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Moto:   „Travel is not just about movement, but the moments worth
remembering”  

(Vojaĝoj estas ne nur moviĝoj el loko al alia loko, sed ankaŭ
unikaj kaj valoraj memoraĵoj, kiujn indas rememori.)

En ĉi tiu eldonaĵo ĉiuj hungaraj, japanaj, koreaj kaj ĉinaj nomoj ape-
ras en iliaj originalaj formoj, do la familia nomo troveblas unue kaj la
persona nomo poste. Laŭ tio ekzemple la familia nomo de la aŭtoro
estas Márkus kaj lia persona nomo estas Gábor. Hideg Sándor signife
kontribuis al la gramatika korekto, la traduko de tekstoj, la bildredak-
tado kaj la preseja preparlaboro kaj pro tio la aŭtoro sincere dankas.
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La Centro por Japanaj Studoj (CJS) en la Nanzan Universitato en
mezjapana urbo Nagoya, kie la aŭtoro kompletigis sian studprogra-

mon je la komenco de la okdekaj jaroj.
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Prof. Dr. Johannes Hirschmeier, SVD, President of the Nanzan University
（写真提供：南山学園資料室）

Prof. Dr. Akashi Yoji, Dean and Director of the Center for Japanese Studies
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ANTAŬPAROLO 
Mi konatiĝis kun la aŭtoro de ĉi tiu libro en la dua parto de la sesde-
kaj jaroj, kiam li el hungara ebenlanda urbeto kaj mi el transdanubia
vilaĝo alvojaĝis al la  ĉefurbo por ke ni komencu niajn studprogra-
mojn en la Budapeŝta Ekonomikoscienca Universitato. Post la fino
de sia universitata studprogramo Márkus Gábor ricevis eblecon pro
sia lingvoscio de angla, rusa, esperanto kaj japana lingvoj, ke li par-
toprenu ankaŭ alian studprogramon en la Nanzan Universitato en ja-
pana urbo Nagoya. Post la sukcesa kompletigo de sia studado li rice-
vis doktorecon pro la rezultoj de sia esplorado rilate al la komponen-
toj de la japana ekonomia evoluo. 

En urbo Nagoya antaŭ  Márkus Gábor la mondo malfermiĝis. Tie li
povis ekkoni el la libroj de Johannes Hirschmeier, la internacie fama
profesoro kaj doktoro de Harvard Universitato, kiajn entrepreno-di-
rektajn metodojn uzis la japanaj industriaj kaj komercaj organizoj por
ke ili povu fariĝi la plej konkurkapablaj organizoj de la mondo en
multaj fakterenoj. Sub la gvidado de profesoro Akashi Yoji, doktoro
de la washingtona Georgetown Universitato li povis studi kiel Japa-
nio konstruis kaj formis siajn internaciajn rilatojn post la dua mond-
milito  por  ke  la  lando  povu  atingi  tiun  kondukantan  rolon  en  la
mondmerkato. 

Reveninte al Eŭropo Márkus Gábor kontinue kunlaboris kun diversaj
orientaziaj sciencaj kaj kulturaj organizoj. Li invitis prof-rojn Akashi
Yoji, Mizuno Yoshiaki, Shen Chenru kaj So Gilsu al Budapeŝto por
prelegi en niaj universitatoj pri la komponentoj de la sukcesa japana,
korea kaj ĉina ekonomia evoluo post la milito. Laŭ la invito de prof-
ro Shen Chenru li klarigis la hungaran ekonomiodirektan sistemon en
la internacia akademia konferenco en Pekino kaj kuraĝigis la evolu-
igon de la  scienca, ekonomia kaj kultura kunlaboro en la Ĵinan Uni-
versitato en Kantono. Li invitis ankaŭ s-ron Ahn Jong-soo (Kara An),
la redaktoron de „La Solidareco” por diskuti la socian situacion en
Koreio kaj poste ili kune prelegis pri gravaj sociosciencaj problemoj
en la korea ĉefurbo, en Seoul kaj ankaŭ en la Indramang Universitato
en la sudkorea Jirisan montaro.
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Post la orienteŭropaj politikaj  ŝanĝoj oni konstruis novan demokra-
tian institucio-sistemon en Hungario kaj tiam la aŭtoro fariĝis estro
de nia parlamenta aŭditora kaj kontrola organizo. En tiu posteno li
gvidis la institucio-evoluigan programon de la parlamenta aŭditora
kaj kontrola organizo por ke Hungario povu aliĝi al la Eŭropa Unio.
En tiu laboro li efike utiligis siajn spertojn kaj lingvosciojn, kiujn li
ricevis en la japana universitato. Li ne nur kontrolis la registaron, sed
per  siaj  konsiloj,  prelegoj  kaj  artikoloj publikitaj  en  fakorganoj  li
ankaŭ helpis la laboron de diversaj registaraj oficejoj. 

La aŭtoro publikigis vojaĝraportojn pri siaj spertoj kaj travivaĵoj en
la vizititaj landoj kaj tiuj verkoj aperis en diversaj lingvoj kun la tito-
loj: “Ruĝa suno kaj verda stelo”, “Vörös nap és zöld csillag”, “赤い
太陽と緑の星”, „Trans la Flava maro”,  „황해를 넘어서”, „Tavasz a
Szentföldön” kaj „东南亚之旅”. Mi esperas, ke la legado de tiuj lib-
roj kuraĝigas la orientaziajn legantojn, ke ankaŭ ili diligente kaj sin-
doneme studu la  eŭropajn lingvojn por  ke ni povu pli  fruktodone
kontribui al la evoluigo de la sciencaj, kulturaj kaj ekonomiaj rilatoj
inter la orientaziaj popoloj kaj la ankaŭ aziadevena hungara popolo,
kiu nun vivas en la centro de malproksima Eŭropo.

Mi kun ĝojo konstatas, ke la libroj jam aperas ankaŭ en la internacia
lingvo. Legante la librojn evidentiĝas, ke la diverslandaj esperantistoj
de la mondo facile komunikadas kaj ankaŭ mi samopinias, ke la ler-
nado de la internacia lingvo efike helpas la evoluigon de la interhoma
kompreno kaj amikeco en nia nuna moderna mondo. 

En urbo Budapeŝto, la 2-an de Septembro, 2013.

Dr. Boros Imre
membro de la unua Orbán ĉefministra registaro,

     ministro sen portfolio, respondecante por
      la aliĝo al la Eŭropa Unio kaj komisiita
   ministro por agrikulturo kaj landa evoluigo
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ENKONDUKO

Antaŭ ĉio, mi povas konfesi, ke la vizito kaj restado de d-ro Márkus
Gábor al Koreio estis por ni ĉiuj koreaj esperantistoj ĝojo kaj beno.

Antaŭ 30 jaroj li transvenis al Japanio kaj studinte tie la kulturon de
Orienta Azio li konatiĝis ankaŭ kun la japana lingvo. Poste li dokto-
riĝis  en  sia  universitato  en  Budapeŝto  per  disertacio  kun  la  temo
"Analizo  de  la  ekonomia progreso  de  postmilita  Japanio".  En sia
hejmlando Hungario, kies tiama reĝimo estis alikolora, doktoro Már-
kus Gábor kontribuis multe por la progresado de la socio. 

Profunde komprenante ne nur pri  Japanio sed ankaŭ pri  Ĉinio kaj
Koreio, kaj havante multe da amikoj en Azio, li  ĉiam ĝoje prenis la
rolon de pontokonstruo inter la orienta kaj la okcidenta mondoj. Li
neniam perdis la ŝancon sciigi sian opinion al homoj, ke pli bona in-
ternacia rilato estas atingebla kaj pli bona vivo estas  ĝuebla se oni
lernas kaj utiligas la lingvon Esperanto.

En Koreio li utiligis rektan metodon por instrui Esperanton tiel facil-
kompreneble kaj vivece, ke lernantoj de la alternativa lernejo "Neu-
tiul Feliĉa Lernejo" povis efike progresi en la lernado. Post la lernado
ili povis havi ŝancon viziti Hungarion, la hejmlandon de doktoro Gá-
bor kaj tie ĝui vivantan edukadon. 

Kvankam dum sia restado en Koreio li estis tre okupita, tamen li tro-
vis tempon por eldoni du lernolibrojn: “Unua parto de Esperanta
kurso de la Indramang Universitato” kaj “Dua parto de Esperanta
kurso de la Indramang Universitato”. Tiujn librojn bone uzis ne nur
siaj universitataj studentoj sed ankaŭ multaj aliaj koreaj esperantistoj
en la tuta lando. Al koreaj esperantistoj, kiuj sin pretigas por la 102a
Universala Kongreso, d-ro Márkus Gábor estis, kiel Korea proverbo
diras: “dolĉa pluvo post longa sekeco”.

