
LA RELIGIO DE BONFARO

Se budhismo estas la religio de kompato, konfucismo la religio de
bona volo, kristanismo la religio de amo, tiam ŭonbulismo povas no-
miĝi la religio de bonfaro. Ĝi estis fondita en Koreio antaŭ cent jaroj
kaj la fondinto de la nova eklezio estis Sotaesan (esperantlingve: So-
tesano). Li metis tiun penson en la centron de la instruo de tiu nova
religio.

Tiu religio estas reformita budhismo. Ĝia ceremonio konsistas el stu-
dado de sanktaj skriboj, trejnado de personeco kaj meditadaj ekzer-
coj. La gvidantoj de la eklezio jam de longe subtenas tradukadon de
la sanktaj skriboj al aliaj lingvoj por ke ankaŭ aliaj popoloj povu ko-
natiĝi kun la instruo de tiu nova religio. Por helpi tion ili aranĝis kaj
aranĝas ĉijare jam la okan fojon la Internacian Esperanto-Renkon-
tiĝon de Meditado en urbo Iksan, en la centro de la religia organizo. 

Pli ol kvardek personoj aliĝis al la renkontiĝo el diversaj landoj. El
Hungario ĉijare nur mi partoprenis la renkontiĝon. Gjongsan, la ĉef-
majstro de la Ŭonbulana Eklezio sendis novjaran saluton al la partop-
renantoj. En ĝi li anoncis, ke li preĝis por ke la estonteco de la tuta
kredantaro, la tuta popolo kaj la tuta homaro estu plena de la bonfaro
kaj lumo de la Darmkorpa Budho. 
La ĉefmajstro, do la Granda Darma Majstro de la eklezio atentigis
nin, ke la mondo estas plena de urĝe solvendaj taskoj. Li substrekis,
ke en la homoj malpliiĝas la bonkoreco, pligrandiĝas la distanco inter
la sociaj klasoj kaj ankaŭ la teron endanĝeriĝas la grandskala malpu-
rigado de la naturo. Li memorigis nin, ke tio povus kaŭzi grandegajn
katastrofojn. Por malhelpi ilin li donis kelkajn praktikajn konsilojn.

 Ni  kreskigu la virtojn kiujn ni denaske havas, ĉar ne la egois-
mo nek la sovaĝa konkuro faros nin feliĉaj.  La bazo de la
vera feliĉo estas la virto!

 Ni plivastigu la bonkorecon en nia ĉiutaga vivo, ĉar la bazo
de la moralo estas la konstruo de nova mondo, kiu estas plena
de bonkoreco. 
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 Kunlaborante kun aliuloj ni provu atingi niajn celojn, ĉar nur
tiel eblas fortigi la familion, la socion kaj la ŝtaton! Speciale
gravas  kunlabori  por  medioprotektado.  Unuopaj  homoj  ne
estas kapablaj solvi tiun taskon, sed kunlabore la homaro po-
vas  eviti  la  grandegan  katastrofon.  Ĉar  sen  tiu  kunlaboro
mondskala naturkatastrofo tre verŝajne povos okazi iam en la
estonto pro la granda poluado de la naturo. 

Choi Simgyeong, la direktorino de la internacia fako de ŭonbulismo,
diris, ke eble ni venis al la renkontiĝo por plifortigi la virton de kom-
pato simile, kiel faris tion la Budho, nomata Ŝakjamunio. Aŭ eble ni
venis por pligrandigi la amon en ni, kiun Jesuo disradiis en sia inst-
ruo. Aŭ povas esti, ke ni venis, ĉar ni ŝatus havi la virton de bona
volo de Konfuceo. La direktorino emfazis, ke io ajn el tiuj celoj veni-
gis nin, ni faris bone, ke ni decidis ĉeesti la meditadan renkontiĝon.
Aplikoj de la meditaj teknikoj, aŭskultado de prelegoj kaj pensado
pri la meditaj temoj helpas, ke ni havu belegan sperton. Nia konscio
ŝanĝiĝos dum la renkontiĝo kaj  ni  estos plenaj de amo, dankemo,
bonvolo kaj reciproka helpemo.

La naskiĝdomo de Sotesano, fondinto de ŭonbulismo
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Mi vivas en Hungario kaj en Eŭropo mi ne kutimas sidi sur planko.
Tial praktiki la meditadon surplanke sidante estis malfacile por mi.
Mi rigardis mirante, kiel bone la koreaj pastroj povis sidi tute senmo-
ve dum longa tempo en la azia sidmaniero sur planko.

La matena sidmeditado komenciĝis per sincera memesploro simile al
la konfeso en la kristanaj ceremonioj. Ni salutis ĉiujn budhojn, kiuj
estis niaj spiritaj gvidantoj kaj patroj. Ni salutis niajn patrojn, fratojn
estintajn, estantajn kaj estontajn, kiuj estas niaj korpaj gepatroj kaj
gefratoj. Ankaŭ tiu ceremonio similas al la kristanaj diservoj, en kiuj
oni salutas la sanktulojn, kiujn ni rigardas kiel niajn spiritajn antaŭu-
lojn kaj vivmodelojn. Kaj ankaŭ en la kristanaj preĝejoj oni regule
preĝas  por  niaj  gepatroj  kaj  gefratoj  estintaj,  estantaj  kaj  estontaj,
kiuj estas niaj korpaj gepatroj kaj gefratoj.

Kadre de tiu ceremonio ni preĝis al la Darmkorpa Budho (kiu estas
nomata en kristanismo Dio, en judaismo Eternulo). Ni preĝis por ri-
cevi por ni kaj ankaŭ por ĉiuj vivuloj forton, lumon kaj bonintencon.
Fine ni preĝis, ke li faru ĉion eblan, ke en nia vivo ĉiu vivulo elradiu
lumon, kvieton kaj amon kaj vivu eterne en stato de plena klareco.
Farinte tion oni facile povis konkludi, ke pli ol unu kaj duona miliar-
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doj da kristanoj en miloj da katolikaj preĝejoj faras similajn ceremo-
niojn tra la tuta mondo. La diferenco ŝajnas esti,  ke en la kristana
mondo oni uzas la vorton „Dio” anstataŭ „Budho” kaj uzas la vorton
„Ĉiela Mondo”, aŭ „Paradizo”  anstataŭ la vortoj „stato de plena kla-
reco”, aŭ laŭvorte „la sankta tero de Budho”.

Post tiu parto de la ceremonio ni legis komune la sanktan skribaĵon.
Per tio ni rekonis, ke estas nur unu vero, unu mondo, la homaro estas
unu familio kaj la terglobo estas unu granda laborejo. Ni samtempe
konstatis, ke malgraŭ tiu unueco ekestis malamikecoj, eĉ militoj pro
la tribaj, naciaj, religiaj kaj politikaj diversecoj. Por malhelpi tion - ni
legis en la sanktaj skribaĵoj – la tuta homaro devas esti malfermita
kaj oni devas nuligi aŭ trapasi la tribajn, rasajn kaj religiajn barojn
kaj la tuta homaro devas vivi frate sur la terglobo.

Dumtage ni aŭskultis interesajn prelegojn kaj vespere ni havis tem-
pon ankaŭ por amuziĝo, kaj por konatiĝi kun la tre riĉa korea kulturo
kaj orient-aziaj tradicioj. Krom tio bongustaj pladoj de aziaj manĝa-
ĵoj, bankedo, interkona vespero, prezento de koreaj kantoj kaj dancoj,
kuirkurso kaj interesaj ekskursoj faris neforgesebla la renkontiĝon.

Gjongsan, la nuna Ĉefmajstro
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Vespere kutime ni finis nian programon per la 108 riverencoj, kiu es-
tis speciala kvardek minuta tagofina ceremonio. Dum la ekzercado
de tiu meditada metodo ni lernis kiel ni evoluigu nian personecon por
estiĝi pli modestaj kaj por estimi sincere niajn samhomanojn. Ni ler-
nis evoluigi niajn korpon kaj menson por rekoni la valoron de nia ek-
zisto kaj simile la valoron de ĉiuj aliaj vivuloj. La efikojn de tiu me-
ditada metodo mi resumis la duan tagon en mia prelego jene:

• Per apliko de la medita metodo de la 108 riverencoj eblas hel-
pi la evoluigon de nia interna harmonio kaj en eksteraj rilatoj
la disvastigon de pacaj rilatoj. Resume eblas diri, ke la medi-
tada tekniko havas favorajn spiritajn, mentalajn, fiziologiajn,
moralajn kaj sociajn efikojn.

• La kvardekminuta farado de la 108 riverencoj havas similan
efikon, kiun farado de gimnastiko havas, do konservas la kor-
pon en bona sana stato. Pro tio eblas konkludi, ke tiun trejnan
metodon oni povas uzi kiel specialan fizikoterapion.

• La sonoj, aŭdeblaj dum la riverencoj, la gluglado de arbara ri-
vereto, la pepado de birdoj kaj la aŭskultado de monotonaj
instruoj pri la pripensendaj temoj dum kvardek minutoj kviet-
igas la korpon kaj malpliigas la streson pro kio suferas cent-
milionoj da homoj en nia troŝarĝita mondo.

