
Dua parto

 부처님의품안에서

EN LA BRAKUMO DE BUDHO

„   청년의 꿈과 도전,   마을공동체와 사회변혁의 주체”

„La sonĝo kaj defio por la junularo estas organizi la komunumon kaj
plibonigi la socion en kiu ni vivas.”

Slogano de la Indramang Universitato
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LA GRAVA AGO NULIĜIS

Por orient-azianoj estas tute nature viziti sanktejojn en siaj gravaj fa-
miliaj aŭ religiaj festoj. Por multaj azianoj estas agrable pasigi iom
da tempo en budhista monaĥejo. Mi bone vidis tiun fenomenon kiam
mi estis en Japanio antaŭ tridek jaroj. Tiam mi apenaŭ kredis al miaj
okuloj vidante, ke en la dumiliona grandurbo Nagoja pli ol du milio-
noj da homoj vizitis sanktejon dum la unaj tagoj de la jaro. Pluraj
dekmiloj invadis la sanktejon dum la unuaj minutoj de la nova jaro,
tial specialaj gardistoj devis kunordigi la homamason.

En la Fora Oriento la estimo de prauloj estis grava parto de la kulturo
dum jarmiloj. La tago de mortintoj estas grava okazo memori la for-
pasintajn  familianojn.  Tiam  la  parencoj  kunvenas  en  budhismaj
temploj kaj preĝas kortuŝe por la prauloj. 

Ankaŭ en mia lernejo, en la Nanzan Universitato oni forte proponis,
ke eksterlandaj studentoj pasigu kelkajn tagojn en monaĥejo por pro-
fundigi la konojn pri la japana kulturo kaj orienta pensmaniero. Oni
portis nin tiam en Eiheiji, unu el la plej konataj sanktejoj, kie ankaŭ
pluraj eminentuloj de la japana socia elito pasigis tempon. Pluraj to-
kiaj ministroj skribis fiere en sian aŭtobiografion, ke ili pasigis tem-
pon krom la riĉaj kaj famaj usonaj kaj japanaj universitataj kampusoj
ankaŭ en la trankvila arbara Eiheiji monaĥejo for de la urba bruo.

En Koreio la situacio estas simila. Ankaŭ tie estas kutimo kaj modo
ke junuloj kaj maljunuloj pasigas kelkajn tagojn en budhisma templo,
kiun oni reklamas por eksterlandanoj  sub la nomo  „Temple stay”.
Tio signifas, ke la vizitantoj ne nur kelkajn horojn vizitas la templon,
sed ankaŭ loĝas en la monaĥejo dum unu aŭ du tagoj.

Antaŭ kelkaj jaroj la internacia Esperanto-mondo informiĝis surpri-
ze, ke estrarano de UEA, d-ro So Gilsu, profesoro de fama seula uni-
versitato,  kiu estis  honorigita preleganto en multaj  usonaj,  eŭropaj
kaj aziaj universitatoj, post emeritiĝo ne iris prelegi al Usono, sed pa-
sigis tri jarojn en budhisma monaĥejo, for de grandurbaj briloj. Tie li
ĉesigis ĉiujn kontaktojn kun la ekstera mondo, li ofertis sian tempon
al la studado de plurmil jaraj hindaj skribaĵoj. Lia celo estis kompreni
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pli bone la sencon de la cirkulado de mondaj procesoj kaj la funkcia-
don de la universo kaj baze de tio ankaŭ sian vivocelon. Nuntempe
pluraj riĉaj usonaj kaj okcident-eŭropaj junuloj vojaĝas al Hindio por
studi de guruoj en arbaroj, por ekkoni tiun specialan vivkoncepton,
kiu karakterizas la azian kulturon.