Li prezentis sian Indramang-metodan instrumanieron ne nur por ado-
leskantoj, sed ankaŭ por plenaĝuloj kaj por studentoj en universitatoj
Kyunghee kaj HUFS (Hankuk Universitato de Fremdaj Studoj). Li
volonte faris prelegojn en nia landa kongreso, donante kuraĝojn en
kunvenoj aranĝitaj de nia Korea Esperanto-Asocio. Krome li okazi-
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gis ankaŭ regulajn kursojn kaj tiel altiĝis ne nur la lingva kapablo de
liaj koreaj amikoj, sed ankaŭ vaste disvolviĝis lia amo al Esperanto
inter koreoj.

Por esprimi nian dankon al doktoro Gábor, okaze de la 47a Korea
kongreso en lastjara oktobro KEA donis premion al li en la HUFS
kampuso, do en la loko, kie la 102a Universala Kongreso okazos en
2017.

Doktoro Gábor estante en Koreio per konstanta kaj vasta reciproka
interŝanĝo kun multaj homoj en kampoj de religio, edukado, arto kaj
kulturo, donis al la  ĝis tiam Esperanton ne konantaj kleruloj certan
pruvon, ke Esperanto estas ja lingvo vivanta. 

Mi memoras lian vizaĝon ĉiam afablan kaj ridantan kaj mi memoras
kiel sincere li tenas sin antaŭ siaj kunparolantoj. Tio jam montras al
mi  lian  internan  trankvilecon  kaj  personecon  altvaloran.  Doktoro
Márkus estas la homo, kiu multe kontribuis al la plilarĝigo de la sfero
de Korea Esperanto-movado.

Mi elkore proponas, ke ĉiuj esperantistoj de la mondo legu ĉi tiun no-
van libron de la aŭtoro pri Koreio kaj pere de tio konatiĝu kun la riĉa
kaj malnova kultura heredaĵo de la korea popolo. Legante la libron
oni povas informiĝi pri la vivokondiĉoj en la alte evoluitaj orientaziaj
grandurboj kaj ankaŭ pri la tradicie modesta vivmaniero de la bud-
hismaj bonzoj en la monaĥejoj kaj en la vilaĝaj komunumoj.

Legante la libron bone montriĝas,  ke viglaj  kaj fortaj esperantistaj
komunumoj troviĝas en Koreio, kiuj diligente preparas por gastigi la
kongresanojn de la seula UK. Do venu ĉiuj kaj fartu bone en Seulo!

En urbo Seulo, la 29-an de Februaro, 2016.

                 

                           Dr. Lee Young-Koo 
                                 profesoro de
            Hankuk Universitato de Fremdaj Studoj
             prezidanto de Korea Esperanto-Asocio
       prezidanto de Loka Kongresa Komitato de UK
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Unua parto

 무궁화의 나라에서

EN LA LANDO DE HIBISKOJ
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NIAJ AMIKOJ TROVAS NIN SEN ADRESO

Estas konate por vojaĝantoj en Orienta Azio, ke en pluraj landoj, ek-
zemple en Japanio kaj Koreio la stratoj ne havas nomojn. Tial en tiuj
lokoj ne estas uzataj adresoj laŭ eŭropa senco. Tio malfaciligis la tas-
kon de la usonaj soldatoj, kiuj okupis Japanion post la milito. Sen ad-
resoj ili malfacile povis trovi ion ajn en tiu lando. Laŭ anekdoto oni
demandis japanojn kial indas konservi tiun tradicion kiu malfaciligas
la  ĉiutagan  vivon.  La  japanoj  respondis  koncize  kaj  sprite:  „Niaj
amikoj scias kie ni loĝas, ili trovas nin ankaŭ sen adreso. Sed kial ni
devus helpi niajn malamikojn por ke ili povu trovu nin?”

Ĉiam kiam mi vojaĝas al Orienta Azio, mi prepariĝas al tiuj malfaci-
laĵoj. Mi elektas hotelĉambrojn proksime al metroo aŭ bushaltejo por
ne bezoni kostegajn taksiojn de la flughaveno al la tranoktejo. Mi es-
tas speciale atentema post mia ŝokiga sperto en Nagoja. Antaŭ jaroj
mi legis artikolon en japana ĵurnalo pri taksiokutimoj en Nagoja kaj
mi informiĝis,  ke la veturkosto povis esti  pli  ol 130 eŭroj inter la
flughaveno  kaj  la  urbocentro.  Tio  estas  nekredeble  alta  sumo por
flughavena taksiveturado en Eŭropo.

Monatojn antaŭ mia vojaĝo al Seulo mi trovis tra interreto malmulte-
kostan gastejon en la dekmiliona korea ĉefurbo, 50 metrojn apud la
9-a elirejo de la metrohaltejo Myeongdong. Mi desegnis ĝian skizan
mapon sur paperon kaj mi metis ĝin en mian poŝon inter la legitimi-
loj kaj bankokartoj kiel tre gravan vojaĝdokumenton.

Mia gastejo estis tre afabla. La manaĝero skribis, ke mi venu de la
flughaveno aŭ per metroo, aŭ per buso 6001 al la kvartalo Myeong-
dong. Surloke en la flughaveno venis al mi taksiŝoforoj informante
min, ke tiu buso ne funkcias kaj ne eblas scii kie estas ĝia haltejo,
ktp. Ili provis konvinki min, ke mi povis iri en la urbon nur per tak-
sio. (La korea internacia flughaveno ne estas en Seulo, sed en urbo
Incheon, 40-50 km-ojn for de Seulo.)

Mi tamen sukcese malkovris kie estis tiu buso kaj mi aĉetis la bileton
por 14000.- wonoj, kiun mi eĉ sukcesis pagi per mia bankkarto. Post
du minutoj ni jam sidis en la konforta brilpura kaj agrable klimatizita
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moderna aŭtobuso. Elegante vestita, blankganta ŝoforo gvidis la bu-
son al la urbocentro.

Mi legis en Budapeŝto, ke en la Malproksima Oriento estis ege mal-
varme en tiu tempo kaj pro tio mi kunportis multege da grandaj, dikaj
kaj varmaj vestaĵoj. Tial mi aspektis kiel vojaĝanto al Siberio. Kaj al-
done, por malaltigi la pezon de mia manpakaĵo, mi metis la kunporti-
tajn librojn ne en grandan, pezan vojaĝkofron, sed en malnovan, tri-
vitan plastan sakon.

Post mia alveno al Seulo mi spertis, ke la vetero estis tre bela, la suno
brilis. Tial mi bezonis malfermi la mantelojn, kaj mi metis la ŝalon, la
gantojn kaj la ĉapon en mian sakon. Ornamite per plenŝtopita plasta
sako mi aspektis en tiu eleganta buso kiel malriĉa grizhara maljunulo
el la pasinta jarcento inter la nubskrapuloj de la riĉa kaj moderna ori-
ent-azia ĉefurbo. 

Post unuhora veturo nia buso alvenis al Myeongdong, kie mi trovis
plurajn metroo-elirejaspektajn ŝtuparojn.  Pli  proksime mi vidis,  ke
tiuj ne estis elirejoj, sed subpasejoj de granda subtera aĉetcentro no-
mata „Myeongdong underground shopping center”. Ĉar ni estis jam
en Myeongdong, mi pensis, ke estos jam facile trovi la lokan metroo-
haltejon kaj ĝian 9-an elirejon.

Mi demandis kelkajn preterpasantojn kun la skiza mapo en mia mano
pri la metrohaltejo. Ĉiu pretis helpi sed la plej multaj homoj tute ne
sciis kie la metroohaltejo estis. Tiu fenomeno estis iom stranga por
mi, ĉar en Budapesto preskaŭ ĉiuj homoj proksime al trajnaj stacido-
moj bone scias  kie la metroohaltejoj troveblas.

Sed ĉiuj homoj estis helpemaj, pluraj eĉ telefonis al la gastejo kie la
hotelisto ofertis veni al la strato montri al mi la vojon. Sed laŭ mia
mapo neniu sukcesis  identigi,  kie  ni  estis  kaj  kie  estis  la  gastejo.
Kiam mi fine trovis la 9-an elirejon, mi demandis la preterpasantojn
denove pri la loko de la gastejo.

Kun ili ni denove longe traserĉis la Google-mapon, sed ni trovis ne-
nie la gastejon indikitan  50 metrojn apud la  metrohaltejo.  Fine ni
konstatis kial. La Google-mapo ne estis preciza, la gastejo estis ne 50

12



metrojn, sed nur 3 metrojn apud la metroelirejo, ĝuste la dua domo
apud la metroo, en la dua etaĝo. Sed tion mi kaj la intertempe ama-
siĝintaj koreoj rimarkis nur post longa tempo, kiam iu rigardis al la
apuda muro kaj ekvidis tie la surskribon „Guesthouse” (Gastejo).

