de minimume 500 adeptoj, nombro simila al tiu de 
la antaŭmilita periodo. En la nova ITF-estraro la simpatio por nia celo montriĝis ne 
tiom granda kiom sub la influo de Nathans kaj Edo Fimmen. 
Necesis trovi aliajn vojojn, kaj en tio sukcesis Jan Lok. Efektiviĝis kontaktoj kun 
Hungario, en Vieno aktivis Jozef Zink por restarigi la aŭstrian IFETT-sekcion, en 
Danio agadis Thorsted kaj Christoffersen, en Norvegio Johan Sundhagen kaj 
Carlsen, en Svisio nia kolego 
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Francaj kaj nederlandaj amikoj post la kunveno sur la ŝipo 1.20(f) 
 
Partoprenintoj de la fonda kunveno de IFEF en 1948 1.1(f), 1.20(f) 
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 E. Keiser. Iom post iom renoviĝis malnovaj kontaktoj, utilaj kaj necesaj por la 
rekonstruo. 
La Internacia Ligo de Esperantistaj Poŝt-, Telegraf- kaj Telefon-Oficistoj sub 
gvidado de la fratoj Filliatre en Parizo jam reeldonis sian internacian organon 
"Interligilo", kiun abonis ankaŭ fervojistoj esperantistaj el diversaj landoj. 
Pere de tiu organo pariza fraŭlino, Yvonne Dérue, trovis la adreson de UNFEG-
sekretario H. Hoen, al kiu ŝi petis helpon por grupo da francaj fervojistaj 
esperantistoj, kiuj intencis viziti Amsterdam. 
UNFEG preparis programon kaj aranĝis gastigon ĉe Amsterdamaj kolegoj. La 15-
an de majo 1947 24 francaj gefervojistoj spertis koran akcepton de siaj 
amsterdamaj kolegoj en por tiucele rezervita fervoja restoracio, kies estro senpage 
disponigis la salonon kaj regalis per trinkaĵoj. 
Kantado, paroloj kaj interkonatiĝo de gastoj kaj gastigantoj elvokis vere amikecan 
sferon en tiu unua internacia renkontiĝo postmilita. Post intima vespera festeto en 
hejma rondo, gastoj kaj gastigantoj kolektiĝis la sekvintan matenon sur la kajo 
malantaŭ la stacidomo por partopreni aranĝitan boatekskurson al la insulo Marken. 
Esperanto flago gaje flirtis sur la mastopinto. Sur la ferdeko kantis la samideanoj. 
Malsupre en la kajuto la UNFEG-estraro klarigis siajn ideojn pri restarigo de nova 
fervojista Esperanto-Internacio al la geamikoj el la pariza estraro.Ĉiuj 
entuziasmiĝis kaj promesis meti la sultron sub la gravan taskon. 
La trian tagon okazis kortusa adiaŭo, invito kaj promesoj por reciproka vizito al 
Parizo. Kaj tiu plano poste realiĝis en novembro. En tutkora akcepto partoprenis 
reprezentantoj de la Franca Fervoja Direkcio. Festado grandioza, sed ankaŭ 
seriozaj interkonsentoj pri restarigo de la Internacia Movado, okaze de la 
venontjara SAT-kongreso en Amsterdam, por kiu la danaj amikoj jam metis bazon 
en la 20-a SAT-kongreso en Aarhus. "Sennaciulo" invitis kongrespartoprenontojn 
al fervojista konferenco, kaj la 4-an de aŭgusto 1948, okaze de la 21-a SAT-
kongreso fondigis en Amsterdam la Internacia Federacio de Esperantistaj 
Fervojistoj (IFEF), kiu poste ŝanĝis sian nomon en: Internacia Fervojista 
Esperanto-Federacio. 
Ĉeestis la fondan kunvenon kolegoj el Danio, Francio, Nederlando, Svedio kaj 
Svislando. Aŭstrianoj ne ricevis enirvizon. 
La kunveno akceptis koncepton de regularo, elektis la nomon de la Federacio kaj 
decidis kongresi ĉiujare en majo. La danoj kuraĝe kaj firmdecide invitis la unuan 
kongreson al Aarhus por majo 1949-a. Kiel federacian estraron la kunveno elektis: 
W. Stapel, prezidanto; Jan Lok, sekretario; W. Biesheuvel, kasisto; D. Muller, 
redaktoro; H. Hoen, E. Drijfhout kaj A. Wissink, asesoroj; Ĉiuj membroj de la 
amsterdama fervojista Esperanto-grupo UNFEG, kiu ĝis la jaro 1968 liveris 
gvidantojn por la internacia movado. 
Sub tiu estraro IFEF startis en 1948 kiel sendependa internacio por fervojistoj kun 
tri landaj asocioj (Danio, Francio kaj Nederlando) kaj unu izola membro; 
membronombro entute 250. 
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La fiksita membrokotizo - egalvalora al tri internaciaj respondkuponoj - kiel ankaŭ 
la sendependeco de la federacio, neniel prezentus baron al postaj landaj asocioj, 
aliĝi al la juna federacio. 
Sekve de tiuj favoraj aligkondicoj, la IFEF-sekretario jam en 1952 povis skribi en 
la kongreslibro de la 4-a IFEF-kongreso (Lindau, 25-29 de majo 1952): 
 

"Kiam mi nun ĵetas rigardon malantaŭen al la historio de nia movado ekde la jaro 1908, 
ni povas konstati, ke nia movado estas pli forta ol iam antaŭe. Nombro de 1022 pagantaj 
membroj neniam ankoraŭ estis atingita. Propraj kongresoj kun kelkcento da 
partoprenantoj neniam antaŭe okazis. 
Ni tamen ne estu tro fieraj, ĉar kompare kun la organo de IAEF, inter la du mondmilitoj, 
nia "Bulteno" estas nur flugfolieto; sekve restas multaj deziroj". 