• La pensmaniero kaj la personeco de la partoprenantoj povas
pozitive ŝanĝiĝi aŭskultante daŭre la moralajn instruojn kaj la
morala nivelo de la komunumo povas altiĝi. Se la partopren-
antoj de la ceremonio sukcesas kompreni la mesaĝon de la
instruo, tiam ili povas fariĝi pli modestaj kaj ili emas taksi la
sencon kaj la valoron de la vivo pli alta. Resume oni povas
diri, ke la vivo de la ĉeestantoj povas esti pli feliĉa. Tiu povas
esti la individua utilo de la medita metodo, kiu povas esti tre
utila psikoterapio en nia nuna mondo, kie la nombro de mem-
mortigantoj estas tre alta.

• Krom tiu individua utilo tiu metodo de sinkultivo kaj ĝia dis-
vastigo havas ankaŭ socian utilon. Se la morala nivelo de la
socio  fariĝas  pli  alta,  tiam la  krimado  estiĝas  malpli  alta,
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malpliiĝas la media malpurigado, la ekonomia evoluo povas
esti pli rapida kaj ankaŭ la internaciaj rilatoj povas pliboniĝi.
Tial  estus  dezirinde  disvastigi  la  ŭonbulismajn  meditadajn
teknikojn ankaŭ en aliaj sociaj grupoj kaj en la orienta kaj en
la okcidenta mondo. 

Mia prelego havis favoran reagon kaj oni petis min ripeti tiujn pen-
sojn  ankaŭ en  la  venonta  ĉefmajstra  aŭdienco.  La  Granda  Darma
Majstro aŭskultis mian rakonton afable ridetante kaj poste li transdo-
nis al mi donace artan kaligrafaĵon faritan de li mem. 

Poste -  malkiel ni planis antaŭe – oni petis min, ke mi parolu pri
miaj impresoj pri la meditada seminario ankaŭ en la dimanĉa diservo
nomata darmkunveno. Tiu evento okazis en la granda darmhalo de la
ĉefsidejo de ŭonbulismo, kiun partoprenis ĉefe la pastroj kaj pastri-
noj loĝantaj kaj laborantaj en la religia centro. La vivmaniero de la
pastrinoj similas laŭ la okcidenta senco al la vivo de eŭropaj monaĥi-
noj. Post la darmkunveno diversaj altrangaj pastroj, kiuj estis pasintaj
direktoroj de la eklezio salutis min amike. La filino de la tria ĉef-
majstro transdonis al mi foton de la pasinta ekleziestro. Ŝi esprimis
sian esperon, ke revenonte al Eŭropo ankaŭ mi servos la homojn en
Hungario kiel ŭonbulisma pastro per miaj bonaj agoj.

La venontan tagon la organizantoj petis, ke mi ne iru al la komuna
vespermanĝo en la kutima tempo. Ili diris, ke aŭto venos por mi kaj
portos min al iu nekonata loko. Oni ne diris precize kien mi veturos,
do mi supozis, ke simile al la pasintaj tagoj mi devos denove doni in-
tervjuon al loka gazeto aŭ televida programo. 

Baldaŭ mi ekvidis, ke mi renkontos ne ĵurnalistojn, sed unu el la ek-
leziaj funkciuloj invitis min al eleganta restoracio por bankedeca ves-
permanĝo. Ni manĝis tie tre bongustan kimĉio-supon, en kiu estis
kuirita ankaŭ multe da porkospino kaj multe da nekonataj orientaziaj
legomoj kaj spicoj.

La ingrediencojn oni portis krude al nia tablo kaj ĉio estis freŝe kuiri-
ta sur nia tablo sur eta gaskuirilo. La manĝaĵo estis tre bongusta, sed
ĝi sufiĉus ankaŭ por duoble pli da homoj. En mia infanaĝo - tuj post
la dua mondmilito - ni ne kutimis forĵeti manĝaĵojn kaj pro tio mi tre
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bedaŭris  post  la  vespermanĝo,  ke  la  plej  bongustaj  restaĵoj  estis
forĵetitaj.

Dum la kvartaga programo de la internacia renkontiĝo de meditado
ne nur la nuna ĉefmajstro sed ankaŭ la emerita ĉefmajstro persone
akceptis nin. Antaŭ la akcepto ni ricevis bongustan teon kaj mielan
sekigitan persimonon. Tiu frukto ne estas konata en Hungario, sed en
Japanio mi spertis, ke tio estis tre populara en Orienta Azio. La japa-
na nomo de la frukto estas kaki, kaj koree oni nomas ĝin gam.  Kiam
la ĉefmajstro venis en la salonon, tiam ni ne nur kliniĝis antaŭ li, sed
laŭ malnova orienta kutimo ankaŭ genuis tiel profunde, ke ni povis
meti niajn manojn kaj nian frunton sur la plankon.

En la lasta tago dum nia restado en Iksan ankaŭ pastrino akceptis nin
en sia ĉelo kaj montris al ni siajn nekredeble variajn kolorajn artajn
bildojn. La pastrino mem faris la bildojn el multkloraj papilioj. Ŝi ra-
kontis, ke dum la meditadoj ŝi sukcesis evoluigi sian kapablon reme-
mori pri siaj antaŭaj vivoj. Ŝi ankaŭ lernis tute memstare specialajn
metodojn de simpla linia desegnado. Dum mia mallonga restado en
ŝia dometo ŝi faris ankaŭ pri mi tian unikan skizan desegnaĵon. 

La kvara Ĉefmajstro kun ĉina, pakistana, hungara, japana kaj rusa es-
perantistoj post la meditada renkontiĝo
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LA SEMINARIO DE LINGVOINSTRUISTOJ

Fine de la  meditada renkontiĝo ni  vizitis  la  sanktajn lokojn en la
centro de la eklezio kaj ĉiufoje ni kliniĝis profunde antaŭ la pagodoj
de la ekleziofondinto Sotesano kaj de la sekvinta ĉefmajstro Ĝongsa-
no. En tiuj pagodoj estas konservataj la relikvioj de la antaŭaj ekle-
ziaj estroj.

Dum la renkontiĝo okazis ankaŭ du interesaj ekskursoj, ni ekskursis
al Naesosa kaj al Gjokpo. Laŭ tradicio monaĥino Hjeguduta fondis la
templon de Naesosa ĉirkaŭ sescent jarojn antaŭ Kristo. La sanktejoj
estis ruinigitaj en la deksesa jarcento pro japana invado kaj oni re-
konstruis kaj renovigis la sanktejon en 1633. La templo troviĝas en
belega natura medio ĉirkaŭita de montetoj kaj arbaroj. La vojon kon-
dukitan al la ĉefa enirejo oni elektis unu el la cent plej belaj vojoj en
Koreio en la jaro 2007. 

Poste ni iris al fiŝista vilaĝo Gyokpo, kie ni trovis interesajn geolo-
giajn restaĵojn. El la maro ĉe la vilaĝo elstaras grandega roko. Sur ĝi
bonege videblas la diversaj geologiaj tavoloj, kiuj aspektas kiel paĝoj
de plurcentjara antikva libro. La ekskurso estis finite per riĉa ban-
kedo, en kiu ni manĝis bongustajn orient-aziajn specialaĵojn kaj gus-
tumis famajn koreajn rizajn vinojn.

Post la meditada renkontiĝo okazis ankaŭ alia grava evento en Iksan.
Tio estis la azia regiona seminario de ILEI, la Internacia Ligo de Es-
perantistaj Instruistoj. En la unua tago estis laŭtlegita la salutmesaĝo
de la prezidanto de la organizo, Stefan MacGill kaj poste Lee Jung-
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kee, Prof. Dr. Gong Xiaofeng kaj Isikawa Tieko, prezidantoj de la
korea, ĉina kaj japana membroasocioj faris mallongajn prelegojn pri
la situacio de lingvoinstruado en sia lando.

La unuan prelegon de la seminario mi faris. Ĉe la komenco mi citis
ĉinan saĝaĵon, kiu bone montras la rolon de instruado en la evoluo de
la homaro.

如果你作一年计划，请你播种！

如果你作十年计划，请你植树！

如果你作百年计划，请你育人！

如果你播种，你只能收一次谷。

如果你植树，你就可采十年果。

如果你育人，你就可百获其益。

„Se vi planas por unu jaro, plantu semon!
Se vi planas por dek jaroj, plantu arbon!
Se vi planas por cent jaroj, instruu la popolon!
Se vi plantas semon, vi rikoltos unufoje.
Se vi plantas arbon, vi rikoltos dekfoje.
Se vi instruas la popolon, vi rikoltos centfoje.” 