Mi estis laca pro la okhora tempozona ŝanĝo kaj pro la dekkvin hora
flugo kaj mi volis iom dormi. Sed pro la tempozonaj diferencoj mi
tamen ne povis dormi, do mi iris promeni en la ĉirkaŭaĵo. Mi renkon-
tis tre afablajn homojn en la stratoj. Antaŭ la promeno la akceptisto
de mia hotelo donis al mi turistan flugfolion kun mapo kaj notis sur
la mapo aĉetcentron kun tradicia orienta etoso Tio estis la fama Nam-
daemun merkato.

Kiam la homoj sur la strato vidis min rigardante mapon, ili  prenis
mian flugfolion kaj donis al mi alian. Ili klarigadis kun gestoj, ke mia
informĵurnalo estis jam malnova, ĝi aperis en aŭgusto kaj ili propo-
nis, ke prefere mi uzu la aktualan decembran version.

La Namdaemun, la suda pordego de la korea cxefurbo
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Por havi pli da korea mono mi iris al monŝanĝejo kun miaj eŭroj. An-
taŭ la ŝanĝo mi informiĝis pri la aktualaj kurzoj. Vidinte tion venis al
mi gardisto de la banko kaj diris, ke mi ne rigardu la oficialan kurzo-
tabulon, mi eniru kaj li proponos pli bonan kurzon. Kaj vere, ĉe la
kaso mi ricevis pli da wonojn kontraŭ miaj eŭroj ol la oficiala kurzo.

Ankaŭ en la bazaro ĉiuj parolis al mi tre afable. Malkiel mi spertis en
la arabaj bazaroj, kie kutime oni aŭdas „fuck you” kaj similajn mal-
ĝentilajn vortojn. Ĉi tie multaj  homoj  parolis  al  mi dece en angla
lingvo kaj estis homo, kiu salutis min per „Salem alejkum” (paco kun
vi). Laŭ miaj antaŭaj spertoj ĉi tie ne trompis min la vendistoj. Mi ri-
markis tamen, ke la prezoj ĉi tie en Seulo estis pli altaj ol ili estis pa-
sintjare en Busan, en la fiŝmerkato de Jagalchi.

Poste kiam mi jam komencis malsati, mi iris al la surstrataj rostejoj.
Tie mi trovis centojn da ekzotikaj bongustaĵoj kaj fine mi aĉetis forte
spicitan rostitan kokinaĵon kun spica nudelo. Ili estis vere tre bongus-
taj. Parte tial, ĉar la nudelo estis farita el rizofaruno. La manĝaĵo ang-
le  nomiĝis  „deep  fried  chicken”.  Mi  gustumis  ankaŭ  eŭropajn
manĝojn. Apud la gastejo estis franca bakejo, tie mi manĝis du ku-
kojn, unu el ili estis farita per dolĉa fabo, la alia per salitaj legomoj.

Preventi printempan vitaminmankon mi aĉetis ankaŭ multe da freŝaj
fruktoj. La fama orientazia piro nomata japane „naŝi” ankaŭ en Kore-
io estas tre populara. Ĝi en Koreio estas ĉirkaŭ kvaroble pli granda ol
tiu en Japanio kaj eble eĉ pli bongusta. El tiuj mi aĉetis sufiĉe multe.
Sed hejme mi apenaŭ sukcesis manĝi ilin, ĉar ili estis grandaj kiel eta
melono.  Tial  mi  apenaŭ sukcesis  mordi  ilin.  Mi vidis  ankaŭ alian
frukton,  kiu  nomiĝas  japane  „kaki”,  angle  „persimon”  kaj  koree
„gam”.  Ĝi ŝajnis  esti  sambongusta  kiel  antaŭ kelkaj  jaroj,  ĝi  estis
freŝa kaj krakema, eĉ fediklo-folioj estis sur ĝi. Pro tio mi aĉetis mul-
tajn specojn ankaŭ el tiuj fruktoj.

Kiam mi provis mordi la grandegan „nasi”-piron en mia ĉambro, mi
rememoris anekdoton de mia iama instristo Máté Elek pri fanfaron-
antaj usonanoj. Profesoro Máté instruis anglan lingvon per speciala
metodo: en sia lingvokurso li kutime ilustris gramatikon per anekdo-
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toj kaj serĉoj. Laŭ tiu anekdoto usona vizitanto vizitis farmon ie en
Hungario en la 1970-aj jaroj kaj oni montris al li famajn, bongustajn
hungarajn pomojn. La usonano rimarkis:

- Ĉu ĝi estas pomo? Ĉe ni en Kalifornio la pomoj estas ne tiaj mal-
grandaj, sed multe pli ruĝaj kaj duoble pli grandaj.

- Bone, sed rigardu ĉi-tiujn vinberojn, kiom dolĉaj ili estas. El ili est-
as farata la fama tokaja vino, pri kio oni diris latine „vino regum,
rex vinorum” (vino de reĝoj, reĝo de vinoj).

- Ĉu tio estas vinbero? Ĉe ni en Kalifornio la vinberoj estas multe pli
flavaj kaj trioble pli grandaj ol tiuj ĉi grapoloj.

- Do, rigardu tiun ĉi! Oni montris ion novaĵon al la usonano, sed an-
kaŭ ĝi ne plaĉis al li.

- Ĉe ni en Kalifornio la melono estas multe pli verda kaj kvaroble pli
granda ol tiu ĉi en Hungario.

- Sed ĝi ne estas melono, ĝi estas pizo.

Esperanto kurso de la aŭtoro en la KEA oficejo en Mapo
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SUKCESA KARIERO KAJ MONAĤEJA SOLECO

Se iu pasigas longan tempon en la Malproksima Oriento, li alkutimi-
ĝas al la ekzotikaj aziaj manĝoj, kaj revenante al Eŭropo aŭ Ameriko
eĉ post jaroj li ŝatus denove gustumi tiujn manĝojn. Ankaŭ mi same.
Mi scias, ke la nacia manĝo de Koreio estas la kimĉio kaj pro tio mi
ĉiam elektas ĝin ie ajn an la mondo vizitante korean restoracion.

La duan tagon post mia alveno mi iris tagmanĝi al tipa korea restora-
cio en la Namdaemum merkato, kie mi sukcesis tuj en la unua tago
manĝi kimĉion kun kimĉio. En la eta restoracio laŭ azia maniero sur-
strate estis kuiritaj  la manĝoj  antaŭ la enirejo,  kaj estis prezentitaj
plastaj maketoj de ĉiuj haveblaj manĝoj. Mi elektis rostitan rizon kun
kimĉio. Mi esperis ricevi similan manĝaĵon al la maketo kaj mi pen-
sis, ke mi manĝos ĝin laŭ korea kutimo kun kimĉio farita el peklita
ĉina brasiko. Mi pensis tion, ĉar estis kimĉio sur la tablo, do mi nur
atendis la rostitan rizon. Post kelkaj minutoj mi bone ricevis la ĉef-
pladon kaj mi povis konstati, ke ankaŭ ĝi estis farite kun kimĉio. Tiel
mi sukcesis jam dum mia unua tagmanĝo manĝi kimĉion kun kimĉio.

Reveninte al la gastejo jam atendis min letero de Lee Jungkee, la pre-
zidanto de la Seula Esperanto-Kulturcentro, en kiu li skribis, ke mor-
gaŭ li sendos iun akompani min al la novjara prelego de Korea Espe-
ranto-Asocio. Mi tre ekĝojis, ke mi ne bezonos sole serĉadi tiun ne-
konatan oficejon en nekonata loko en la dek miliona grandurbo kie la
stratoj eĉ nomon ne havas.

Antaŭ kelkaj semajnoj mia pasintjara gastiganto Kara An proponis,
ke denove mi faru la novjaran prelegon de la organizo prezentante
mian plej novan libron en la korea lingvo. Bonŝance la organizantoj
elektis nun alian programon. Mi jam estis ankaŭ pasintjare en Seulo
kaj mi jam prelegis tiam en tiu novjara festo. Pro tio mi pensis, ke
por la partoprenontoj estus tede ĉiam aŭskulti min dum tiuj festoj.

Lee Jungkee proponis en sia nuna letero, ke mi iru la venontan tagon
al lia oficejo, kies adreson – pro manko de stratadreso – li skribis
jene: „Per metroo-linio 4, tra la elirejo '10' ĉe la stacio 'Myungdong
(明洞)', tuj malantaŭa strateto de la Hotelo Sejong (世宗), ĉe 5-etaĝa
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konstruaĵo de Apoteko Kesong (啓聖  藥局), antaŭ florvendejo Bekh-
wa(百花 花園)  SEK sidas en la 6-a etaĝo subĉiele.”

Unuavide mi eltrovis, ke la oficejo devis esti ie proksime al mia gas-
tejo, ĉar ĝia enirejo estis kvin metrojn apud la 10-a elirejo de la met-
roohaltejo Myeongdong. Tio estis tamen nekutime, ke ĝi estus hazar-
de tiom proksime al mi, aŭ al mia gastejo en dek miliona grandurbo.
Kvankam Lee Jungkee skribis metroohaltejon Myungdong, mi supo-
zis, ke temis pri Myeongdong. Ĉar mi jam alkutimiĝis, ke en Koreio
oni ne ĉiam skribas vortojn (eĉ sian nomon) same latinlitere. Tial mi
supozis, ke temis pri la sama metroohaltejo antaŭ mia gastejo.