 
La optimismon, esprimitan en tiuj vortoj de 1952 pravigas la faktoj - konataj en 
1968. 
La organiza formo kun memstaraj landoj, kunigitaj en internacia federacio, donis al 
la fervojista movado pli bonajn okazojn por kreski kaj progresi. 
La membronombro, pri kiu IFEF fieris en 1952, pli ol duobliĝis ĝis 2575 en 1967. 
Kongresoj atingis nombron de 750 (Barcelona 1961) kaj 1000 (Budapest 1962) 
partoprenantoj. "Bulteno", kiu pro financaj kaŭzoj ĝis 1953 estis rotoprinta 4-paĝa 
"flugfolieto", kreskis baldaŭ poste al 12- ĝis 24-paĝa organo, presita depost 1957 
kun enhavo varia, ankaŭ sur faka tereno. 
Fakprelegoj, fakaj vizitoj al fervojaj entreprenoj, porterminara laboro, junulara 
agado, donas pli profundan signifon al la kongresoj de IFEF, por kiu plej altaj 
instancoj fervojaj, sindikataj, ekleziaj kaj aŭtoritatuloj, landaj kaj lokaj, montras 
interesiĝon kaj simpation per aliĝo al Honora Komitato aŭ per aktiva kunlaboro. 
Malgraŭ tio, ankaŭ en 1968 "restas multaj deziroj". 
 
Antoon Wissink 1.22(+f) 
 
Dirk Muller 1.22(+f) 
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IFEF-estraro en 1955. De maldekstre: W. Biesheuvel, J. Lok, W. Stapel, K. G. J. de 
Jong, H. Hoen, E. Drijfhout 1.23(+f) 
 
Akcepto en Vieno, aprilo 1949 1.235(f) 
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VI  -  UNUAJ AKTIVAĴOJ POST 1948 
 
Seniluziigitaj pro la rifuzo de enirvizo en Nederlandon kaj dezirante faciligi 
kontakton kun orient-eŭropaj kolegoj, la aŭstriaj fervojistaj esperantistoj aranĝis 
Tuteŭropan Fervojistan Konferencon 1-3 aprilo 1949 en Vieno. 
Partoprenis kolegoj el Aŭstrio, Danio, Francio, Italio, Nederlando kaj Svislando; 
gajaj sonoj de fervojista blovorkestro bonvenigis la gastojn ĉe la alveno en la 
stacion. 
Grandega estis la interesiĝo ĉe la viena publiko, el kiu pluraj kaptis la okazon 
gastame akcepti eksterlandanon en siajn domojn. 
Kiel la akcepto, tiel ankaŭ la restado en Vieno estis vera festo kaj la konferenco 
forte stimula por kunlabori en la juna movado. 
En unu el la kunsidoj oni jam proponis la kompiladon de fervoja fakvortaro en 
Esperanto, taskon vere multe tro grandan por la ankoraŭ en vindoj baraktanta bebo. 
Tamen la entuziasmo, kiu montriĝis el tiuj provizore ne tuj realigeblaj sugestoj, 
estis ĉiel promesplena. 
La konferenco akceptis presitajn almenaŭ du deklaraciojn kaj unu proponon, ĉiujn 
subskribitajn de N. C. Thorsted (Danio), R. Retault (Francio), J. Lok (Nederlando), 
G. Quarone (Italio), J. Keiser (Svisio), kaj J. Zink (Aŭstrio). 
Unu "Deklaracio" menciis i.a. ke IFEF: 

"estu fundamento por disvastigo de Esperanto inter la fervojistaj sindikatoj kaj 
fervojaj administracioj en diversaj landoj. 
Ĝi laboras sur neŭtrala bazo kaj helpos instali en la koncernaj sindikatoj kaj 
diverslandaj fervojaj administracioj 'Esperanto-fakon', kiu utilu al sindikataj kaj 
fervojaj administraciaj bezonoj". 

Alia "Deklaracio" temas pri: 
"Enkonduko de Esperanto kiel internacia fervoja telegrafia lingvo". 

La "Propono", direktita al aŭstria fervojista sindikato, rekomendas al gi: 
"krei en la kadro de sia propra sindikato 'Esperanto-fakgrupon' kaj petas post 
sukcesa rezulto, eventuale ankaŭ rekomendi imiton al aliaj sindikatoj". 