Song Ping, ĉina lingvoinstruistino prezentas kulturan programon
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Dum la prelego mi menciis, ke mi venis al la Malproksima Oriento el
la Eŭropa Unio, kiu havas 23 oficialajn lingvojn. En Eŭropo ni sper-
tas ĉiutage la komunikadajn problemojn kaj ni vidas klare la signife-
con de la lingvolernado en nia pli kaj pli internaciiĝanta mondo. Mi
trarigardis mian lingvolernadon dum mia vivo, kaj parolis pri la ling-
voj kiujn mi lernadis. Mi diris, ke krom la angla, rusa kaj japana ling-
voj mi multfoje pli bone povis uzi la esperanton, ne nur en mia faka
agado, sed ankaŭ dum miaj turismaj vojaĝoj kaj ankaŭ en konstruado
de novaj internaciaj amikaj rilatoj.

Pro tio mi proponis al la instruistoj, ke ili alvoku siajn lernantojn al
tiu ebleco. La celo de la lingvolernado ne estu nur fari sukcesan ek-
zamenon, aŭ atingi bonajn kreditpoentojn en la lernejoj. Sed la stu-
dentoj komprenu, ke pere de esperanto ili povas havi efikan ilon por
konstrui pli sukcesan personan karieron.

La programo de la seminario estis tre varia. Koreaj, japanaj kaj ĉinaj
prelegantoj raportis ne nur pri siaj spertoj, sed priparolis ankaŭ ling-
vistajn kaj instruajn metodikajn demandojn. Al mi estis interese vidi,
ke en tiu angulo de la mondo la ĉina lingvo estis la regiona ponto-
lingvo, ĉar ĝis hodiaŭ kaj en la korea kaj en la japana lingvoj oni
uzas multegajn ĉinajn ideogramojn. Tiu komplika skribosistemo mal-
graŭ ĉiuj malfacilaĵoj havas avantaĝon, ke ĉiuj simboloj havas prop-
ran  signifon.  Tial  plurfoje  okazis,  ke  kiam japano  aŭ  koreo  volis
klarigi la signifon de nekonataj vortoj, tiam li skribis la taŭgajn ĉi-
najn ideogramojn sur la tabulon. 

Tiu temo videble interesis la partoprenantojn de la seminario. Kiam
mi montris, ke ankaŭ mi traktis tiun temon en mia libro, poste tiuj
libroj estis dum mallonga tempo aĉetitaj.

Ni okupiĝis pri la komunikadaj problemoj ne nur teorie en la prele-
goj, sed ankaŭ praktike, kiam ni uzis la diversajn orientaziajn kom-
putilojn. Mi, kiu kutimiĝis al latinaj kaj cirilaj literoj, miris kiom ler-
te  uzis  la  orient-azianoj  la  silaban korean skribosistemon per  iliaj
modernaj komputilaj programoj. Unue mi pensis, ke tio estus komp-
lika, sed kiam ankaŭ mi mem provis, tiam mi spertis, ke mi povis pli
rapide skribi la koreajn signojn per mia komputilo ol per miaj manoj.
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Sed mi tute ne povis ellerni dum kelkaj tagoj kiel la ĉinoj povis serĉi
kaj trovi plurmil, aŭ plurdekmil ĉinajn signojn en la klavaro aŭ ekra-
no de la komputilo. 

La uzado de modernaj komunikiloj en la Fora Oriento estas multe pli
disvastiĝita ol en Hungario. Mi vidis tie, ke preskaŭ ĉiu homo uzis
modernajn inteligentajn telefonojn kaj tablet-komputilojn. Se mi de-
mandis iun pri vojo, stacidomo aŭ hotelo, tiam kutime ĉiuj koreoj-
montris al mi la lokojn per tiuj aparatoj. Se iu ne komprenis miajn
vortojn angle aŭ japane, tiam oni uzis tiujn komunikilojn kiel vorta-
ro.

En Koreio 99 %-oj de la uzantoj de inteligentaj telefonoj uzas la „ka-
kao talk” komunikan sistemon kaj en Ĉinio la „kuku” sistemon. Per
tiuj sistemoj eblas bonkvalite paroli kaj rapide sendi bildojn, filmojn,
tekstojn kaj sonojn kiuj preskaŭ tuj atingas la aliajn uzantojn. Kiam
oni faris foton pri mi en Busan apud la skulptaĵo de fama korea akto-
rino, post kelkaj sekundoj mi jam ricevis mesaĝon de plurcent kilo-
metroj, ke mi ne montru tiun bildon al mia edzino. Ĉar la skulptaĵo
estis tiom realbilde bonkvalita, ke laŭ tio homoj eblus supozi, ke mi
havis sekretan edzinon en Koreio.
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Ĉe la fino de la seminario ni partoprenis denove interesan ekskurson,
ĉifoje al Jeounju, la urbo de korea kulturo kaj arto. Tie estas videbla
la plej granda muzea kvartalo de Koreio farita el tradiciaj domoj. La
loko havis la nomon „vilaĝo Hanok”. Malgraŭ ke mi jam vidis mult-
ajn interesajn muzeojn kaj  kulturajn vidindaĵojn en la  plurcentjara
urbo, por mi tiu tradicia vilaĝo estis la plej interesa. La ekskurson al
Jeonju ni finis per bonetosa bankedo, kiu okazis en bela tradicia ko-
rea restoracio en la malfrua vespero.

La aŭtoro prelegas en la Wonkwang Universitato
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EĈ SE BONA, TRE ESTAS TRO

La orientaziaj homoj estas tre afablaj kaj helpemaj kaj inter ili la ko-
reoj estas nekredeble ĝentilaj kaj gastamaj laŭ plurcentjara tradicio.
Tial  Koreio  estis  nomita  la  Lando de  Orienta  Ĝentileco.  Speciale
afabla estis ĉina sinjorino, kiu venis al Koreio el urbo Harbin, proksi-
me al la rusa landlino, por partopreni la la internacian renkontiĝon.
Ŝia nomo estis origine Song Ping, sed laŭ malproksim-orientaj ku-
timoj ŝi havis ankaŭ esperantan nomon. Ŝi nomiĝis Paco en la espe-
rantista komunumo. Estis tre kortuŝe vidi kiam ŝi transdonis valorajn
pentraĵojn al la reprezentanto de la organizantoj kaj al la ĉefmajstro
de la ŭonbulisma eklezio, kiam la Granda Darma Majstro akceptis
nin ĉe aŭdienco.

Song Ping instruis anglan kaj esperantan lingvojn en ĉeflernejo de
Harbin. Por pli efika lingvolernado antaŭ nelonge ŝi gvidis siajn stu-
dentojn ankaŭ al Rusio. Tie ili  povis konatiĝi kun esperantistoj de
Vladivostok kaj povis konatiĝi kun la kulturo kaj arkitekturo de tiu
orientazia urbo. En la seminario en Iksan ni aŭskultis interesan prele-
gon pri tiu ekskurso kun multaj bildoj kaj muziko. Ŝi uzis sian kom-
putilon por la prelego kaj ŝi sukcesis tiom laŭtigi la muzikon, ke tion
eblis aŭdi ankaŭ en la plej fora angulo de la granda salono. 

Granda Budho-statuo super domego en Busan
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Mi vidis, ke la laŭtigilo tre bone funkciis kaj pro tio mi menciis ŝer-
ce, ke ankaŭ mi ŝatus havi tian laŭtigan aparaton, sed bedaŭrinde en
Eŭropo ne eblas aĉeti tian. Tiam mi ne pensis kiom gravan sekvon
havos mia ŝerca rimarko. Song Ping diris, ke fine de la seminario ŝi
donacos ĝin al mi. Vane mi diris, ke mi ne povus akcepti tiun dona-
con, ĉar ĝi estis tro valora por donaci, kaj mi eĉ ne sciis, ĉu ĝi estus
taŭga konekti al mia komputilo, aŭ ne. Sed la afablan sinjorinon ne
eblis konvinki, ke ŝi ŝanĝu sian decidon.

Krom ĉinoj, ankaŭ koreoj kaj japanoj estis tre afablaj, multaj donacis
al mi valorajn librojn. Pro tio mi vojaĝis plu per pli kaj pli pezaj vali-
zoj al la venontaj urboj. Post la lingvo-instruista seminario mi veturis
al Busan por nostalgie kontroli ĉu la tieaj freŝe rostitaj fiŝoj kaj miele
dolĉaj fruktoj estis ankaŭ en tiu jaro same bongustaj en la mondfama
Jagalchi fiŝmerkato, kiel mi spertis antaŭ unu jaro .

Mi veturis nun al Busan ne per publika aŭtobuso kiel pasintjare, sed
per  la  aŭto  de  mia  amiko kiu  ankaŭ partoprenanis  la  seminarion,
kune kun Song Ping. Alveninte al Busan mi elaŭtiĝis ĉe metrohaltejo,
dankis pro la veturigo kaj mi diris, ke ekde tiu loko mi jam povus
sole vojaĝi al mia hotelo en Jagalchi.

Mi aĉetis mian bileton por la metroo kaj komencis rigardi la mapon
sur la muro de la stacidomo. Mi volis ekscii kiun pordon mi devus
uzi por eniri kaj volis kontroli el kiu direkto venis la trajnoj. Kvan-
kam mi jam povis legi multajn koreajn signojn, sed multe malpli rap-
ide ol la lokuloj. Vidante mian hezitadon maljuna korea sinjorino ve-
nis al mi kaj invitis min sekvi ŝin tra la ĝusta pordo.