Mi skribis la adreson de la oficejo angle por la akceptisto de mia gas-
tejo, pensante ke ŝi scias pli facile ol mi, kie estas la oficejo precize,
ĉar ŝi laboras ĉi tie dum jaroj. Ŝi provis helpi, sed ŝi ne sukcesis. Ĉar
mi skribis latinlitere la nomojn de la oficejoj, laŭ tio ŝi ne povis iden-
tigi. Mi devis reiri al mia ĉambro pligrandigi la ĉinajn simbolojn, ko-
pii ilin sur papero kaj tion montri al ŝi. Mi faris tion, ĉar mi jam sper-
tis en multaj orientaziaj landoj, ke la ĉina lingvo estas uzata kiel ĝe-
nerala interlingvo en tiu regiono de la mondo kaj la plej multo de la
loĝantaro nur malfacile povas legi la latinajn literojn. 

Tiel jam ĉio iris glate. Bonŝance la oficejo de la kulturcentro estis en
la dua domo apud mia gastejo, do en la postnajbara domo. Fine ŝi ĝo-
jis trovi en la interreto eĉ la bildojn de la apoteko kaj la florvendejo,
ĉar ŝi sukcesis identigi la ejojn per la ĉinaj ideogramoj. La knabino
ĝoje konstatis kiom facile eblis trovi ĉion laŭ la kutima orient-azia
maniero kaj ŝi ne komprenis kial mi pensis, ke estus pli simple, se ĉi-
uj domoj havus stratadresojn laŭ nia eŭropa kutimo. 

Poste mi iris al la Kulturcentro kaj laŭ la peto de Lee Jungkee mi sa-
lutis la partoprenantajn studentojn de la 251-a kurso de la centro. Mi
kuraĝigis ilin lerni diligente fremdajn lingvojn, ĉar tiel oni facile po-
vas konstrui rektajn rilatojn kun alilandanoj kaj oni facile povas vo-
jaĝi tra la mondo, same kiel mi.

Poste mi eskciis, ke s-ro Lee povas sendi neniun por montri al mi la
vojon al  la ejo de la vespera prelego. Anstataŭ tio li  desegnis sur
paperon kie troveblas la Korea Esperanto Asocio en la 16-a etaĝo de
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granda palaco apud rivero Han ĉe metroohaltejo Mapo. Laŭ tiu skiza
mapo mi havis iom pli grandan memfidon trovi la ejon de la vespera
prelego.

Mi ĉiam kunportas la mapon de la metroo sur kiu ĉiu metroolinioj
estas montritaj per alia koloro, sed tio tamen malfaciligas mian orien-
tiĝon, ke en Seulo estas tro multaj metroolinioj. Verdire ne estas tiom
da koloroj en la ĉielarko kiom da metroolinioj estas en la dekmiliona
grandurbo. La trajna laŭtanoncilo diris la nomon de la haltejoj plur-
lingve, sed tio kelkfoje okazis tiom mallaŭte, ke ne eblis ĝin aŭdi pro
la bruo de la pasaĝeroj. Malgraŭ tio mi trovis la centron de la asocio
sufiĉe facile. 

Dum tiu jaro profesoro So Gilsu faris la novjaran prelegon, kiu venis
el budhista monaĥejo antaŭ kelkaj semajnoj, kie li studis la sencon de
la homa vivo dum tri jaroj, izolite de la ekstera mondo. La profeso-
ron mi invitis al Budapeŝto antaŭ pli ol dudek jaroj, ke li parolu al ni
pri liaj fakaj spertoj. Mi petis lin rakonti al ni, kiel Koreio sukcesis
dum mallonga tempo fariĝi la dua plej evoluinta lando de Azio, eĉ
tiel ke ĝi estis dum jardekoj kolonio kaj poste en civila milito la tuta
ekonomio detruiĝis. 

D-ro So Gilsu kaj la aŭtoro
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Post pli ol dudek jaroj ni ĝoje brakumis unu la alian denove kaj mi
ankaŭ ĝojis, ke miaj libroj vendiĝis dum minutoj. La profesoro havis
ege sukcesan karieron, li fariĝis rekonita fakulo en sia universitato
kaj intertempe li estis elektita ankaŭ en la estraron de la Universala
Esperanto Asocio. En tiu funkcio li vojaĝadis tra la mondo kaj tri kaj
duonan jaron antaŭ sia emeritiĝo li estis petita de famaj amerikaj uni-
versitatoj, ke post emeritiĝo li partoprenu en diversaj gravaj interna-
ciaj sciencaj kunlaboroj.

So Gilsu tute surprize tamen ne la vojaĝojn kaj la grandan internaci-
an karieron elektis, sed post sia retiriĝo li ekloĝis en budhistan mo-
naĥejon inter la montoj. Li volis studi la sencon de la homa vivo kaj
li volis kompreni kiel oni prepariĝu al la morto, kio certe okazos en
la vivo de ĉiu emeritiĝinta homo post pli-malpli longa tempo.

La vivo en la monaĥejo signifis kompletan izolitecon de la ekstera
mondo.  Dum tiuj  jaroj So Gilsu fermis  ĉiujn rilatojn al  la  ekstera
mondo, nek telefone, nek letere oni povis kontakti lin kaj ankaŭ vizit-
anto ne povis veni al li. La vivkondiĉoj tie estis tre malfacilaj, la mo-
naĥejo estis 850 metrojn alte en arbaro kaj vintre la temperaturo estis
kelkfoje malpli ol -25 C gradoj. 

La vekiĝo estis nokte je la dua kaj duono kaj la enlitiĝo okazis vespe-
re je la naŭa. La tago pasis per meditado, evoluigo de la personeco,
studo de malnovaj religiaj skribaĵoj kaj traduko. La pratempajn skri-
baĵojn la profesoro tradukis el la sanskrita en la korean lingvon. En la
monaĥejo estis vegetara manĝo. Oni manĝis dufoje po tage kaj sekve
de tio li maldikiĝis per dek kilogramoj. Dum la tri jaroj li dufoje for-
lasis la monaĥejon pro medicina servo, kiam li estis atakita de so-
vaĝaj vespoj en la arbaro kaj kiam oni devis lin operacii pro hemoro-
ido.

Post tri jaroj revenante el la monaĥejo al la ekstera mondo li trovis
surprize kiom multaj aferoj estiĝis dum la tempo, kiam li vivis izolite
en la arbaro. Pri multaj aferoj li scias nenion, ekzemple pri Facebook,
pli inteligentaj telefonoj, ktp. La aktualaĵojn nun lia filo rakontas al
li.
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Sumigante la rezultojn de la pasigita tempo en la monaĥejo So Gilsu
diris, ke li fariĝis multe pli feliĉa, ol li estis, kiam li eniris en la temp-
lon. Li trovis la sencon de sia vivo kaj li ĝojas, ke li sukcesis ordigi
sian vivon. Li rekonis, ke la kolektado de famo kaj mono ne feliĉigas
la homon. Li sukcesis resaniĝi el sia astmo post jardekoj kaj ekde
nun la celo de sia vivo estos la servado al aliaj homoj. Li ne povas
diri ke li fariĝis Budho, ĉar li ne atingis la plenan klarecon, do li ne
povis iluminiĝi. Sed li sukcesis akcepti sian sorton kaj trovi la ĝustan
vojon irotan, kiu donos celon kaj sencon por sia plua vivo.

Post tiu tre interesa prelego okazis solena novjaron salutanta bankedo
kun bongusta vespermanĝo en ĉina restoracio. Mi alvenis al mia mo-
desta gastejo nur malfrue vespere post tiu interesa kaj enhavriĉa pre-
legkunveno kaj vojaĝante hejmen mi miris la grandiozajn nubskrapu-
lojn en la unika kaj ekzotika dekmiliona orientazia urbego.

La pordego de budhismo al Koreio, kien la unua bonzo alvenis
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FREEDOM IS NOT FREE

Mi jam plurfoje pensis fari liston de kunportendaj aĵoj antaŭ vojaĝoj,
ĉar ofte nur post la ekiro mi rimarkas, ke mi forgesis ion hejme. Nun
mi  forgesis  hejme  la  vekhorloĝon,  kvankam  sen  ĝi  mi  malfacile
povis vekiĝi matene ĝustatempe. Estas tiel ĉefe pro la tempozona di-
ferenco inter Hungario kaj Koreio. Tiel mi devus vekiĝi en Koreio,
kiam en Hungario mi kutime ekdormas.