Ĉiuj tri dokumentoj, datitaj la 3-an de aprilo 1949, portas stampon n-ro 841 de la 
Österreichische Zensurstelle. 
Baldaŭ post la viena konferenco okazis la unua IFEF-kongreso en Aarhus (21-26 
majo 1949), evento, pri kiu jam longe kun miksitaj sentoj sopiris respondeculoj kaj 
aliĝintoj. 
Partoprenis 149 kolegoj el 8 landoj, malgraŭ la devizaj malfacilaĵoj kiuj ankoraŭ 
regis por multaj landoj. Preskaŭ ĉiuj partoprenantoj spertis tutkoran gastigon ĉe 
danaj kolegoj. 
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Partoprenantoj de la unua IFEF-kongreso en Aarhu. Kaŭrante, tute dekstre: 
Maarten Demmenie 1.25(+f) 
 
Kunsido de la 4a IFEF-kongreso en Lindau 1.25(f) 
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Dank' al la entuziasmaj kaj zorgoplenaj preparoj de la LKK sub prezido de N. C. 
Thorsted, ĉi tiu unua eksperimento fariĝis sukcesplena por la juna movado. 
La kongresa libro estis laŭ formato kaj enhavo ekzemplodona por postaj IFEF-
kongresoj, kvankam progresoj tiurilate ne mankas. Ankaŭ la kongresa programo 
estis imitinda koncerne nivelon kaj akuratecon. 
 
En la laborkunsidoj oni pritraktis: 
Starigon de Esperanto-grupoj en fervojistaj sindikatoj; 
enkondukon de Esperanto en la internacian fervoj-trafikon kaj telegrafion; fondon 
de internacia vojaĝoficejo en IFEF; 
elekton de komitato por la kreo de fervojteknika terminaro. 
 
Gaja "Interfratiga Vespero" prezentis unikan okazon por libera renkontiĝo inter la 
diverslandaj kolegoj kaj multe stimulis la deziron kontribui al la progreso de la 
faka movado. 
Sentiĝis jam la manko de pli ofta kontakto kun la movado, per regule aperanta 
federacia organo. 
La "Solena Malfermo" okazis dimanĉvespere en bele ornamita salono de la 
urbdomo. Prezentadoj de fama kantistino, infanbaledo kaj fervojista harmoni-
orkestro agrable interrompis la paroladojn. 
Surprizaj estis la kunlaboro de aŭtoritatuloj urba kaj fervoja. Protektanto de la 
kongreso estis la urbestro de Aarhus, s-ro Umack Larsen; honora prezidanto estis 
la fervoja distriktĉefo Humle. 
Tri laborkunsidoj estis bonege vizitataj. 
Faka ekskurso direktis grandan nombron da samprofesianoj al la centra riparejo de 
la ŝtata fervojo. 
Vizitoj okazis al la urbdomo kaj al la universitato; dum la porfakaj okupoj de la 
viroj okazis specialaj vizitoj al entreprenoj por virinoj. 
Distrajn okazantaĵojn prezentis kongresa balo, aŭtobusa ekskurso tra la urbo kaj 
tuttaga ekskurso per speciala vagonaro, ŝipo kaj aŭtobusoj al Mols kaj Ebeltoft. 
Kortuŝan impreson faris baledstudo "Warszawa" kiel admono kontraŭ milito. 
Jen programo, kiu estis sendube stimula por viziti venontajn kongresojn. Sekvontaj 
LKK-oj povus uzi ĝin kiel firman bazon por bona plenumado de malfacila tasko. 
Kiel pozitiva rezultato por DEFA validu la postkongresa decido de la Dana 
Fervojo, kiu permesis al koncernaj dungitoj gvidi Esperanto-kursojn en deĵoraj 
salonoj kaj en deĵora tempo. 
La sindikato promesis pagi 50% de la kostoj por koresponda kurso. Lokaj kaj 
regionaj gazetoj kaj ankaŭ la stockholma "Aftontidning" favore raportis pri la 
kongreso. 
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Ministro Stefano Kossa (kun blanka ĉapo) partoprenas kongresan ekskurson al la 
lago Balatono 1.27(+f) 
 
Delegitoj de la 2a IFEF-kongreso en Salzburg 1.27(+f) 
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VII  -  SEKVINTAJ KONGRESOJ 