Intertempe mi diris al ŝi mian vojaĝcelon plurfoje: „Jagalchi, Jagal-
chi”. Sed tio ne tre interesis ŝin, eble ŝi eĉ ne komprenis mian pro-
noncon. Ŝi gvidis min al pordo al la inversa direkto. Sed ŝia bona in-
tenco estas senduba. Ŝi vidis, ke mi havis grandan kaj pezan valizon,
do ŝi pensis gvidi min al pordo, kie lifto portis min al la kajoj, por ke
mi ne iru ŝtupare al la reloj kun peza valizo.

Post kiam la pordokontrolilo validigis mian bileton mi demandadis
apudajn homojn ĉu tiu estis la ĝusta direkto al Jagalchi. Tiam eviden-
tiĝis, ke el tiu kajo la trajnoj iris al la inversa direkto. Tial mi reiris

51



tra la elirejo, kie la pordokontrolilo aŭtomate forprenis mian bileton.
Pro tio mi iris al la biletaŭtomato por aĉeti novan bileton. 

Vidinte tion alia pasaĝero venis al mi, kaj diris, ke mi ne aĉetu alian
bileton. Ĉar li vidis, ke miskompreno okazis kaj mi perdis mian bilet-
on, kvankam mi veturis nenien. Li malfermis la pordon al la ĝusta di-
rekto per sia vojaĝkarto por mi, ke mi eniru tien sen plia bileto. Sed
mi ne povis akcepti tion, ĉar mi sciis, ke vojaĝante sen bileto, ĉe la
alveno mi ne povus doni mian uzitan bileton al la elira kontrolilo. En
Koreio kaj same en Japanio la vojaĝantoj ne povas eliri el la stacido-
moj sen validaj vojaĝbiletoj.

Mi dankis la helpemon al la korea sinjoro, sed mi preferis aĉeti no-
van. Tamen li insistis, ke mi faru nenion, ĉar estus maljuste, ke mi
pagu duoble. Pro tio li petis min atendi ĝis li iras al la staciestro por
raporti la kazon. Post kelkaj minutoj li revenis al mi kun la deĵoranta
oficisto, kiu afable donis al mi senpagan bileton.

En la hotelo Sam Won Jang oni akceptis min same afable, kiel antaŭ
unu jaro, eĉ la patrino de la manaĝisto venis saluti min persone. Mi
okupis mian ĉambron kaj poste mi iris promeni en la urbon. Pasintja-
re mi manĝis ĉi tie freŝe frititajn reĝajn salikokojn, eĉ malmultekoste,
unu peco kostis nur 500 wonojn (duondolaron). En la orientecaj stra-
toj vigle pasis la vivo de la fama havenurbo. Meze de la strato ankaŭ
nun staris  sur tabloj  freŝe rostitaj  kaŝtanoj, rizfarunaj  patkukoj  kaj
koreaj kaj usonstilaj patkukoj.Ankaŭ silkvermaj krizalidoj estis ofer-
titaj, same en iu bruna saŭco, kiel mi spertis ĉiutage en Seulo en la
Namdaemun bazaro. En tiu vespero mi ne aĉetis reĝajn salikokojn,
sed freŝe rostitajn sepiojn. Pasintjare oni diris al mi, ke salikokojn eb-
las aĉeti nur po ses, do mi pensis, ke ankaŭ sepiojn eblas aĉeti nur
tiel. Pro tio mi aĉetis ses pecojn por vespermanĝo, sed baldaŭ mi vi-
dis, ke ili estis tro multaj por mi. Ĉar la densa grasa manĝaĵo tro-
ŝarĝis mian stomakon. Poste mi sentis, ke prefere mi manĝu malpli
dum la venontaj kelkaj tagoj kaj mi decidis, ke dum la venonta tago
mi manĝos nur supojn kaj fruktojn.

Tiu situacio kaŭzis problemon, ĉar la venontan tagon mia malnova
amikino Oh Gisook (Granda) invitis min kun Choe Taesok (Ŝtonego)
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al eleganta restoracio tagmanĝi krudajn fiŝaĵojn kaj aliajn bongustajn
maraĵojn por festi nian novan renkontiĝon. Vespere ankaŭ la memb-
roj de la busana lingva klubo aranĝis festan vespermanĝon por ni je
la honoro de eksterlandaj esperantistoj. Krom mi ankaŭ multaj ĉinaj
partoprenintoj de la meditada renkontiĝo venis post la instruista se-
minario al la sud-korea havenurbo. En tiu bankedeca vespermanĝo
neniu  komprenis,  kiel  mi  manĝis  nenion.  Oni  pensis,  ke  la  korea
manĝaĵo ne plaĉis al mi. Sed la situacio estis multe pli simpla, mi ŝa-
tintus ĉion gustumi,  sed kiel  la malnova hungara proverbo diras :
„Eĉ se bona, tre estas tro.”

Song Ping, Choe Taesok kaj Oh Gisook antaŭ budhista templo
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KIAM MANĜAS MORTINTO

KOKAĴON KUN RIZO?
Jam pasis pli ol tri semajnoj ekde mia alveno al Koreio kaj jam prok-
simiĝis la tempo de le reveturo al Eŭropo. Mi tamen havis ankoraŭ
abundan tempon por viziti la pitoreskan Youndusan parkon. Tie mi
povis admiri la internacie faman Beomeosa sanktejon kaj viziti deno-
ve la grandegan Budho-skulptaĵon super la Hongbeopsa templo. Tiu
skulptaĵo estas tiom grandega, ke ĝi kovras la tegmenton de la konst-
ruaĵo kaj interne estas granda templo. Oh Gisook, la ĉiam helpema
kaj zorgema gvidantino de la Busana Esperanto Klubo gvidis nin tien
kun Ŝtonego kaj Song Ping.

La vorton „Beomeosa” oni prononcas „bamasa”, kie en la unua kaj la
dua silaboj la vokalo estas inter la esperantlingvaj „a” kaj „o” voka-
loj. En la korea ingvo estas tro multaj vokaloj kaj multaj el ili tute ne
troviĝas en la eŭropaj lingvoj. La signifo de la lasta silabo „sa” estas
„templo”, do Beomeosa estas Beomeo templo. Tiu templo estas ko-
nata pri sia belega enirejo krom ĝia speciala beleco. La enirejo estas
registrite kiel nacia trezoro de la lando. 

Tiu fama enirejo nomiĝas 일주문 (prononcu ilĝumun). La signifo de
la vortoj estas „unukolona pordo”, kvankam ne unu, sed kvar kolonoj
subtenas ĝian speciale ornamitan supran parton. Sed tiuj kolonoj estis
konstruitaj ne en la kvar anguloj de la konstruaĵo, sed en unu linio
unu apud la alia. Tial deflanke rigardante la tegmento aspektas kva-
zaŭ nur unu kolono tenus ĝin .

Ni alvenis en la templon ĝuste dum tagmanĝo. Ni estis invititaj de la
gvidanto tagmanĝi en la grandega manĝohalo. Intertempe ni parolis
pri la eŭropaj kaj aziaj manĝokutimoj. Iu menciis, ke en la fora orien-
to multloke oni metas freŝe kuiritajn manĝaĵojn al tomboj de famili-
anoj aŭ konatuloj en la tombejoj. En la okcidenta mondo tio estas ne-
kutime. En Ameriko kaj Eŭropo oni portas nur florojn al la tomboj.
Por okcidentanoj kiuj ne konas la buntan tutmondan kulturan diver-
secon tio ŝajnas esti sensenca malŝparo. Foje usonano eĉ demandis
pri tio sian ĉinan konatulon:
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– Diru, sinjoro Deng, kiun sencon havas porti freŝajn manĝaĵojn
regule en la tombejon? Ĉu manĝos iam via mortinto tiun vian-
daĵon kun rizo kaj la fruktojn, kiujn vi ĵus metis sur la tombon?

– Jes,  tiam,  kiam via  mortinto  venos  el  sia  tombo por  flari  la
freŝajn florojn, kiujn vi metis sur sian tombon. - respondis la ĉi-
no.

Post nia vizito al la Beomeosa mi sukcesis viziti ankaŭ tibetan bud-
hisman templon kie la monaĥoj regalis min per tibeta jaka kazeo se-
kigita malmole kiel ŝtono. Ni trinkis kun ĝi varmegan tibetan teon
kun lakto, simile kiel faris Sándor Kőrösi Csoma, la fama hungara
lingvisto dum sia longa restado en tibeta monaĥejo. Li pasigis mult-
ajn jarojn tie kun tibetaj budhistaj bonzoj kaj dum tiu tempo li verkis
la unuan tibetan-anglan vortaron en la mondo. En Koreio kaj Japanio
la budhistaj bonzoj kutime manĝas vegetare. Sed la tibetaj monaĥoj
manĝas ankaŭ viandon, ĉar en tiu alteco kaj vetero tio estas bezonata
por travivi la malvarmajn monatojn. 