La venontan tagon mi nepre devis vekiĝi matene je la sepa, ĉar Hong
Sungcho invitis min ekskursi kun sia edzino kaj filo. Li estas super-
mezlerneja  vicestro  kaj  pasintjare  li  tradukis  mian  prelegon  en  la
ŭonbulisma meditada renkontiĝo al la korea lingvo. Li petis min ren-
kontiĝi matene je la oka kaj duono ĉe haltejo de la incheona metroo-
linio. Tio estas la unua linio de la seula metrooreto. Por atingi la lo-
kon de la renkontiĝo je la oka kaj duono mi devus ekiri je a sepa kaj
duono de la Myeongdong-stacidomo.

Dum la jubilea festo de Ŭonbulismo
(Maldekstre en la unua vico sidas Hong Sungcho) 
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La akceptisto de la gastejo estis tre helpema kaj afabla. Kiam mi di-
ris, ke mi ŝatus vekiĝi ĝustatempe, ŝi diris, ke ŝi ne povos veki min,
ĉar matene jam ŝi ne laboros. Sed ŝi ofertis al mi vekhorloĝon. Ŝi
menciis, ke la horloĝo estis tro komplika kaj ŝi ne povis funkciigi
ĝin. Malgraŭ tio ŝi helpeme transdonis al mi la horloĝon. Sed mi pen-
sis, ke se ŝi ne povis funkciigi ĝin malgraŭ la korealingva helpilo,
tiam ankaŭ mi ne povos tion fari.

La horloĝo povis fari la plej interesajn nebezonatajn aferojn: ĝi povis
montri kiam estos superjaro post multaj jaroj en la estonto, ĝi montris
ke la diversaj tagoj de la jaro estos en kiu tago de la semajno, ĝi
povis montri la temperaturon, ktp. Nur tion ne sukcesis oni fari per ĝi
facile, kiu estus la plej evidenta funkcio de vekhorloĝo, do veki min
ĝustatempe. Pro tio dum la tuta nokto mi dormis apenaŭ 1-2 horojn,
ĉar mi timis tradormi la vekotempon. 

La seula metroo unuavide aspektas tre moderna, la vagonoj estas tre
puraj, la pasaĝeroj estas tre ĝentilaj, nur informiĝi estas komplike in-
ter la tro mulkoloraj metroolinioj. Post iom da serĉado mi tamen suk-
cesis entrajniĝi en la myeongdonga haltejo. Unue mi vojaĝis sur la
kvara linio kaj poste ĝustaloke mi ŝanĝis al la unua linia trajno, kiu
portas la pasaĝerojn al Incheon.

Intertempe mi havis en mia mano la mapon de la metroo por rigardi
kie mi estis kaj por scii kie mi devos ŝanĝi al Incheon. Dum la vojaĝo
mi lernis kiel oni devas legi la korean hangul skribosistemon. La sig-
nojn mi jam konis pli  frue,  sed mi komprenis nur dum tiu veturo
kiam oni devas skribi la literojn unu apud la alia kaj kiam oni skribas
ilin unu sub la alia. Tiamaniere je la fino de mia vojaĝo mi jam povis
skribi kaj legi 95-98%-ojn de la hangul skribaĵoj. En la trajnoj de la
seula metroo la nomoj de la metroohaltejoj aperas sur informila ekra-
no en kvar lingvoj: koree, japane, ĉine kaj angle. Rigardante tiun in-
formilon post unuhora vojaĝo mi jam povis bone trovi kiel oni skri-
bas la nomon de la stacidomo en korea lingvo post kiam mi vidis la
samajn vortojn angle kaj japane.

Pro tio mi ie rimarkis, ke post certa punkto nia trajno iris al alia di-
rekto, ol laŭ la mapo ĝi devus iri sur la unua linio. En la sekva haltejo
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mi do elvagoniĝis kaj reiris al la lasta ĝusta haltejo al la direkto al In-
cheon. Tie mi vidis kun granda surprizo, ke la unua linio veturis sur
du diversaj vojoj. Tion mi trovis nelogika kaj mi diris al koreoj, ke la
trajnoj devus havi du diversajn ciferojn, se ili veturas sur du diversaj
vojoj.Sed la koreoj diris, ke por ili la sistemo estis bone ankaŭ tiel,
ĉar ili jam alkutimiĝis al tio. Mi komprenis la klarigon, sed pro la su-
perflua kromvojo mi atingis la renkontejon en Incheon nur post kva-
ronhora malfruo.

Tie jam atendis min Hong Sungcho kun sia edzino kaj filo, kun kiuj
ni vizitos la DMZ-n en la norda regiono. DMZ signifas desmilitari-
zadan zonon. Tio estas ok kilometra larĝa zono inter Norda Koreio
kaj Suda Koreio, kiu estas sub la kontrolo de UNO (Unuiĝintaj Naci-
oj) kaj neniu rajtas eniri tien.

Deziroj kaj esperoj de miloj da koreoj estas skribitaj sur la bendoj
sub la barildratoj kies familioj estas disŝiritaj de la landlimbarilo
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La zono estas ĉirkaŭ 100 km-ojn norde de Seulo kaj la vojo tien iras
apud la  Imjin gang, do apud la  Imĵin rivero.  Pikdrata  barilo  estas
konstruita apud la riverbordo kun gardoturoj kaj militistoj observas la
ĉirkaŭaĵon en tiuj  gardoturoj.  Estas same ĉe la senmilita  zono. La
funkciigado  de  tiu  grandskala  hejmlandprotekta  sistemo  postulas
grandajn homfortojn kaj multe da mono.

La senmilita zono estas interesa ankaŭ el turismaj vidpunktoj. Tie oni
sukcesis  konservi la originan naturon, ĉar dum longa tempo neniu
rajtis iri tien. En multaj aliaj lokoj, kie la teron la loĝantoj uzas, la na-
turo jam estas detruita kaj la netuŝita origina naturo malaperis. Nun-
tempe  diversaj  sovaĝaj  bestoj  ĝuas  vivi  en  la  protektata  senmilita
tero, kie homoj ne povas ĝeni ilian vivon. Unu el tiuj raraj bestoj est-
as la gruoj, kiujn ni povis rigardi tre proksime sur la neĝkovrita tero,
veturante proksime ĉe la desmilitarizada zono.

Belega templo en paca arbara ĉirkaŭaĵo
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Mi vidis multajn gruojn, kiuj apartenis al du specoj. Unu el ili estis la
speco de la  ordinaraj  grizaj  gruoj kaj  al  la dua speco apartenis  la
grandaj blankplumaj, nigravostaj, ruĝkronaj gruoj (angle: red crown
crane). Tiuj birdoj vivas monogaman vivon, somere ili nestas en Ru-
sio, eble en Kamĉatko, kaj nur por la vintraj monatoj ili migras al
Koreio. Ili promenadas en malgrandaj grupoj. Ĉiam estas tri, aŭ kvar
birdoj proksime unu al la aliaj, ili estas patro, patrino kaj unu aŭ du
idoj. 

Ni vizitis lokon, kiu nomiĝas Cheorwon. Tie ni vidis multajn gruojn
kaj aliajn defenditajn bestojn, sed ni vidis ankaŭ la sekvojn de la mi-
litkonfliktaj  eventoj. En la loka muzeo troviĝas multaj  militaj  ves-
taĵoj, monoj, armiloj, legitimiloj kaj ceteraj objektoj, kiujn oni prenis
de nordkoreaj soldatoj, kiam ili provis eniri en la sudkorean teritori-
on.   Estis   malkovrita  ankaŭ multkilometra longa tunelo fosita  de
nordkoreoj por veni al sudaj terenoj tra ĝi. Onidire sudkoreoj aŭdis la
borajn laborojn de la nordkoreaj soldatoj sub la tero kaj tiel ili mal-
kovris la subteran vojon kaj malhelpis ke la nordkoreoj eniru al sud-
korea teritorio tra ĝi.

Oni organizis gviditan ekskurson en tiujn tunelojn, sed unue ĉiuj ĉe-
estantoj devis surhavi plastan ŝirmĉapon (kaskon). Ĝi estis bezonata
ĉar la plafono de la tunelo estis tre malalta kaj oni povis iri en ĝi nur
tre kliniĝante. Plej ofte estis mi, la sola alta eksterlandano, kiu pres-
kaŭ batis la kapon. Tiu laciga promeno forgesisigis min, ke ni estis
meze de vintro, malgraŭ la januara malalta temperaturo mi malfermis
ĉiujn butonojn pro la sentita varmo, ĝis kiam ni revenis al la tersurfa-
co.