 
Kiel la unua, tiel ankaŭ postaj kongresoj multe stimulis la amikajn rilatojn inter la 
kolegoj, kaj sendube ili kontribuis al daŭra kresko de la movado. El propaganda 
vidpunkto ilia valoro estis certe kontentiga. Bonan atenton donis la loka gazetaro 
kaj la sindikatoj. Altaj instancoj ŝtataj, fervojaj kaj urbaj ofte konsistigis la 
"Honoran Komitaton" de la kongresoj. Aktive kunlaboris aŭtoritatuloj en Aarhus 
(1958), kie la ministro por internaj aferoj, Sören Olesen faris brilan paroladon en 
perfekta Esperanto; en Budapest (1962), kie en la malferma kunveno paroladis en 
Esperanto la ministro de trafiko kaj poŝto, Stefano Kossa; kaj en Utrecht (1966), 
kie faris same la ŝtata sekretario de la ministrejo por trafiko, inĝeniero S.A. 
Posthumus. 
Saman kunlaboron donis en la koncernaj landoj la ĝeneralaj direktoroj de la dana, 
finna kaj nederlanda fervojoj, la direktoro de la nederlanda transportentrepreno 
"Van Gend & Loos" kaj la prezidanto de la plej granda fervojista sindikato 
nederlanda. Kvaronan horon post la malfermo de la utrechta kongreso la 
nederlanda radio detale raportis pri ĝi. En preskaŭ ĉiuj kongreslokoj la urbestro 
esprimis simpation al la celoj de IFEF. Multaj estis la oficialaj akceptoj ĉe 
instancoj fervojaj kaj urbaj. Oficialan reprezentanton ofte sendis la sveda fervojo, 
la germana federacia fervojo kaj la internacia federacio de fervojistaj asocioj artaj 
kaj kulturaj (FISAIC), kies ĝenerala prezidanto, s-ro Marcel Mollion estis granda 
amiko de la fervojista Esperanto-movado. Lia sekvanto, d-ro E. Schlesser daŭrigas 
la bonajn rilatojn. 
La aŭstria fervojista sindikato kutimis delegi al IFEF-kongresoj sian redaktoron 
Oskar Kovacić (mortis en 1962), kaj okcidentgermana sindikato ofte sendis 
amikon P. Schalmey. 
Multaj diverslandaj fervojaj kaj sindikataj gazetoj aperigadis informojn kaj 
artikolojn pri kongresoj kaj pri la movado. 
 
Kongresaj kunsidoj ĝenerale pritraktas organizajn problemojn, strukturon de la 
movado, varbadon, junularajn aferojn ktp. Kiel porfakaj 
 
IFEF-prezidanto Walig Stapel gratulas Milica Hrnĉić, prezidantinon de JAFE. 
Aplaŭdas S-ro Marcel Mollion 1.28(+f) 
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 laboroj estas menciindaj ekskursoj al fervojaj laborejoj kaj instalajoj, fakaj 
prelegoj kaj porterminara laboro. 
Elstaraj kongresaj eventoj estis stratnomigoj en Stoke-on-Trent (1963), Elverum 
(Hamar 1964), Fulda kaj Hilders (Fulda 1967); la eldono de speciala poŝtmarko 
por la 14-a kongreso en Budapest (1962). Mencion meritas ankaŭ postkongresa 
inaŭguro de memortabulo en la groto de Aggtelek kiel memoro pri impona grota 
koncerto de la fervoja filharmonia orkestro de Debreczen antaŭ 1000 
partoprenantoj el 20 landoj en la "Kongreso de la Superlativoj" (Budapest 1962). 
Aklamon rikoltis en la 5-a kongreso (Utrecht 1953) la germana delegito, pro ĝojiga 
komuniko ke la germana federacia fervojo kiel unua en la mondo decidis apliki 
Esperanton en sia fervoja horaro. 
Depost tiu sukcesplena laboro de la Germana Esperanta Fervojista Asocio aperis 
iom post iom "Ĝeneralaj Klarigoj" ankaŭ en la horaroj de sep aliaj landoj. 
Novaj statuto kaj regularoj akceptiĝis en la 18-a kongreso (Utrecht 1966). En tiu 
sama kongreso sanceliĝis la perfekta harmonio, kiu ĝis tiam regis en la movado, 
sekve de propono por aliĝo kiel faka branco al la Universala Esperanto-Asocio. 
Opiniante, ke la movado nepre konservu sian sendependecon kaj memstarecon, 
kiuj trovis ĉiam bonan akcepton ĉe fervojaj instancoj, kaj kiuj evidente sukcesigis 
varbadon en ĉiuj medioj de la fervojistaro, la IFEF-estraro konsilis malakcepti la 
proponon, des pli ĉar la kontrakto de kunlaboro kiu ekzistis kun UEA depost 1953, 
jam kondukis al tre bonaj reciprokaj rilatoj. 
Sugestojn prokrasti decidon ĝis la sekvonta kongreso, por doni okazon por pli 
profunde studi la konsekvencojn de tiu aliĝo, oni abrupte rifuzis. Fine, post lacigaj 
kaj streĉaj diskutoj, la komitato akceptis la proponon kun malgranda plimulto da 
voĉoj. 
En la komenca periodo de IFEF kongresaj organizantoj ofte instigis kongresanojn 
porti naciajn aŭ regionajn kostumojn dum balo kaj festaj aranĝoj. Venis eĉ sugestoj 
porti - apud la verda stelo - nacian emblemon por stimuli kontaktojn kun 
eksterlandaj kolegoj. 
Por tiuj, kiuj konsideras tiajn aferojn kontraŭ la celo kaj la spirito de Esperanto, pli 
simpatie impresis la elmontro de diverslandaj fervojaj 
 
Stratnomigo en Hilders okaze de la 19a IFEF-kongreso en Fulda 1.29(+f) 
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 uniformoj, kiu altiris atenton precipe de la loka gazetaro en la 19-a kongreso 
(Fulda 1967). 
 
Tre bonan impreson faras en kongresaj salonoj grandformataj reproduktajoj de 
kongresaj emblemoj, kies unuajn 10 ekzemplerojn arte kopiis la dana amiko Arvid 
Rasmussen. Post la deka kongreso LKK metis ilin je dispono de IFEF. Ĝis nun 
ĉiujare aldoniĝas al la kompleta serio, aktuala, samformata ekzemplero. 
 