Hujimoto Hideko artnivele prezentas japanan te-ceremonion
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Antaŭ mia forveturo el Busan mi manĝis grandegan kvanton da „ka-
ree raisu” por tagmanĝo en la busstacidomo de Nopo. Granda aĉetis
por mi ankoraŭ tri sandviĉojn por la vojaĝo. Mi ne volis akcepti ilin,
ĉar mi sciis, ke samtage vespere Kara An volus inviti min vesper-
manĝi  en myeondonga restoracio.   Sed ĉar  ŝi  jam aĉetis  la  sand-
viĉojn, mi manĝis ilin survoje kaj vespere mi diris al Kara An, ke mi
ne povus partopreni la adiaŭan vespermanĝon. Estis tiel, ĉar ankaŭ
mi havis nur unu stomakon.

En la lasta tago de mia restado en Koreio mi renkontis la lokan espe-
rantistaron en Incheon. Tie Hong Sungcho (Avo), vicdirektoro de la
loka supermezlernejo montris al mi la vidindaĵojn de la urbo. Tagme-
ze ni iris tagmanĝi al la haveno, kie la tradiciaj koreastilaj restoracioj
estis konstruitaj super la maro. Tiuj domoj staris sur grandegaj pali-
soj. Dum nia vizito la akvonivelo en la maro estis malalta,  tial ni
povis vidi ankaŭ la fundon de la maro. Tajdo okazis dufoje tage, tiam
la akvo altiĝis per 10 metroj. Por tagmanĝo ni manĝis krudan fiŝaĵon
kun freŝaj legomoj kaj kun kimĉio, kiu estis certe la plej populara
manĝaĵo en Koreio.

Antaŭe:  Prof. Dr. Gong Xiaofeng ĉina ILEI prezidantino kaj Kim
Kwangsoo, prezidanto de Ŭonbulisma Esperanto-Asocio
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Post tagmanĝo ni vizitis la ĉinan kvartalon de Incheon kie ni rigardis
la skulptaĵon de generalo Douglas MacArthur apud la ĉina kvartalo.
Li estis la fama militestro, kiu laŭiris la rangovicon de vicleŭtenanto
ĝis kvinstela generalo. Li havis gravan rolon en la elformigo de la
orientazia situacio post la dua mondmilito. Lia diro „En milito nenio
anstataŭas la venkon.” fariĝis fama en la tuta mondo. Ĝi estis ĉizita
angle kaj koree en la bazon de lia grandega skulptaĵo sur la monto-
pinto.

Ni finis la interesan ekskurson kun la lokaj esperantistoj per adiaŭa
vespermanĝo, kie mi denove gustumis la faman nigran nudelon. Ĝi
estas ĉindevena unupotaĵo, nekredeble malmultekosta en tiu retora-
cio, kiun ni vizitis. Unu porcio kostas nur 2000 wonoj kaj pro tio ku-
time multaj homoj atendas eblecon eniri la restoracion en longa vico
sur la strato. Miaj koreaj amikoj elektis rostitan porkaĵon en dolĉa
saŭco, kiu troviĝas ankaŭ en ĉinaj restoracioj en Hungario. Sed laŭ
mi tiu ĉi ĉina manĝo en la korea restoracio estis multe pli bongusta ol
tiu en Hungario. Kiam mi diris, ke mi tre ŝatis la forte spicitajn kore-
ajn manĝaĵojn, tiam miaj geamikoj proponis, ke post kelkaj monatoj
mi denove venu al Koreio. Tiel mi povos vojaĝi al Tokio tra Seulo,
kiam mi vojaĝos al la jubilea centa kongreso de japanaj esperantistoj.
Kaj tiel mi povos denove ĝui la bonguste spicitajn koreajn manĝaĵojn
en Seulo.

Post la abunda vespermanĝo mi revenis malfrue vespere al Myeong-
dong per la incheona metroo. Mi konstatis ĝoje, ke je la fino de mia
trisemajna restado en Koreio mi jam kapablis legi ĉiujn koreajn lite-
rojn skribitajn sur la informtabulon de la metroo. La venontan tagon
matene mi reveturis al Eŭropo. Hazarde mi veturis kune kun Ŝtonego
de Seulo ĝis Helsinki kaj tiel en la aviadilo ni povis ankoraŭ babiladi
pri la komunaj travivaĵoj kaj spertoj kiujn ni havis en la meditada
renkontiĝo.

Per tio mi finis mian laŭvican trisemajnan vojaĝon al Koreio. Reven-
inte al Budapeŝto mi elpakis mian valizon kaj trovis en ĝi en zorge
pakita angulo sendifekte la kaligrafaĵon ricevitan de la Granda Dhar-
ma Majstro de la Ŭonbulisma Eklezio. La teksto de la kaligrafio est-
as kvar ĉinaj  ideogramoj.  Rigardante la  plurmil  jarajn ĉinajn skri-
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baĵojn mi pensadis pri la profunda simileco - malgraŭ la surface vi-
debla malsameco - inter la instruoj de la orientaj kaj okcidentaj reli-
gioj, kiuj elformis la vivmanieron de pluraj miliardoj da homoj.

Laŭ la doktrino de Sotesano, la fondinto de ŭonbulismo la homoj po-
vas firiĝi feliĉaj per 

• la bonfaroj kaj inter aliaj la servoj al aliaj homoj,

• la laboro por konstrui pacon inter landoj kaj popoloj kaj

• la agado por fari harmonion inter la homoj kaj la naturo.

Laŭ la ŭonbulisma instruo la homoj povas tiamaniere atingi la celon
de sia vivo, do estiĝi en la stato de iluminiĝo. Jesuo, la fondinto de
kristanismo havis similajn pensojn kun emfazo de la amo, kies grave-
con li metis en la unuan lokon de sia instruo. 

Tiun penson esprimas koncize ankaŭ la kaligrafio farita de la Ĉef-
majstro de la Ŭonbulisma Eklezio. Laŭvorte ĝi signifas:  „Servante
Budhon ankaŭ vi mem fariĝu budho!”. En la okcidenta mondo tiun
penson ni  kutime  esprimas  jene:  „Servante  Dion ankaŭ vi  fariĝu
sanktulo!” En Koreio la ŭonbulanoj klopodas atingi tiun celon laŭ la
instruoj de Sotesano. En la okcidenta mondo samtempe centmilionoj
da kristanoj klopodas sekvi la vivmanieron de Sankta Tereza de Kal-
kutta por atingi la samajn celojn. Ankaŭ ili opinias, ke ili povas fariĝi
feliĉaj per similaj bonfaroj, do helpante orfojn kaj bezonulojn kaj per
instruado de junuloj kaj flegado de malsanuloj. Tiuj homoj vivantaj
en la okcidenta mondo intencas plibonigi la mondon per similaj bon-
faroj, kiujn la fondinto de ŭonbulismo diris antaŭ cent jaroj. Tiel mi
konkludis, ke malgraŭ la dekmil kilometraj distancoj la du pensmani-
eroj ne estas tre diversaj.
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DU JAROJN POSTE

Pasis jam pli ol du jaroj depost la lasta parto de mia raportserio pri la
Lando de Hibiskoj. Dum tiuj du jaroj mi pasigis preskaŭ unu jaron en
la Indramang Universitato en la sudkorea Ĵiri montaro kie mi enkon-
dukis la esperanto-instruadon. Post preskaŭ unujara konstanta foresto
mi denove vojaĝis al la Fora Oriento en oktobro 2015. En tiu jaro
multaj tre gravaj aferoj okazis en la internacia esperanta mondo. La
plej grava el ili estis la jubilea Universala Kongreso en Lille, la fama
nordfrancia urbo proksime al la belgia landlimo.

Ni partoprenis tiun kongreson kun 2800 esperantistoj el ĉiuj konti-
nentoj de la mondo. Tial tiu kongresurbo estis elektita, ĉar ĝi estis
proksime al la loko de la unua esperantista mondkongreso en Bou-
logne sur mer. Oni organizis tiun renkontiĝon en 1905 kaj tie ankaŭ
d-ro Ludoviko Lazaro Zamenhof, la kreinto de la esperanto interna-
cia lingvo partoprenis. En tiu kongreso pruviĝis laŭ realaj spertoj, ke
esperanto povas esti reala komunikilo, ĉar la 688 partoprenantoj el
dudek landoj bonege komprenis unu la alian en la nova lingvo.

La Granda Palaco, la kongresejo en urbo Lille
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La kreinto de la lingvo estis okulkuracisto loĝanta en Pollando, kiu
spertis, ke la diversetnaj komunumoj senĉese malamikadis. Tiu parto
de Pollando tiam apartenis al la cara Rusio. En Bjalistoko, la nas-
kiĝurbo de Zamenhof kvar komunumoj vivis unu apud la alia. Krom
poloj ankaŭ judoj vivis tie,  kiuj parolis jiddisan lingvon kune kun
germanoj kaj rusoj. Zamenhof pensis en sia junaĝo, ke unu el la kaŭ-
zoj de la malamikeco inter la diversaj komunumoj povis esti, ke la
membroj de tiuj sociaj grupoj parolis diversajn lingvojn. Li supozis,
ke se estus facile lernebla neŭtrala internacia lingvo, tiam ĝi eble po-
vus faciligi la komunikadom inter la diversaj popoloj kaj eble povus
helpi krei pri pacan mondon.