Ĉe vojdisiiĝo en la tunelo estis granda ŝildo:  „The freedom is not
free”. (La libereco havas prezon). Suda Koreio pagas multe por sia
libereco. Ĝi uzas pli grandan parton el ĝia nacia enspezo por patruj-
defendo, ol multaj aliaj landoj. Se oni ne devus tion fari, tiam la lan-
do eĉ pli  rapide  povus konstrui  sukcesan,  riĉan  kaj  alte  evoluitan
ekonomion, ol multaj aliaj landoj de la mondo.
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KIEL VILAĜA JUNULINO EN LA ĈEFURBO

Dum la tria vespero de mia restado en Seulo mi decidis promeni iom
vespere en la pompe lumigita urbo, sub la grandiozaj nubskrapuloj.
Mi volis rigardi ĉu la vendejoj de la Namdemun merkato ankaŭ post
la oka vespere estis  malfermitaj,  aŭ ili  jam fermiĝis.  En la bazaro
tiam ankoraŭ  vigle  daŭris  la  vivo,  eĉ  pliaj  manĝejoj  malfermiĝis
meze de la bazaro, ĉirkaŭbarite per plastaj folioj. En tiuj manĝejoj
vespermanĝadis la loĝantoj de la korea ĉefurbo kaj ankaŭ min afable
invitadis la kuiristoj. Kelkaj fervove manĝis ŝatatan peklitajn fabosu-
pojn. Ili nomiĝas denĝang kaj ĝongukĝang en korea lingvo, sed mi eĉ
ilian odoron ne ŝatis. Tial mi ne volis gustumi tiujn manĝaĵojn, sed
mi iris al la Food Court en la tria etaĝo de la seula stacidomo por
manĝi akragustan ramenon.

La „ramen” estas vaste konata manĝaĵo en Orienta Azio, ĉefe en Ĉin-
io, Japanio kaj Koreio. Ĝi estas fajne spicita nudelosupo vendata en
la fora oriento sekigite ankaŭ en skatoloj. Se iu volas manĝi ĝin sur-
voje, sufiĉas nur ŝuti iom da bolantan akvon en la skatolon kaj ĝi est-
os manĝebla post kelkaj minutoj. Multaj azianoj tiom ŝatas ĝin, ke
survoje nur tiaĵon manĝas ĉiam. Mi memoras, ke pasintjare dum mia
ŝipveturo el Busan al Osaka duonhoron antaŭ la 20-25-plada bunta
vespermanĝo iu ankoraŭ preparis tian supon por si mem en la korido-
ro de la ŝipo.

La Food Court restoracio funkcias nekredeble logike en la tria etaĝo
de la stacidomo . Sep kuirejoj estas en unu flanko kaj ankaŭ sep estas
en la alia. En ĉiu kuirejo estas kuirataj sep diversaj manĝaĵoj kaj la
menukarto estas skribite sur grandan murtabulon koree kaj angle. Ek-
zemple 8-5 signifas la kvinan manĝaĵon kiun oni kuiras en la oka ku-
irejo.  14  kuirejoj  estas  en  la  restoracio,  do  14x7  =  98  diversajn
manĝajojn eblas manĝi tie.

Mi do elektis la kodon de manĝaĵo „ramen”, skribis tion sur papere-
ton kaj montris ĝin al la kasistino. Li kapjesis, mi pagis 3500 Won-
ojn, la prezon de la manĝaĵo kaj mi ricevis kvitancon. Mi pensis kiel
naiva kaj sensperta vilaĝa junulino en Budapeŝto, ke nun ĉio iros fa-
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cile kaj glate. Do mi pensis, ke mi donos la kvitancon al la kuiristo
de la oka kuirejo kaj li donos al mi la kvinan manĝaĵon. La kuiristino
surpriziĝis  pro mia nescio kaj vigle-geste montradis supren, ke mi
legu kio estas tie skribita.

Mi sukcesis kompreni post duminuta pensado, ke sur la kvitanco es-
tis skribita ne nur la nomo de la manĝaĵo kaj kuirejo, sed ankaŭ vic-
kodo inter multaj aliaj informoj. Mendinte la manĝajon la komputilo
tuj sciigis la koncernan kuirejon pri la mendo de la koncerna man-
ĝaĵo por ke la kuiristoj tuj komencu fari ĝin freŝe. 

Kiam la manĝaĵo estos preta, tiam la komputilo skribos tion sur la
grandan ekranon kaj tiam mi povos preni ĝin. La restoracio mem es-
tas granda, pura kaj sen muroj estas plengrandaj fenestroj ĉirkaŭ la
tabloj kaj seĝoj. Tiel dum manĝado la gastoj povas ĝui la vidaĵon de
la pompe lumigitaj nubskrapuloj.

Post vespermanĝo mi provis rigardi kion faris la aliaj gastoj kun la
uzitaj  manĝiloj.  Do, ĉu ili  lasis  ilin  surtable  aŭ kunportis  ilin  ien.
Bonŝance iu ĵus finis manĝi kaj mi vidis, ke li portis la manĝilojn kaj
la manĝobastonetojn al iu ujo apud la vazlavejo. Ankaŭ mi faris tiel,
kaj nur poste rimarkis elirante, ke mi fuŝis denove. Apud ĉiu kuirejo
estis propra vazlavejo kaj la manĝilojn mi devintus porti al la koncer-
na lavejo. 

La supo estis tre bongusta, laŭ korea kutimo oni aldonis ankaŭ kimĉi-
on kaj daikon-rafanon. La rafano estis stufite flave kaj la tuto kostis
nur du eŭrojn. Jam pasintjare mi kunportis diversajn supopulvorojn
el Koreio al Hungario, sed tiuj freŝe faritaj supoj estas multe pli bon-
gustaj. Venontfoje verŝajne mi metos la sekigitan nudelon kaj la su-
populvoron en kukinosupon aŭ ostosupon, tiel ĝi pli similos al la ra-
meno, kiun mi ricevis en la Food Court restoracio . Pro la agrablaj
spertoj mi planis ankaŭ en la venontaj tagoj veni tagmanĝi al la Food
Court. Kaj ĉar mi jam perfekte vidis la funkciadon de la sistemo, mi
pensis, ke venontfoje mi ne plu kondutos kiel naiva kaj sensperta vi-
laĝa junulino en la ĉefurbo.

Post la agrabla vespermanĝo mi ekiris reen piede de la seula stacido-
mo al mia gastejo en Myeong-dong. Revenante, post la naŭa vespere
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mi ankoraŭ vidis la fermajn preparojn de la plejmulto de la namde-
munaj bazaristoj, sed en la tendoj kaj en la restoracioj de la bazaro
ankoraŭ daŭris la vivo. Forlasinte la Namdaemun bazaron mi troviĝis
en ankoraŭ pli granda kaj pli vigla grandurba vivo. 

Mi spertis, ke nun jam ne la seula stacidomo kaj ĝia ĉirkaŭaĵo estas
la centro de la dekmiliona grandurbo, sed Myeong-dong. En tiuj ĉi
stratoj nur malfruvespere komenciĝis la vera nokta vivo. Simile kiel
dumtage en la bazaro, ĉi tie eĉ post la naŭa vespere ĉiuj vendejoj es-
tis malfermitaj kaj surstrate eblis vidi multegajn manĝantajn homojn.
La kutimaj manĝaĵoj estis bongustaj  orientaj  viandaĵoj, fiŝaĵoj, kaj
dolĉajoj kaj multaj junulinoj promenis en minijupo en la januara mal-
varmo. En Myeong-dong post la naŭa vespere ni estis meze de la ku-
tima vigla svarmado de ekzotika orientazia grandurbo.

Tipa korea manĝo en la Namgang lernejo
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LEĜO DE MURPHY

La leĝo de Murphy funkcias ankaŭ en Koreio: „kiu povas difektiĝi,
tiu iam difektiĝos.” Antaŭ ekiro al tagmanĝo ĉe Food Court mi devis
reiri al la ĉambro de mia gastejo, ĉar mi forgesis tie mian ĉapon. Por
tiu kazo laŭ la popola sperto (aŭ superstiĉo) oni diras en mia hejm-
lando, ke mi ne havos bonŝancon en tiu tago.

Ĉe mi tio okazas ofte, kaj ankaŭ nun malbonŝancaaj eventoj estiĝis
tre baldaŭ. Prenante la ŝlosilon en mia poŝo mi rimarkis, ke la insig-
no de la ŝlosilujo rompiĝis. Tiu insigno servis por konservi la ŝlosi-
lon, montri la pordokodon kaj ankaŭ la pordonumero estis presita sur
ĝi. La ŝlosilujo certe ne estis farita por meti ĝin en malgranda ĝinzo-
poŝo dum la tuta tago kiel mi kutime faras.

Poste mi trovis ankaŭ rompitan plastan karton en la poŝo de mia pol-
to. Ĝi servis por veturi en la seula metroo, kaj mi ricevis la karton de
mia seŭla amikino. Ŝi pruntedonis ĝin al mi por uzi dum la venonta
semajno. Tiu karto estas uzebla simile kiel monata vojaĝkarto por aŭ-
tobusoj en Budapeŝto.

En tiu tago mi volis veturi nek metroe, nek buse. La Suno bele brilis
kaj la Food Court estis en distanco de mallonga agrabla promeno de
mia gastejo. Inter la gastejo kaj la stacidomo estas la fama namdae-
muna  bazaro,  svarmanta  kun  vendistoj  kaj  aĉetantoj  kaj  ilia  vido
mem estas bona turisma vidindaĵo en tiu tipa orientetosa urboparto.