Fervojaj oficistoj el 14 landoj portas uniformon okaze de la stratnomigo en Fulda 
1.30(f) 
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VIII  -  PRI FAKA LABORO 

 
Kvankam la unua 13-paragrafa regularo de IFEF ne atentis pri faka laboro, la 
karaktero de la movado jam de la komenco pruviĝis per fakaj ekskursoj kaj per 
okupoj sur la tereno fakterminara. 
Artikolo pri "Lokomotivprovejo de Vitry", verkita de la franca inĝeniero A. Blin, 
aperis jam en la kongreslibro de la 3-a kongreso (Parizo 1951). La unua numero de 
la tre modesta federacia organo "Bulteno" (sept. 1950) prezentis fakan artikolon el 
la franca fervoja revuo "Nia Metio", tradukitan de R. Retault. La unuaj fakprelegoj 
prezentiĝis en la 4-a kongreso (Lindau 1952). 
Pri la terminara laboro la movado sin jam okupas depost la unua kongreso. Ĉar 
mankas firma kadro por la laboroj, tiuj aferoj nur malrapide venis al pli konkretaj 
kaj celtrafaj formoj. 
Multege da laboro rikoltis apenaŭ la deziratan atenton de fervojaj instancoj. En la 
komenco elektigis la temo por la fakprelegoj en kongresaj kunsidoj. Delegitoj 
diverslandaj akceptis la taskon verki manuskriptojn laŭ ricevitaj gvidIinioj. Tiujn 
tekstojn, multobligitajn, ricevis en la sekvintaj kongresoj ĉiuj landaj delegitoj kaj la 
IFEF-estraranoj. Laŭ disponebla tempo la verkintoj donis buŝan resumon de la 
tekstoj en faka kunsido. ĉar kelkfoja pacienca aŭskultado pri la sama temo ne estis 
facila afero, kaj ĉar la utilo estis inverse proporcia al la investado de peno kaj 
tempo, akceptiĝis en 1956 Kongresa Regularo, enhavanta novajn regulojn por la 
fakprelegoj. 
Laŭ tiuj reguloj trimembra nekonstanta rektorato havis la taskon elekti la temon 
por la prelegoj, verki referaton laŭ la enhavo de la ricevitaj manuskriptoj kaj elekti 
kompetentulon por prelegi kaj gvidi diskutojn. En la prezentita formo la prelego 
aperis en postkongresa numero de la federacia organo. 
Laboro ankoraŭ grandega, kvankam laŭ tiu sistemo multe malpliiĝis la tempoperdo 
en la kongreso. 
 
Kongresinsignoj 1.31(+f) 
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IX  -  PERFEKTIGO DE FAKPRELEGOJ 

 
Post kompromisoj kaj mikso de diversaj sistemoj venis kontentiga solvo en la 11-a 
kongreso (Linz 1959), kiu elektis konstantan komisionon respondecan pri la elekto 
kaj prezentado de fakaj prelegoj. Baldaŭ poste funkciis kiel gvidanto de tiu 
komisiono la kapabla germana kolego Joachim Giessner, sub kies gvido la prelegoj 
trovis pli vastan atenton ankaŭ en fervojaj regionoj. 
Prelegon pri "Kiel la finnaj fervojoj luktas kontraŭ la vintro", prezentitan kun 
lumbildoj de magistro Narvala, akceptis la Germana Federacia Fervojo - tradukitan 
en la germana lingvo - en publikaĵo de sia dokumenta servo. De tiam ĝi faris tion 
post ĉiu kongreso. 
Trafa elekto de interesa temo kaj fakula prezentado laŭ manuskripto, verkita de 
specialisto, kondukis al tre bona nivelo laŭ faka vidpunkto. Traduko aŭ kontrolo de 
la teksto fare de kompetentulo de terminara komitato garantias senriproĉan 
lingvouzon. Tiel, ankaŭ el lingva vidpunkto la prelegoj akiris pli kaj pli karakteron 
edukan kaj instruan. Menciinda estas ankaŭ la unua fakprelego farita en la 
Universala Kongreso en Mainz, 1958, pri la temo "Raciigado, modernigado, 
aŭtomatigado ĉe la fervojo", verkita de fervoja prezidanto Geitmann. 
Laŭ kongresdecido la kompleta teksto, eventuale kun bildoj, aperas en la 
postkongresa numero de la federacia organo. En formo broŝurita aperis fervojfaka 
prelego, prezentita de d-ro Stefano Bacskai, okaze de la 51-a Universala Kongreso 
en Budapest laŭ teksto, verkita de d-ro Vince Meszaros, direktoro de la Hungara 
Muzeo por Trafikiloj. Speciale ĉarme efikis la koncerna kunveno al 180 agrable 
surprizitaj fervojistoj, lokitaj en kupola ĉambrego de la muzeo inter ekspoziciitaj 
lokomotivoj kaj fervojaj instalaĵoj. 
 