Ĉar en tiu jaro, en 1905 komenciĝis la rusa-japana milito, estis mal-
certe  ĉu  ankaŭ  Zamenhof  povus  partopreni  la  unuan  universalan
kongreson. Bonŝance li ne devis iri en la rusan armeon kaj tial ankaŭ
la kreinto de la lingvo povis ĉeesti la organizadon kaj sukcesis par-
topreni la unuan grandan tutmondan renkontiĝon. Ĉijare ni estas 110
jarojn post la grava evento kaj ni povas sperti, ke dum tiu pli ol jar-
cento la lingvo ne mortis. Eĉ forta internacia movado estis organizita
ĉirkaŭ ĝi kaj la esperanto movado disvastiĝis en la tuta mondo. Uni-
versala Esperanto-Asocio kunordigas la agadon de la movado en sia
rotterdama sidejo kaj tiu organizo estas en konsultaj rilatoj kun UN-
ESCO, la kultura kaj scienca faka organizo de la Unuiĝintaj Nacioj.

Por la nunaj multnombraj partoprenentoj ne eblis trovi sufiĉe da tra-
noktejoj en Boulogne sur mer, tial la kongreso okazis en la proksima
grandurbo Lille.  Baksa József kaj  Ferenczi  Ildikó,  gvidantoj  de la
Szegeda Esperanto Rondo organizis buskaravanon el Hungario al la
kongresejo. Poste okazis ankaŭ unusemajna rondvojaĝo en Francio,
kiun partoprenis dudek-membra orientazia  grupo kun gvido de du
vicprezidantoj de Korea Esperanto Asocio. Membroj de Hungaria Es-
peranto Asocio aliĝis al la internacia kavarano kun gvido de Lind-
wurm Edit ĝenerala vicprezidantino. D-ro Nanovszky György profe-
soro,  honora prezidanto de Hungaria  Esperanto Asocio kaj  honora
membro de Universala Esperanto Ascio aviadile veturis al la kongre-
so.

60



En tiu kongreso estis  anoncita solene,  ke la 2017-jara Universala-
Kongreso post du jaroj okazos en Seulo, Koreio, la lando de hibiskoj.
Nia hungaria asocio havas tradicie bonajn rilatojn kun la korea aso-
cio, tial ni proponis strategian kunlaboron al la sukcesa organizo de
la kongreso. Kadre de tio ni akceptis la proponon de Lee Jungkee,
prezidanto de Seula Esperanto-Kulturcentro por verki libron pri Ko-
reio kaj pri la korea esperanto movado. Krome ni entreprenis organi-
zi  plurajn lingvokursojn en Seulo por studentoj kaj  por volontuloj
kiuj deĵoros dum la seula UK. Ni ankaŭ subtenis la alvenon de koreaj
partoprenantoj al niaj hungariaj aranĝoj kaj ni proponos al ili komen-
ci en Hungario iliajn rondvojaĝojn tra Eŭropo. 

Dum la francia kongreso la estraro de Korea Esperanto Asocio ak-
ceptis la gvidantojn de la monda esperantistaro en aparta salono de
eleganta hotelo en Lille. La estraro informis la invititojn pri la prepa-
roj de la seula UK. Nagy János, vicprezidanto de nia hungaria asocio
informis la ĉestantojn pri nia kontribuo al la organizado de la kongre-
so. Krome, li transdonis al la koreoj la lernolibrojn, kiujn ni eldonis
en korea lingvo, kaj kiujn ni jam sukcese uzis pasintjare en la Indra-
mang Universitato kie ni enkondukis la esperanto-instruadon. 

Postkongresa ekskurso al la esperanto kastelo de Gresillon
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Mi kaj Edit veturis la saman tagon al Boulogne sur mer, kie la urbest-
ro, pasinta parlamenta deputito kaj registarano akceptis nin. Li rakon-
tis al ni ĝoje, ke la urbo ankaŭ nun aktive flegas la memoron de la
evento kiu okazis antaŭ cent dek jaroj. Antaŭ la stacidomo kien Za-
menhof alvenis siatempe, nun estas Zamenhof-skulptaĵo, kiu memor-
igas pri la kreinto de la esperanto-lingvo.

Matene ni partoprenis en festo, kie la urbestro kaj d-ro Mark Fetttes
profesoro, prezidanto de UEA florkronis la skulptaĵon, nuntempe jam
faman en la tuta mondo. Poste ni iris al la urba teatro, kie siatempe
okazis la unua kongreso kaj kun ĝojo ni vidis, ke esperanta flago flir-
tis super la enirejo. Tie profesoro Fettes legis la ĉefajn pensojn de la
festparolo de la unua kongreso. Tiun eventon partoprenis ankaŭ la
nepo de Zamenhof. Li estis tiam pli ol 80 jara, do eble tio estis la las-
ta fojo kiam li povis renkonti persone la reprezantantojn de la tut-
monda movado iniciatita de sia avo.

Kadre de la hungara-korea kunlaboro post la jubilea francia UK mi
venis jam la duan fojon en oktobro, 2016 al Seulo. Ĉifoje mi vojaĝis
kune kun Zengő Enikő, estrarano de nia hungaria asocio por partop-
reni la korean nacian esperanto-kongreson kaj la dekunuan internaci-
an meditadan renkontiĝon. Kelkajn tagojn post la kongreso ŝi veturis
plu al Malajzio, sed mi restis kelkajn semajnojn en Seulo por gvidi tri
lingvokursojn kaj por ekskursi denove al la Ĝiri montaro.

Inter tiuj montoj troviĝas mil ducent jara malnova budhisma monaĥe-
jo, kie pasintjare nova universitato estis fondita. Tie oni petis min or-
ganizi la fremdlingvan lingvoinstruadon. Pri tiu laboro, do pri la nas-
kiĝo de la Indramang Universitato kaj pri la korea vilaĝa vivo temas
la dua parto de ĉi tiu libro, kies titolo estas: „En la brakumoj de Bud-
ho”. Sed en ĉi tiu jaro mi vojaĝos en la montojn ne pro lingoinstrua-
do, sed  por fari prelegon pri la kultura, politika kaj ekonomia situa-
cio de Eŭropo. Oni petis min prezenti al la studentoj kiel la homoj vi-
vas en la Eŭropa Unio dekmil kilometrojn for de la Ĝiri montaro, tra
cent montoj kaj mil riveroj.
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LA MONO NE ESTAS MANĜEBLA

En ĉi tiu jaro mi alvenis el Eŭropo al Orienta Azio per la fina flugen-
trepreno tra Helsinki, la finlanda ĉefurbo. Kutime mi ŝatas flugi per
la Qatar Airways, la kvinstela flugentrepreno, sed nun iliaj malmulte-
kostaj vojĝbiletoj rapide elĉerpiĝis. Mi vojaĝis al la budapesta flug-
haveno per aĉa loka aŭtobuso, kiu estis detruita per malbelaj  skri-
baĵoj, eĉ la fenestroj estis detruitaj  per kemikaĵoj. Grafitioj  kaŭzas
gravajn problemojn en Orienta Eŭropo post la falo de la komunismo.

La etoso en la aŭtobuso estis malbona. Unu el la vojaĝantoj aĉe paro-
lis al la ŝoforo ĉar laŭ li la aŭtobuso malfruiĝis du minutojn. Aliaj ho-
moj  plendis  pro  la  nefunkciantaj  aŭtomatoj.  Ĉar  la  aŭtomatoj  ne
funkciis, ili ne povis validigi la biletojn dum la tuta vojaĝo. Alveninte
al la flughaveno mi vidis multajn ĵurnalojn, kiuj raportis sur la unua
paĝo pri la amasa enmigrado, la plej grava socia krizo de la Eŭropa
Unio post la dua mondmilito. La situacio tiam estis vere malfacile to-
lerebla, kiam centmiloj da nekonataj homoj sen iu ajn dokumentoj
promenis el lando al alia lando dum la noktoj sen iu ajn kontrolo..
Kiam landlim-gardistoj aŭ policanoj volis  kontroli ilin, tiam ili rifu-
zis la kontrolon kaj ĵetis ŝtonetojn al la policistoj.

Koreaj esperantistoj en la budapesta domo de la aŭtoro
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Pro tio por mi estis granda ĝojo sperti en la korea flughaveno norma-
lajn vivkondiĉojn. Tie elegante vestitaj landlim-gardistoj kontrolis la
pasportojn kaj ĉiuj vojaĝantoj sen plendo permesis, ke oni registru la
fingroprintojn kaj faru fotojn pri la vizaĝoj.Ankaŭ la aŭtomatoj bone
funkciis en la metrostacio. Kiam mi metis mian vojaĝkarton sur la
aŭtomaton, tiam ĝi tuj validigis mian bileton kaj aperigis sur la ekra-
no la restintan monon kiun mi ankoraŭ havis en mia konto.