Preterpasante amike salutis min la vendistoj kiuj vendis bongustajn
rostitajn salikokojn kaj polipojn. Ili konis min, ĉar hieraŭ mi manĝis
eĉ tri porciojn da tiuj freŝe frititaj frandaĵoj. Tri metrojn apud la ros-
tujo meze de la strato ankaŭ nun staris koreino same kiel hieraŭ. Ŝi
stufis etajn raŭpojn en iu bruna saŭco. Sed mi ne gustumis tiujn raŭ-
pojn, verdire eĉ la odoro de tiu poto ne estis apetitoveka por mi. Nur
poste mi eksciis, ke tiuj estis ne raŭpoj, sed krizalidoj de silkvermoj.
Ili estas tre ŝatataj manĝaĵoj en orientaziaj landoj kaj sekigite kaj kui-
rite.
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Hieraŭ mi pensis, ke mi jam tute bone konis la funkciadon de la Food
Court restoracio, tial mi hodiaŭ komencis pli memfide ol hieraŭ elek-
ti tagmanĝon laŭ la menukarto el la 98 manĝospecoj. Post legado de
la manĝaĵonomoj mi pensis, ke korea kolbasosupo povus esti interesa
unika specialaĵo eble unufoje provenda.

Eble mi pensis tion, ĉar en mia infanaĝo la buĉfesteno estis grava fa-
milia evento en la hungaraj vilaĝoj. Tiam oni mortigis la porkojn kaj
ĉiu familio klopodis fari la plej bongustajn kolbasojn por fieri kiel ĝi
sukcesis.  Estis granda kutimo sendi gustumajn pakaĵojn al konatoj
kaj parencoj. Kaj estas konate, ke la hungaraj kolbasoj el urboj Csaba
kaj Gyula estas mondfamaj. Oni eksportas multe da hungaraj vian-
daĵoj al diversaj eŭropaj kaj amerikaj landoj. Do mi pensis, ke estos
interesa sperto por mi rigardi kiel prepariĝas la loka specialaĵo pres-
kaŭ dekmil kilometrojn for de mia regiono ĉe rivero Tisza en Hunga-
rio.

Koreoj fermentigas fabojn kaj fazeolojn en tiuj ujoj en ĝardenoj
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Mi pagis la manĝaĵon ĉe la kaso kaj atendis pacience por ke mia vi-
conumero aperu sur la ekrano indukante la pretecon de la kolbasosu-
po. Post kelkaj minutoj tio okazis kaj mi jam havis la forte bolantan
manĝaĵon sur plado, kun kimĉio, rizo, stufita rafano kaj iu raŭpeca
aldonaĵo. Esplorante ilin pli bone per okulvitroj mi vidis, ke ili estis
ne raŭpoj, sed tre-tre etaj blankaj maraĵoj kies grandeco estis 2 aŭ 3
milimetroj.

Mi tute ne tiel imagis la kolbasosupon, laŭ miaj eŭropaj spertoj la al-
donaĵoj tute ne estis taŭgaj. Sed la plej granda surprizo estis tamen ne
tio, sed la supo mem. En Eŭropo (kaj ĉefe en Hungario) la kolbaso
kutime estas ruĝkolora, sed tiu supo estis helgriza kiel ĉe ni en Hun-
gario la fazeola supo. Kolbason mi tute ne vidis almenaŭ en la senco
kion ni hejme nomas kolbaso. Anstataŭ ĝi estis ene multe da lardope-
coj kiuj en la vilaĝoj ĉe la bordo de rivero Tisza estas manĝataj ĉiam
nur rostite, neniam kuirite. Krom tio „naĝis” en ĝi strangaj nigraj rin-
getoj. Tiuj povis esti sangokolbasoj, sed eĉ proksime ne povis vidi ĉu
ili estis faritaj el porkosango, aŭ el iu nigra marbesto.  Nur poste mi
eksciis, ke ili estis nudeloj faritaj el dolĉterpoma faruno, miksita kun
porkosango, en porka intesto. En la malprosima oriento ne estas ku-
tima diri pri io ajn, ke ĝi estas malbona, tial mi nur diris, ke la korea
kolbasosupo estis interesa kaj por mi iom nekonata.

Ankaŭ la dentopikilo estis surprizo por mi, ĉar ĝi rompiĝis inter miaj
dentoj, ĉar ĝi estis farita el nesolida rompiĝema plasto. Ĉiukaze post
la aventure interesa tagmanĝo mi pensis,  ke venontfoje mi provos
gustumi iun eŭropan manĝaĵon.

Post tagmanĝo mi ekpromenis denove. Nun mi volis viziti proksiman
grandan katedralon, la sidejon de la seula katolika ĉefepiskopo. Mi
vidis sur mapo, ke ĝi devas esti ie proksime al mia gastejo en la cent-
ro  de  Myeong-dong,  sed  mi  tute  ne  povis  vidi  ĝin  pro  la  altegaj
nubskrapuloj. Malgraŭ tio ne, ke ĝi estis konstruita sur monteton kaj
siatempe post la konstruado ĝi estis la ĉefa vidindaĵo en la regiono.

La preĝejo estis sanktigita en 1898 kaj estis ofertita sub la aŭspicio
de Nia Sinjorino Virgulino. Ĝi estas 23 metrojn alta, la sonorilega
turo estas 45 metra. La katedralo havis signifan rolon post la sende-
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pendiĝo en la korea publika vivo. En la 1970-aj kaj 1980-aj jaroj la
katedralo subtenis la popolan movadon por la demokratiĝo kaj dis-
vastiĝo de homaj rajtoj. Vizitante la preĝejon mi vidis ceremonian
ekzercon de pastroj kaj laikoj, verŝajne ili ekzercis pastro-sanktigan
ceremonion de ĵus finstudintaj pastroj.

Post la vizito de la preĝejo mi iris vespermanĝi en Paris Baguette ba-
kejon. Tie mi aĉetis iun kuglofsimilan molan kukaĵon, sed enmordan-
te ĝin mi rimarkis, ke ĝi estis farĉita (plenigita) per dolĉa kremoŝau-
mo. Tio ne tre gravis, mi nur rimarkis, ke similaĵo ĉe ni en Eŭropo
havas malpli da kremo ene. En similaj kukaĵoj en Hungario kutime
estas nur malpli ol duono de tiu kremo. Sed mi konis la proverbon:
„Se vi estas en Romo tiam faru kion la romianoj faras!” Tial, ĉar mi
estis en Seulo, mi provis fari kion la seulanoj faris kaj provis alku-
timiĝi al la dolĉaj manĝaĵoj kvankam en Eŭropo ni kutime manĝas
salajn manĝajojn.

Kuirejo de la iama korea reĝa kortego
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MALSUKCESAJ INSTRUADOJ

Matene An Jinsim (Vera) telefonis al mi kaj proponis promeni en la
dongdaemuna bazaro kaj poste tagmanĝi tie en iu restoracio. Prome-
nante en la orientetosa densa bazaro mi rimarkis tiajn blankajn mara-
ĵojn en iu ujo, kiajn hieraŭ mi vidis en mia telero en la Food Court
restoracio. La vendisto diris, ke tiuj etaj blankaj maraĵoj helpas di-
gesti la porkaĵojn, do verŝajne mi manĝis hieraŭ porkaĵon. Sed ankaŭ
li ne sciis, kio povus esti kolbasosupo, ĉar li neniam manĝis tion.

En la venonta stratangulo mi vidis similajn insektojn en poto kiujn
mi jam vidis en la ĉefstrato de Namdaemun en iu bruna saŭco, apud
la rostitaj salikokoj. Tie mi eksciis, ke ili estis duone sekigitaj salitaj
krizalidoj de silkvermoj kaj ili estis tre ŝatataj de infanoj. Viroj ku-
time manĝas ilin kiel frandaĵo drinkante alkoholaĵon. Vera rakontis,
ke oni manĝas ilin kutime kuirite, sed ankaŭ krude estas tre bongus-
taj. Poste ŝi provis rakonti la diversajn preparajn manierojn de tiuj
krizalidoj kaj provis konvinki min gustumi almenaŭ la duone sekigi-
tan salitan unikaĵon. Sed mi ne alkutimiĝis tion manĝi en Eŭropo kaj
fine mi ne gustumis  la frandaĵon. Tiel  malgraŭ la perfekta  klariga
prelego de Vera ŝia konvinko ne atingis rezulton, kaj ŝia instruado pri
la utileco de la manĝado de silkverma krizalido malsukcesis.

Proksime al la viandovendejoj ĉe le najbara montrobreto hundovian-
do-pecoj estis metite, sed ne rostite kiel mi vidis tion en Hanojo, sed
krude. En Koreio la homoj manĝas hundaĵon ne rostite, sed kuirite.
Resaniĝante post malsanuleja restado aŭ longa malsano oni manĝas
hundaĵon kutime. Laŭ la orientaziaj spertoj ĝi fortigas la korpon.