Johachim Giessner 1.32(+f) 
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Bildo el fakprelego pri longrelaj kaj senbreĉaj trakoj en Hungario. Prelegis 
inĝeniero Boronkai 1.33(f) 
 
Kunsido de la terminara komisiono 1.33(f) 
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X  -  TERMINARA LABORO 

 
Pro granda amplekso de la tasko nur malrapide povas kreski la pretigo de 
fervojfaka terminaro pri kies kompilado sugestis jam la kunvenintoj en la tuteŭropa 
konferenco en Vieno, 1949. 
Kunlaboris en la unua komitato la kolegoj Pape, Hell kaj Simon (Germanio), 
Lienhardt kaj Blin (Francio), Rosher (Anglio) kaj Jozef Rebíček (Ĉeĥoslovakio). 
Tradukoj okazis sur bazo de la Ilustrita Teknika Vortaro en ses lingvoj, de 
Schlomann. 
La komitato intencis starigi provizoran projekton de vortareto kaj kolekton da 
ĉiutagaj frazoj kiel materialon por faka korespondado. Por posta traduko en nacia 
lingvo elektiĝis en la 5-a kongreso (Utrecht 1953) kunlaborantoj por Anglio, 
Aŭstrio, Belgio, Danio, Finnlando, Francio, Germanio, Italio, Nederlando, 
Norvegio, Svisio kaj Svedio. En postaj jaroj aldoniĝis pluraj landoj. 
Bremsis la laboron ŝanĝo de kunlaborantoj, ŝanĝo de sistemo kaj manko de 
ĝenerala gvidanto post akcidentiĝo de Pape. Tamen la diverslandaj kunlaborantoj 
obstine daŭrigis. 
 
En la 6-a kongreso (Verona 1954) Belgio prezentis frazaron por vojaĝantoj en 
tradukoj Esperanto-franca-nederlanda; dana kunlaboranto montris bele prizorgitan 
kajeron kun traduko en la dana lingvo de Esperantaj terminoj el vortaro de Rosher. 
Franca kolego, A. Blondeaux, prezentis en Zürich (1955) "Fervoj-Teknika-
Leksikono", kiu enhavas franc-Esperantan tradukon de pli ol 5000 terminoj 
publikigitaj de Nacia Societo de Francaj Fervojoj en "Lexique Technique 
Ferroviaire". En kunlaboro de multaj membroj de la Franca Fervojista Esperanto-
Asocio pretigis la unuan manuskripton A. Blin kaj A. Blondeaux. Ĝin reviziis E. 
M. Rosher kaj A. Simon, finreviziis la tuton A. Lienhardt. 
Ĉar la financaj rimedoj ne ebligis eldonon presitan, la pli ol 100-paga kajero aperis 
kiel ĉarme broŝurita stencilaĵo en la formato 21 x 27 centimetroj. 
 
En 1956 juna kolego Gernot Ritterspach akceptis la ĝeneralan gvidadon de la 
laboroj, sed profesiaj studoj kaj ekzameno kaŭzis, ke li povis sin dediĉi al tiu tasko 
nur en 1958. 
Ĉar pluraj terminoj ne plu estis aktualaj, li komencis labori sur bazo de la nova 
eldono de UIC (Internacia Unio de Fervojoj). Temis pri "Lexique Général des 
Termes Ferroviaires" kun pli ol 8000 terminoj. 
 
Gernot Ritterspach 1.34(+f) 
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Pretajn tradukojn de ĉ. 2000 terminoj, komunaj al la malnova kaj la nova bazaj 
verkoj ricevis ĉiuj kunlaborantoj por la traduko en la naciaj lingvoj. Listoj kun 
Esperanto-terminoj aperis en la organoj de la landaj asocioj por la aplikado en 
fakaj artikoloj, fakprelegoj kaj korespondaĵoj. 
En 1965 UIC presigis duan eldonon de sia "ĝenerala leksikono" kun pli ol 11000 
terminoj. 
Ĉar la pretigo de ĉiuj terminoj el tiu vortaro antalivideble postulis ankoraŭ kelkajn 
jarojn, la Germana Esperanta Fervojista Asocio prezentis al la 18-a kongreso 
(Utrecht 1966) belaspektan, presitan kajeron en poŝformato kun 2000 terminoj 
Esperanta-germana, germana-Esperanta, kompilitan de k-go Ritterspach. 
Fundan revizion faris franca inĝeniero Brois, konata kiel aŭtoro de la Teknika 
Terminaro pri Ŝoseoj kaj Pontoj kaj la germana inĝeniero Haferkorn, direktoro de 
la Akademia Sekcio por Teknikaj Vortaroj, ambaŭ kunlaborantoj de eldonota Plena 
Ilustrita Vortaro. Landaj kunlaborantoj kompletigas siajn listojn per la traduko de 
la vortareto de k-go Ritterspach; publikigo de 10.000 terminoj estas la celo, kun 
helpo de 12-kapa Terminara Komisiono, antaŭvideble nur en formo de 
kelkekzemplera sliparo aŭ kartoteko. 
Okaze de la 19-a kongreso (Fulda 1967) aperis "Internacia Konvencio pri la 
Fervoja Pasaĝer- kaj Pakaĵtrafiko", eldono de la Germana Esperanta Fervojista 
Asocio, en perfekta Esperanto-traduko de W. Barnickel. 
La komplikitan 44-paĝan tradukaĵon de la regularo, kiu validas ekde la 1-a de 
januaro 1965, reviziis la gvidanto de la Terminara Komisiono de IFEF. Jam en 
1930 aperis la tiam validaj konvencioj en bonega traduko de Josef Rebíček 
(Ĉeĥoslovakio). La verko sendube kontribuos al la prestiĝo de Esperanto, precipe 
sur faka tereno. 
Estu ĝi instigo por kolegoj en aliaj branĉoj fervojaj imiti sur sia tereno la 
ekzemplon donitan de kolegoj, profesie okupitaj pri internacia trafiko. Jam 
interesiĝis pri la eldono la Centra Oficejo por Internacia Fervojtrafiko en Bern, kiu 
tre favore recenzis la verkon, dirante i.a.: 
 