Antaŭ monatoj mi ricevis peton organizi la instruadon de esperanto
en la nove fondita Indramang Universitato kies korea nomo estas  인
드라망대학 . La unumil ducentjara fama budhisma monaĥejo, la Sil-
sangsa, (koree:  실상사 ) fondis la universitaton. La monaĥejo tro-
viĝas en la suda parto de la korea duoninsulo en pitoreska valo de du-
mil metraj Ĝiri montaro. La nomon de la montaro oni skribas koree
지리산, angle Jirisan kaj prononcas Ĝirisan aŭ eble Ĉirisan. La pro-
nonco de koreaj  literoj  estas  malsamaj  al  la  eŭropaj  sonoj,  tial  la
transliterigo de koreaj vortoj al la latina alfabeto estas tute kaosa.

Belegaj azaleo-floroj en la ĝardeno de la Silsangsa (Silsang-templo)
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Multaj koreoj ne kapablas skribi latinlitere eĉ sian nomon, kaj ankaŭ
la nomoj de urboj kaj vilaĝoj estas skribitaj en diversaj formoj en di-
versaj oficialaj dokumentoj. La plej granda suda urbo de Koreio estas
Busan kaj la nomo de la urbo estas foje skribita Pusan. Antaŭ kelkaj
jaroj la urba estraro decidis, ke la oficiala nomo de la urbo estu Bu-
san, sed malgraŭ tio pluraj institucioj daŭre uzas la Pusan nomon. In-
ter ili estas ekzemple la Pusan Universitato kies estraro decidis tiel,
ĉar la universitato jam estas konata kiel Pusan Universitato en la sci-
enca mondo. 

La fondintoj de la Indramang Universitato opiniis, ke krom la bud-
hisma filozofia  kaj  socia teorio ankaŭ medioprotektado,  bioekono-
mio, evoluigo de sociaj rilatoj kaj sekurigo de mondpaco estu en la
centro de la instruado . Ili pensis, ke al tiu tematiko tre bone harmo-
nius la instruado de esperanto, la neŭtrala lingvo de paco kaj interna-
cia komunikado, kiun oni jam instruas en pluraj alternativaj super-
mezlernejoj kaj universitatoj en tiu ĉi lando. Je la komenco oni petis
min organizi tiun lingvoinstruadon, sed poste evidentiĝis, ke mia tas-
ko estos multe pli interesa kaj varia kaj pro tio mi devos multe vojaĝi
dum la venontaj monatoj.

Malnova templo kun du ŝtonpagodoj en la Silsangsa
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Post kiam oni eksciis, ke mi akceptis la peton kaj tiel mi pasigos kel-
kajn monatojn en Koreio, tiam ankaŭ aliaj edukaj kaj kulturaj institu-
cioj petis min fari diversajn prelegojn. Tio signifas, ke mi instruos es-
peranton ankaŭ en la Wonkwang Universitato en Iksan kaj en la seula
kaj suwona kampusoj de la Kyunghee Universitato kiel vizitanta pro-
fesoro. Krom tio unufoje semajne mi iros el la Ĝiri montaro al la ĉe-
furbo, kie mi faros lingvokurson en la ĉefoficejo de Korea Esperanto-
Asocio kaj prelegserion pri la sociaj problemoj de Hungario post la
falo de komunismo en Orienta Eŭropo kaj pri la elvoluebloj de la eŭ-
ropa ekonomio. Krome mi instruos ankaŭ en elementaj lernejoj.

En la una duono de aprilo mi prezentos miajn librojn en la centro de
la asocio. En majo en la Tago de Pioniroj mi raportos pri miaj instru-
aj spertoj en la Indramang Universitato en la Ĝiri montaro. En la dua
duono de aprilo mi faros lingvokurson en la Namkang Esperanto-
Lernejo en urbo Chengdo. Krome mi gvidos ankaŭ anglan konversa-
cian kurson en la Silsangsa Jakeun Hagkyo supermezlernejo kies ko-
rea nomo estas 실상사작은학교. Tie la estraro de la lernejo pensis, ke
mia kurso estus utile por la studentoj ĉar koreaj studentoj malofte ha-
vas eblecon ekzerci eŭropajn lingvojn kun eŭropanoj. Krom tio mi

78



veturos kvarfoje ankaŭ al Busan, al la  중앙 여고 (Jungang Yeogo)
supermezlernejo, por helpi la instruadon de fremdaj lingvoj.