La  sistemo  perfekte  funkciis,  kvankam ĝi  estis  nekompareble  pli
komplika ol la primitiva budapesta trafik-kontola maŝino, kiu devus
simple trui la paperbiletojn se ĝi povus funkcii sen eraroj. Kvankam
pli ol dudek milionoj da vojaĝantoj uzis la korean ĉefurban trafiksis-
temon, tamen la bone evoluita elektronika sistemo sen eraroj kapab-
lis kontroli la tutan komplikan trafikan procezon.

Estas granda problemo en Budapesto, ke multaj homoj sen biletoj kaj
vojaĝkartoj uzas la veturilojn kaj ili rifuzas doni identifikilojn al la
kontroloficistoj, do oni ne povas puni ilin. Pro tio la trafika entrepre-
no suferas pro malprofito dum multaj jaroj kaj la stato de la veturiloj
estas mizera. 

Koreaj studentoj apud la Danubo antaŭ la Hungara Parlamentejo
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Estas granda kontrasto inter Hungario kaj Koreio ke en Seulo la tra-
fik-kontrola sistemo ne malfermas la pordon por ebligi la vojaĝanton
eniri en la stacidomon, se la bileto de la vojaĝanto ne estas valida. La
eliro el la stacidomo okazas simile. La vojaĝantoj devas meti ilian bi-
leton sur la kontrolmaŝinon. Poste la maŝino kontrolas, kie la vojaĝo
komenciĝis kaj kiom longa ĝi estis. Laŭ tio la elektronika sistemo
kalkulas la vojaĝprezon kaj se la vojaĝkarto ne enhavas la kalkulitan
sumon, tiam la sistemo ne malfermas la elirpordon.

La korea trafik-kontrola sistemo estas ege komplika kaj alte evoluita.
Ĝi uzeblas en ĉiuj veturiloj, do kaj en la aŭtobusoj kaj en la metrooj
kaj en la trajnoj kaj dekoj da milionoj da kunvojaĝantoj povas uzi ĝin
en la sama tempo. Laŭ mondbankaj statistikoj la porpersona nacia
enspezo en Koreio estas 50% pli alta ol en Hungario sed laŭ miaj
personaj spertoj mi konkludis, ke Hungario kaj eble ankaŭ granda
parto de Orienta Eŭropo eĉ dum generacio ne povos atingi la nun-
tempan altan teknikan nivelon de Koreio. 

Koreaj esperanto-instruistinoj ripozas  en budapesta parko
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Dum  mia  dekmilkilometra  vojaĝo  mi  spertis  la  seriozajn  sociajn
problemojn de Eŭropo kaj vidis la altegajn prezojn en la flughaveno
de Helsinki. Pro tio mi ĝojis sperti la bonan etoson en la restoracioj
de la korea flughaveno en Incheon, kie la prezoj estis malaltaj kaj ak-
cepteblaj. Ankaŭ la homoj estis helpemaj kaj amikecaj en la flugha-
veno, oni ofertis al mi senpagajn mapojn en la informoficejoj. Ankaŭ
la senpaga interreto bone funkciis.

En la 2015-a jaro centoj da liberalaj  eŭropaj kaj amerikaj ĵurnaloj
publikigis artikolojn pri la morala devo de la evoluitaj landoj, ke ili
devas  akcepti  amason  de  enmigrantojn.  Alveninte  en  Inĉheon  mi
vidis, ke ankaŭ en Koreio eblis peti enirpermeson por la rifuĝintoj.
Oni informis pri tio sur grandaj afiŝoj en la fluĝaveno. Sed tiu pro-
cezo okazis laŭ leĝo. La rifuĝintoj devis doni iliajn dokumentojn al la
landlimgardistoj, devis doni fingroprintojn kaj devis permesi ke oni
fotu ilian vizaĝon. Samtempe doganoficistoj kontrolis la kofrojn kaj
kuracistoj kontrolis ĉu ili suferis pro danĝeraj malsanoj. 

Mi spertis, ke en Koreio la ĉiutaga eŭropa fenomeno, ke centmiloj da
enmigrantoj sen kontrolo trapasas landlimojn atakante policistojn kaj
militistojn tute ne estus imagebla. Pro tio mi sentis, ke vojaĝante el
Eŭropo al Koreio mi elvojaĝis el la tria mondo kaj post unutaga vo-
jaĝo mi alvenis al la civilizita, alte evoluita unua mondo

Kutime la flughavena kontrolo en Incheon ne daŭras tro longe, sed
nun estiĝis longa vico antaŭ la pasportkontrolo. Aranĝite la aferon mi
legis miajn elektronikajn leterojn en la flughaveno kaj poste mi vo-
jaĝis al la centro de Seulo por ricevi mian ĉambron en mia kutima
modesta hotelo en Sadang. Alveninte al la hotelo mi vidis, ke du ko-
reaj geamikoj provis kontakti kaj saluti min. Unu el ili estis profesoro
Lee Jungkee, kiu petis, ke en la venonta tago mi instruu en la seula
kampuso de la fama Kyunghee Universitato por doni motivojn al la
studentoj por ke ili pli diligente studu fremdajn lingvojn en la Hu-
manistika Fakultato.

La alia amiko, kiu salutis min estis Oh Soonmo, vicprezidantino de la
Korea Esperanto Asocio. Ŝi proponis, ke ni kune vespermanĝu. Ŝi
bone sciis, ke post longa vojaĝo eble mi estis iom laca kaj pro tio ŝi
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diris, ke ni manĝu en sadanga restoracio proksime al mia hotelo. Es-
tas multaj malmultekostaj bonaj restoracioj en tiu parto de la korea
ĉefurbo, do tiel mi jam dum la unua tago de mia restado en Koreio
povis denove gustumi la fame konatan jukkeĵang supon. Tiu supo es-
tas iom akra, tre bongusta, kiu similas al la gulaŝsupo, fama manĝaĵo
ne nur en Hungario, sed ankaŭ en la tuta Eŭropo. Ĉar manĝo en Kor-
eio preskaŭ ĉiam enhavas kimĉion, ankaŭ ĝin mi povis gustumi jam
dum la unua vespero.

Sepdek studentoj  ĉeestis  mian prelegon en la  universitato.  Ili  ĉiuj
havis eblecon demandi min, do mi ricevis sepdek demandojn rilate al
la eŭropa kulturo, ekonomio kaj socio. Krome, profesoro Lee Jung-
kee petis, ke pere de mia persona vivo kaj faka kariero mi klarigu
kiel  kono  de  fremdaj  lingvoj  ebligas  konstrui  sukcesan  profesian
karieron en nia moderna tutmondigita vivo. Post la prelego ni kune
vespermanĝis kaj tiel mi denove havis ŝancon gustumi bongustan ko-
rean supon kun kimĉio kaj rizo. 

La aŭtoro antaŭ la pordego de la suwona kampuso de la Kyunghee
Universitato
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Dum la venontaj du tagoj mi partoprenis la korean nacian Esperanto-
kongreson en la kampuso de la Hankuk Fremdlingva Universitato.
Oni organizos la 102-an Universalan Kongreson en la sama loko en
la 2017-a jaro. Tiu universitato estas altprestiĝa eduka institucio en
Koreio kie oni instruas altnivele ne nur fremdajn lingvojn sed ankaŭ
diversajn aliajn studobjektojn kiuj rilatas al la internaciaj kaj diplo-
matiaj  rilatoj.  La profesoroj  de la universitato estas tre  famaj  kiuj
havas multjarajn personajn spertojn laborante sur la faktereno de la
internaciaj rilatoj. Ekzemple ekde 2015 la iama usona ambasadorino
al Koreio instruos la diplomatian historion kiel profesoro kaj ŝi prele-
gos eble ankaŭ pri siaj personaj spertoj en siaj kursoj.

Mi informiĝis en la universitato, ke en ĉi tiu jaro oni enkondukis no-
van plenumopritaksan metodon kaj tio malfaciligis la vivon de multaj
studentoj. Ĝis nun la profesoroj pritaksis la plenumojn kaj la nivelojn
de la studentoj laŭ absolutaj kriterioj, sed laŭ la instruoj de la Eduka
Ministerio  on  devis  enkonduki  novan  relativan  plenumopritaksan
metodon en 2015. La esenco de tiu nova metodo estas, ke la profe-
soroj pritaksas la plenumojn de la studentoj laŭ la niveloj de la aliaj
studentoj de la klaso.

Dum la lastaj jaroj la profesoroj rajtis difini la kriteriojn laŭ kiuj la
studentoj povis ricevi “A”, “B”, “C”, ktp. klasifikojn simile kiel la
studentoj ricevas “1”, “2”, “3”, ktp. klasifikojn en Hungario laŭ la
rezultoj  de  iliaj  ekzamenoj.  Sed  laŭ  la  relativa  plenumo  pritaksa
metodo estas regulo, ke 30% de la studentoj povas ricevi “A0” kaj
“A+” klasifikojn kaj 65% de la studentoj povas ricevi “A0”, “A+”,
“B0” kaj “B+” klasifikojn. Sekve de tio 35% de la studentoj povas
ricevi nur pli malbonajn klasifikojn.