"Post ĉiuj tradukoj en naciaj lingvoj de la kontraktŝtatoj de CIV aperis nun ankaŭ 
traduko en Esperanto. La du viroj, Barnickel kaj Ritterspach de la internacia 
pasaĝertrafiko de DB en Frankfurt/M. kun multe da amo kaj zorgemo prizorgis tiun 
tradukon". 
 

Wilhelm Barnickel 1.35(+f) 
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La biblioteko de la pacpalaco en Den Haag (Nederlando) petis la eldonaĵon en sian 
kolekton. 
 
Kiel montras la supre menciitaj ekzemploj, la ĉefa aktiveco de la fervojista 
Esperanto-movado sin trovas en la landaj organizaĵoj. Aliaj pruvoj pri la agado de 
landaj asocioj estas i.a.: aranĝado de Esperanto-kursoj en fakaj lernejoj kaj klubaj 
ĉambroj, aperigo de artikoloj en fervojaj kaj sindikataj gazetoj, eldono de 
lernolibro por fervojistoj (Jugoslavio), aranĝado de feriaj semajnoj por IFEF-
membroj aŭ vojaĝoj kaj skisemajnoj por la junularo kaj la menciita traduko en 
nacia lingvo de jam aperintaj Esperantlingvaj terminoj. 
 
Stencilitaj aŭ iufoje presitaj rezultatoj de tiu laboro montriĝas taŭga bazo por fakaj 
artikoloj en la asociaj organoj, inter kiuj "Hungara Fervojista Mondo" estas la plej 
impona laŭ formato kaj aspekto. 
Same interesa kaj leginda "Jugoslavia Fervojisto" bedaŭrinde ne plu aperas. 
Bonegaj artikoloj fervojfakaj, verkitaj de A. Blondeaŭ en la franca "Esperanto 
Fervojisto" donas klaran pruvon pri uzebleco de Esperanto kiel plenvalora lingvo 
ankaŭ sur tereno specialista. 
 
Radŝanĝejo en Cerbère. Prelegis S-ro Rodriquez Escartin 1.36(+f) 
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XI  -  GVIDADO DE LA FEDERACIO 

 
La leĝdona instanco de la federacio estas ĝia komitato, por kiu la landaj asocioj 
elektas, laŭ grandeco de sia membronombro, unu aŭ plurajn komitatanojn por 
oficperiodo de du jaroj. 
Kun aldono de 2 komitatanoj de la junulara sekcio la elektitoj konsistigas la 
komitaton, kiu elektas el sia mezo la ĉefkomitatanon por plenumado de koordinaj 
kaj administraj taskoj. En kongresaj kunsidoj, gvidataj de la IFEF-estraro, la 
komitato havas decidpovon en ĉiuj aferoj. 
Ĉar la komitatanoj restas disponeblaj por IFEF ankaŭ post la kongreso, tiu organiza 
formo funkcias multe pli bone ol la antaŭ 1964 valida sistemo, laŭ kiu la landaj 
asocioj elektis po du delegitoj nur por la kongresaj kunsidoj. 
Nepra kondiĉo por bona funkciado restas, ke landaj estraro kaj komitatanoj sin 
reciproke detale informu. 
 

La IFEF-estraro 
 
La IFEF-estraron elektas la komitato por oficdaŭro de du jaroj. Ĝiaj taskoj estas 
ordonitaj en art. 20 de la IFEF-statuto. La prezidanto reprezentas la movadon en 
okazoj sin anoncantaj. 
En la daŭro de la tempo membroj de la estraro multe stimulis la starigon de novaj 
landaj asocioj, kiel ekzemple en Italio, Svedio, Jugoslavio, Hispanio kaj 
Ĉeĥoslovakio. 
 