Post tiu interesa promeno ni iris en etan restoracion en la bazaro kie
ni manĝis  rostitan fiŝon kiun oni rostis  super malfermita  fajro. Ni
manĝis la fiŝaĵon kun brasika supo. Je la komenco de la manĝo mi
pensis, ke la supo estis farita el maralgo. Krome ni ricevis kimĉion
kaj sezamoleajn fabĝermojn kun rizo, stufita legomo kaj sezamoleaj
lotusofolioj. Helpe de Vera mi lernis kiel oni devas manĝi en tiuj fis-
rostaj restoracioj. Kimĉion kaj fabĝermojn oni povas ricevi senlime,
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la servistinoj donas novan porcion al la gastoj senpage, se ili vidas,
ke ne plu estas sur la telero.

Post tagmanĝo mi adiaŭis al Vera kaj tuj veturis al Suyu, kie Oh So-
onmo (Brila) atendis min en la stacidomo. Ŝi invitis min al sia hejmo
vespermanĝi kaj mi rigardis kun ĝojo ilian belan loĝejon en nordori-
enta kvartalo de Seulo. La edzo de Brila estas pastro de ŭonbulismo
(Won budhismo), li faris multajn artajn fotojn pri sia edzino kaj tiuj
fotoj ornamis la murojn. Baldaŭ alvenis ankaŭ la fratino de Brila kun
kiu mi babilis angle. Mi tre miris, ke ŝi estis 50 jaraĝa, mi pensis, ke
ŝi havis nur 30 jarojn.

Ĉar ankaŭ ŝi partoprenis en la preparoj de la vespermanĝo, ĝi estis
preta post kelkaj minutoj. La vespermanĝo estis tipa korea manĝaĵo:
kuirita bovaĵo kun diversaj saŭcoj, ĉina brasiko, sezamoleo, freŝa ost-
rigo, supo el marplantoj aŭ marbestoj kun konkoj, kimĉio kaj rizo. Ni
trinkis korean bieron kaj sakeon kun la vespermanĝo. Ĉio estis tre
bongusta, la ostrigo tre freŝa, sed mi ankaŭ al la manĝado de konkoj
ne alkutimiĝis, ĉar Hungario ne havas marbordon. Nun la kruda ost-
rigo estis la manĝaĵo, kiun mi ne gustumis, kvankam ĉiuj aliaj homoj
trovis ĝin la plej bongusta.

Minmin, ĝenerala sekretario, Brila, vicprezidantino kaj Kanguruo,
vicprezidanto de KEA
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Post vespermanĝo la edzo de Brila prezentis teoceremonion, en kiu
unue ni povis gustumi specialan korean teon. Ĝia nomo estis „ruĝa
ĉielo” kaj post tio ni trinkis originalan japanan verdan teon. Apud la
teo ni manĝis tre bongustan molan ĉokoladon. Tiom molan, ke eblis
manĝi ĝin nur per forko. Post la bonetosa babilado mi alvenis hejmen
je la deka vespere al mia gastejo en Myeong-dong.

La venontan tagon mi planis veturi du horojn sude de Seulo al Iksan
por partopreni la internacian meditadan renkontiĝon. En la pasinta
jaro mi vojaĝis tien per trajno, sed nun mi veturis per aŭto. Mia ami-
ko, Hong Sungcho veturis samtage tien per sia aŭto kaj li ankoraŭ ha-
vis unu liberan lokon. Do, matene mi iris al Songnae per la unua linio
de la seula metroo por renkonti lin kaj poste ni kune vojaĝis al la ĉef-
sidejo de ŭonbulismo, do al la religia centro de la ŭonbulisma eklezio
en urbo Iksan.

Tiu vojaĝo estis por mi tre grava, ĉar tie mi povis lerni legi kaj skribi
la koreajn ideogramojn, kiel mi jam parolis pri tio antaŭe. En la met-
roo sur ekrano estis  laŭvice skribitaj  la nomoj de la stacioj.  Ĉe la
unuaj haltejoj mi ankoraŭ ne komprenis en kiu kazo oni skribas la
signojn unu apud la alia kaj kiam unu sub la alia. Post kelkaj haltejoj
mi ekkomprenis la logikon de la skribsistemo kaj poste mi pasigis la
tempon provante transskribi la latinliterajn nomojn de la stacioj al
koreaj hangul-signoj. 

La informsistemo de la seula metroo faciligis mian lernadon, ĉar la
nomoj de la stacidomoj aperis en kvar lingvoj: koree, japane, ĉine kaj
angle. Mi facile povis legi la skribaĵojn en angla kaj japana lingvoj,
kelkfoje ankau en ĉina lingvo. Ĝis mi atingis urbojn proksime al In-
cheon, la terminalo de la metroolinio, mi sentis, ke mi kapablis legi
kaj skribi koree pli ol 90 procentojn de la stacidomaj nomoj ĝuste.
Poste miaj amikoj en Iksan diris, ke nur 70% de miaj skribaĵoj estis
ĝustaj.

Mi renkontis  Hong Sungcho en la  metroohaltejo  kaj  ni  iris  tuj  al
proksima restoracio, kie atendis nin eta kompanio. Tie ni tagmanĝis
kun la loka esperantista komunumo kaj ni gustumis la incheonan nu-
delosupon, kiu estis specialaĵo de la restoracio. Estis du diversaj spe-
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coj, unu kun blanka, alia kun bruna saŭco. La lokuloj tiom ŝatis ĝin,
ke tre ofte estiĝis longa vico de homoj antaŭ la enirejo de la restora-
cio.

Post la agrable spicita tagmanĝo ni veturis plu al Iksan, kie mi kons-
tatis, ke krom la manĝado de silkvermaj krizalidoj estis ankaŭ alia
loka kutimo, kiun mi ne sukcesis ellerni. Tiu loka specialaĵo estis la
orient-azia kutimo sidi surplanke, en tiu regiono multaj homoj dum
sia tuta vivo sidiĝis nur en tiu maniero. Mi spertis, ke en multaj kore-
aj kaj japanaj domoj kaj budhismaj temploj eĉ seĝo ne estis por sidi.

Kaj en la meditada renkontiĝo kaj en la posta konferenco por lingvo-
instruistoj ni partoprenis la programojn sidante surplanke de la sesa
horo matene ĝis la deka horo vespere. Por mi tio estis pli malfacila ol
por la koreoj, ne parolante pri la budhismaj pastroj kiuj kapablis sidi
senmove dum la 40-minutaj meditadaj ekzercoj. Kelkajn poziciojn,
ekzemple la lotusan sidon mi eĉ ne sukcesis ellerni kaj estis malgran-
da konsolo por mi vidi, ke la aliaj  eŭropanoj sukcesis fari  tion eĉ
malpli sukcese ol mi. Ili eĉ ne partoprenis tiujn ekzercojn kaj la pre-
legojn ili aŭskultis en la lasta vico sidante sur seĝo.

Daebong, fotisto de esperantaj eventoj kaj Ĝoja, redaktoro de La
Lanterno Azia, membroj de la incheona esperantista komunumo

36



Post la solena malfermo en la interkona vespero ĉinoj prezentis gra-
ciajn dancojn, iuj gitarludis aŭ kantis, sed la pinto de la amuzprogra-
mo estis la nuntempe furore moda orient-azia rajdodanco kaj ĝia inst-
ruado. Tiun dancon ekmodigis fama kantisto Psy (prononce: Saj). En
liaj prezentadoj miloj aŭ eĉ dekmiloj da gejunuloj saltadas ritme kun
specialaj rajdaj movoj je la ekzotika orienta muziko.

Kiam la kantisto ekkriis”오빠는강남스타일”, tiam ankaŭ ni devis aliĝi
al  tiu  komuna  danco kaj  ni  devis  provi  lerni  la  specialajn  danco-
paŝojn kiuj similis al rajdaj movoj. Tiujn melodiajn vortojn oni pro-
noncas jene „oppan gangnamstajl”, kaj la frazo signifas: „mia frato
vivas vivon laŭ Gangnam stilo”. Gangnam estas unu el la sudaj urbo-
partoj de Seulo, kie okazas dumtage tre riĉa kaj eleganta vivo kaj
nokte monduma.

Post kelkaj minutoj mi konstatis, ke mi tute ne havis talenton lerni
tiajn dancojn kaj nur sidante rigardis kiel pli aĝaj koreoj, inkluzive
budismaj pastroj adaptiĝis al la pulzanta ritmo de la dancanta amaso.
La pli junaj saltadis laŭ la instruoj de la du diskotekaj dancistoj tiom
ritme  kvazaŭ ili  estus  la  nuntempaj  posteuloj  de  Ĝingis  kan,  kiuj
ekde ilia  5-6 jara  aĝo rajdadis  sur  sovaĝaj  ĉevaloj  en  la  senlimaj
mongolaj ebenaĵoj.

La „Unu Cirklo” estas la adorobjekto de la ŭonbulisma religio, kiu
estas simbolo de unueco kaj perfekteco de la Universo
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