Nek la studentoj nek la profesoroj ŝatis tiun metodon, ĉar ofte okazis
ke en tiu nova eduka sistemo studentoj elektis studobjektojn laŭ per-
sonaj subjektivaj motivoj. Do, il ne elektis studobjektojn kiujn oni in-
struis tre altnivele, aŭ studobjektojn kiuj estus la plej utilaj por ili.
Anstataŭ ili elektis kursojn kie la nivelo de la aliaj studentoj estis rel-
ative malalta,  do kie ili  pensis ke estos ŝanco ricevi bonajn klasi-
fikojn. Kvankam oni antaŭvidis la negativajn efikojn de tiu ŝanĝo, la
koreaj universitatoj tamen akceptis la proponon de la ministerio por
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enkonduki la novan metodon, ĉar 18% de la enspezo de ilia buĝeto
venas de la Eduka Ministerio.

La organizantoj de la kongreso petis min,  ke je la komenco de la
evento mi instruu la komencantan grupon per la rekta metodo, same
kiel mi faris antaŭ jaro en la Indramang Universitato. Ankaŭ tiam mi
instruis komencantojn kaj por helpi ilin kompreni la signifojn de la
nekonataj  vortoj  mi  klarigis  la  situacion  en  korea  lingvo  je  la
komenco. La eduka eksperimento estis sukcesa kaj en la kongreso
kaj en la Indramang Universitato, ĉar je la fino de la leciono ĉiuj stu-
dentoj kapablis sin prezenti per dek aŭ dek unu frazoj en esperanto
sen gravaj eraroj. Oni kutime ne povas atingi similan rezulton en la
eduko de aliaj lingvoj, ekzemple multaj japanaj, ĉinaj kaj koreaj stu-
dentoj tute ne povas komunikiĝi kun alilandanoj en angla lingvo eĉ
post multjara lernado.

Oni legis la oficiajn salutmesaĝojn de diversaj eminentuloj al la ko-
rea kongreso en la granda halo de la postbakalaŭra lernejo de la uni-
versitato kaj poste  Dr. Lee Young-Koo, profesoro de ĉina literaturo
kaj prezidanto de la Korea Esperanto Asocio solene transdonis al mi
honorigilon.  Ĝi  estas  25  centimetra  artnivela  metala  memortabulo
kun hibiskoj, la simbolaj koreaj floroj. Ene oni skribis en du lingvoj,
ke KEA honorigis min pro mia eduka agado en Koreio.

Oni organizis diversajn sciencajn prelegojn en la kongresa universi-
tato dum la kongreso kaj krome abundis interesaj kulturaj programoj.
En la fakaj programoj estis speciale interesaj la ŭonbulisma fakkun-
sido  kaj  la  kristana  ekumena  diservo  kiu  okazis  dimanĉe.  La
multkolora amuza renkontiĝo finiĝis per unika prezentado de ama-
tora magiisto. La prezentado estis tiel amuza kaj altnivela, ke ne nur
la koreoj kaj eŭropanoj, sed ankaŭ la ĉinaj partoprenantoj miris kaj
aplaŭde aprezis la magiiston kvankam estas konate, ke la ĉina magia
arto estas eble la plej altnivela en la tuta terglobo.

Dum la kongreso mi kun ĝojo konstatis, ke Kristalo, mia malnova
amikino plenumis la taskon de ĝenerala sekretario de KEA kiu kreis
amikecan atmosferon dum la tuta evento. Ankaŭ Ho Song efike kon-
tribuis al la sukceso de la kongreso, kiu jam vizitis min en Eŭropo
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antaŭ jaroj. Poste li instruis korean lingvon kaj pentroarton en ĉina
universitato kaj mi estis feliĉa denove renkonti lin kaj transdoni al li
la sincerajn salutvortojn de la estraro de nia Hungaria Esperanto Aso-
cio.
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Post la fino de la kongreso mi prelegis en angla lingvo en la Moonil
Yeoja Godeung Hagkyo supermezlernejo pri  la eŭropa kulturo kaj
ekonomio  kaj  pri  la  hungara  literaturo  de  la  unua  jardeko  de  la
dudeka  jarcentro. La granda klasĉambro de la supermezlernejo estis
plena  kun  la  elegante  vestitaj  studentinoj  kiuj  jam  naskiĝis  kaj
kreskis en riĉa kaj alte evoluita industria lando. Mi pensis, ke por ili
estos malfacile komprenebla la malriĉeco kaj la manko de manĝaĵo
kio estis ĉiutaaga vivsperto por milionoj da homoj en Orienta Eŭropo
antaŭ  la  unua  mondmilito.  Pri  tiu  malriĉeco  temas  la  rakonto  de
Móra Ferenc, fama hungara verkisto en tiu epoko, kies titolo estas
“La birdvidita pano”.

Kvankam mi tre ofte spertis en Orienta Azio ke studentoj ne bone
komprenas angle, la studentoj de la  Moonil Yeoja Godeung Hagkyo
supermezlernejo estis esceptoj. Ili atenteme aŭskultis mian prelegon
kaj ŝajnis al mi, ke je la fino de la prelego ili komprenis la mesaĝon
de la eŭropa verkisto. Ili komprenis, ke kvankam estas lokoj en la
mondo kie la vivkondiĉoj estas nekredeble bonaj, tamen okazis antaŭ
cent jaroj en Eŭropo kaj eĉ nun okazas en multaj landoj de la tria
mondo, ke milionoj da homoj suferas pro malriĉeco kaj pro la manko
de manĝaĵo kaj trinkebla akvo.

Prelego en la Moonil Yeoja Godeung Hagkyo supermezlernejo
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Pri tiu temo mi planis prelegi ankaŭ en la suwona kampuso de la
Kyunghee Universitato kaj ni diskutis la saman temon en la dekunua
internacia meditada renkontiĝo dum la postkongresaj tagoj. Je la fino
de la diskuto ni ĉiuj samopiniis, ke estas serioza socia problemo en
nia dekunua jarcento, ke en la riĉaj landoj la loĝantaro malŝpareme
uzas energion, forĵetas manĝeblan manĝaĵon kaj uzeblajn industriajn
produktaĵojn  kaj  farante  tion  ili  malpurigas  kaj  malbonigas  la
naturon. Samtempe centoj da milionoj da homoj tute ne havas ŝancon
sane vivi en Afriko kaj Suda Azio.

Kiel strategia manaĝero de la Hungara Petrola Korporacio,  la plej
granda industria organizo en Hungario kaj kiel komitatano de Uni-
versala Esperanto-Asocio mi havis unikan eblecon viziti multegajn
landojn en ĉiuj kontinentoj. Tiel mi povis vidi kia nekredebla estas la
diferenco inter la enspezoj kaj la vivniveloj en la landoj de la unua
kaj la tria mondo. 

Laŭ mondbankaj statistikoj la porpersona nacia enspezo en Suda Ko-
reio estas pli-malpli tri mil dolaroj monate, sed en kelkaj afrikaj lan-
doj tio estas nur okdek aŭ naŭdek dolaroj. Krom la regionaj militoj
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pro  tiu  netolerebla  vivnivela  diferenco  estiĝis  nekredeble  serioza
popolmigrado en Eŭropo. Oni pensas, ke unu miliono da enmigrantoj
povos aperi en 2015 en Germanio, kies ekonomio estas la plej forta
en la Eŭropa Unio. Tiu enmigrado kaŭzas la plej signifecan socian
problemon al la Eŭropa Unio tuj post la tempo kiam oni povis trovi
eblecon por Greklando eviti la financan krizon.

Ĉi tie en Koreio, dek mil kilometrojn de Eŭropo la aŭskultantoj de
miaj prelegoj kun surprizo aŭdis, ke centmiloj da rifuĝintoj prome-
nadas el landoj al landoj sur la Balkana insulo sen dokumentoj kaj
sen kontroloj.  Ĉi  tie en Orienta  Azio similaj  fenomenoj  estus tute
neimageblaj. Ĉi tie ĉiuj homoj vidas ĉiutage, ke soldatoj kaj landlim-
gardistoj atenteme gardas la landlimojn kaj per altaj metalaj bariloj
preventas, ke nekonataj homoj sen kontrolo eniru en la landojn.

Ĉiuj  ĉeestantoj  de niaj  sociaj  konferencoj  en Koreio konsentis,  ke
estas la respondeco de la riĉaj landoj helpi la evoluon de la tria mon-
do kaj estus bezonata urĝe solvi la problemon de la malpurigo de la
naturo, ĉar tio estas fundamenta kondiĉo de la daŭripova evoluo. Kiel
la amerikaj indianoj diras koncize: “Kiam vi pafos la lastan sovaĝbe-
ston kaj kiam vi kaptos la lastan fiŝon kaj kiam vi tranĉos la lastan
arbon, tiam vi komprenos, ke la mono ne estas manĝebla.”

Dumina kaj la reĝfilineto apud la Danubo
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