Delegitoj kaj IFEF-estraro en la 3a kongreso en Parizo 1.37(f) 
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Vizitoj al diverslandaj aŭtoritatuloj fervojaj kaj ŝtataj, fare de IFEF-prezidantoj, 
ofte donis pli da ebloj al aktivuloj por starigi aŭ disvastigi landan movadon. 
Kvankam ankaŭ ci tie la landaj asocioj aŭ individuaj membroj ludas ĉefan rolon, la 
stimulado de la IFEF-estraro sendube multe helpis en la konsiderinda kresko de la 
movado. 
Ĝis nun ofte aplikiĝis la eblo por reelekto; post finiĝo de la dujara periodo ŝanĝoj 
en la estraro okazis nur post nepra deziro de koncernaj estraranoj aŭ pro morto. 
La 7-kapa estraro, kiu en la fonda kunveno de IFEF akceptis la gvidadon de la 
movado, reduktiĝis en 1951 post la morto de asesoro Antoon Wissink. Li pereis en 
pariza hotelĉambro ĉe la fino de la 3-a kongreso. Lian tombon en Parizo foje 
vizitas la francaj amikoj. 
En tiu sama jaro, la 19-an de aprilo 1951, mortis post longa malsano la redaktoro 
Dirk Muller. Jam pli frue en la dua kongreso (Salzburg 1950) elektiĝis kiel lia 
anstataŭanto K. G. J. de Jong, kiu sukcesis regule eldoni alternmonate por ĉiuj 
membroj de la movado la ĝis tiam malofte aperintan, stencilitan organon 
"Bulteno". La tre modesta, rotoprinta federacia organo enkondukis gravan 
plibonigon en la kontaktoj inter membraro kaj estraroj. En la, pro financaj 
problemoj iom riska entrepreno, multe helpis regulaj mondonacoj de la membroj 
kaj la profitaj saldoj de tomboloj organizitaj de kongresaj komitatoj. Dank' al tiu 
financa subteno la organo aperis presita depost aŭgusto 1957, per kio plenumiĝis 
promeso farita en la 9-a kongreso en Rijeka. 
Depost oktobro 1958 ĝi aperis kiel "La Internacia Fervojisto", nomo kiun ĝi 
konservis ĝis nun, malgraŭ kritikoj kaj malplaĉo esprimitaj. 
Grava ŝanĝo en la IFEF-estraro okazis en la deka kongreso (Aarhus 1958), kie 
eksiĝis la prezidanto W. Stapel, la kasisto W. Biesheuvel kaj la asesoro E. 
Drijfhout. Elektigis en tiu kongreso kiel estraro: K. G. J. de Jong, prezidanto; J. 
Lok, sekretario; H. Hoen, vicprezidanto/redaktoro; E. Oosterwijk, kasisto, kaj J. 
Poptie, 2-a sekretario. 
Pro meritoj por la movado elektiĝis honora prezidanto W. Stapel, kaj honoraj 
membroj W. Biesheuvel kaj E. Drijfhout. Saman honoron ricevis en 1963 H. Hoen 
kaj en 1964 J. Lok okaze de sia eksigo el la estraro. Anstataŭ kolego Hoen elektigis 
en 1963 kiel redaktoro Daniel Burgler. Aldoniĝis al tiu estraro en 1964 kiel 
vicprezidanto la svisa kolego Otto Walder. Post subita morto de D. Burgler en 
1966, akceptis la redaktadon de LIF lia edzino E. Burgler-Jeszo, kiu kun multa 
sukceso dediĉis kapablon kaj energion al la gazeto. 
 
Daniel Burgler 1.38(+f) 
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Malgraŭ la oftaj breĉoj batitaj en la estraro pro mortoj kaj eksiĝoj, nederlanda 
teamo de estraranoj sindone servis la movadon dum preskaŭ dudek jaroj ĝis 1968. 
Denove venis la tempo por anstataŭado pro eksiĝo de la prezidanto, sekretario, 
kasisto kaj redaktoro. Jam preta staras plenkapablaj kolegoj el diversaj landoj por 
transpreni la laboron por la federacio. Sendube ili kondukas IFEF al nova 
sukcesplena agado dum multaj jaroj. 
 
Amsterdam, la 1-an de majo 1968 
 
 
 

IFEF-ESTRARO DE 1948 - 1968 
 

W. Stapel 1948-1958 
J. Lok 1948-1964 
W. Biesheuvel 1948-1958 
D. Muller 1948-1950 
E. Drijfhout 1948-1958 
H. Hoen 1948-1963 
A. N. Wissink 1948-1951 
K. G. J. de Jong 1950-1968 
J. Poptie 1958-1968 
E. Oosterwijk 1958-1968 
D. Burgler 1963-1965 
O. Walder 1964-1968 
E. Burgler-Jeszo 1965-1968 

 
 
IFEF-estraro en la 18-a kongreso en Utrecht. Parolas LKK-prezidanto J.J. 
Labordus 1.39(+f) 
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IFEF-KONGRESOJ 
 

n-ro jaro loko lando kongresanoj landoj 

1 1949 Aarhus Danlando 149 8 

2 1950 Salzburg Aŭstrio 400 10 

3 1951 Paris Francio 400 11 

4 1952 Lindau Germanio 450 11 

5 1953 Utrecht Nederlando 403 12 

6 1954 Verona Italio 583 14 

7 1955 Zürich Svislando 263 13 

8 1956 Stockholm Svedio 373 12 

9 1957 Rijeka Jugoslavio 459 14 

10 1958 Aarhus Danlando 376 15 

11 1959 Linz Aŭstrio 484 17 

12 1960 Helsinki Finnlando 282 13 

13 1961 Barcelona Hispanio 750 13 

14 1962 Budapest Hungario 1004 17 

15 1963 Stoke on Trent Britio 400 17 

16 1964 Bruxelles Belgio 420 14 

17 1965 Hamar Norvegio 430 17 

18 1966 Utrecht Nederlando 340 18 

19 1967 Fulda Germanio 430 20 
20 1968 Varna Bulgario   

 