Dum mia restado en Koreio mi loĝos en la universitata kampuso sur
montopinto de la Ĝiri montaro. La kampuso troviĝas proksime al la
Silsang-templo kaj oni povas iri tien de la Silsangsa per dudek minu-
ta promeno supren sur arbara vojeto. En tiu montara ĉirkaŭaĵo ne est-
as fortaj stratlampoj, kiel en grandurboj. Pro tio kiam mi estas en nia
monaĥeja universitata kampuso, tiam mi bone povas vidi tra mia fe-
nestro la stelojn sur la ĉielo kaj la panoramon de la vilaĝo. La ĉiela
konstelacio Granda Ursino ne estas samloke en la ĉielo kiel en Hun-
gario, ĉar unu el iliaj steloj estas ĝuste super nia kapo en la centro de
la ĉielo.

La universitata kampuso ne estas ĉirkaŭbarita, ĝiaj naturaj limoj estas
du arbaraj riveretoj okcidente kaj oriente kaj malantaŭ ili estas plur-
centjara arbaro. Meze de la monaĥejo nun en aprilo jam floras la or-
hideecaj violkoloraj ornamarboj. La azaleoj kaj magnolioj estas spe-
ciale belegaj. Ankaŭ la belaj floroj de fruktarboj allogas la abelojn el
la proksimaj arbaroj. Kvankam la printempa panoramo de la montoj
estas vere tre bela, mi pensas, ke pro miaj multaj programoj mi ne
havos multe da tempo en la venontaj monatoj ĝui la glugladon de ri-
veretoj kaj kantadon de birdoj kaj la panoramon de la Ĝiri montaro.

Mi ekveturis el Hungario kelkajn tagojn antaŭ la landaj parlamentaj
elektoj, tial dum la lastaj tagoj antaŭ mia forveturo mi ricevis multeg-
ajn aŭtomatajn telefonvokojn kun la voĉo de famaj politikistoj. Inter
ili estis la nuna kaj ankaŭ la antaŭa ĉefministroj kaj ili petis min nep-
re voĉdoni kaj ili deklaris, ke mia ĉeesto estas speciale grava por ili.
Pli frue mi tute ne imagis, ke mi estas tiom grava homo, sed nun ĉi-
utage plurfoje oni atentigis min, ke mia voĉo estas grava por ŝanĝi,
respektive ne ŝanĝi la nunan registaron. Do, por mi evidentiĝis, ke
estas tute neeviteble, ke mi partoprenu la elektojn. 

Rekonante la gravecon de la afero mi nuligis mian registriĝon en la
nomlisto de elektantoj en Budapeŝto kaj mi anoncis, ke mi voĉdonos
en la seula hungara ambasadejo, ĉar dum la tago de elekto mi jam
estos tie. Mi pensis, ke mi alvenos al Seulo la antaŭan tagon de la
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elekto, do mi supozis, ke mi havos sufiĉe da tempo por dormi kaj an-
taŭ mia pluveturo en la sekva tago mi ankaŭ havos tempon iri al la
ambasadejo por voĉdoni. Por havi sufiĉe da tempo aranĝi tiun aferon
mi aĉetis busbileton pluveturi el Seulo suden al la Jirisan nur je la
13:20 horo posttagmeze.

Tamen mi ne kalkulis du aferojn. Unue, inter Hungario kaj Koreio
estas okhora (somere sephora) tempodiferenco, do kiam en Eŭropo
estas mateno, tiam en Koreio estas jam posttagmezo. La alia afero
estas, ke en Koreio la stratoj ne havas nomojn kaj la domoj ne havas
numerojn kaj pro tio oni tre malfacile povas trovi nekonatan lokon.

Pro la grandaj tempozonaj diferencoj mia korpo ne ŝanĝiĝis dum unu
nokto al la korea tempozono kaj tial mi vekiĝis ne je la sesa matene
kiel kutime, sed kelkajn minutojn antaŭ la dekunua horo. Mi pensis
tamen, ke la du kaj duon horoj sufiĉos pro atingi la ambasedejon, sed
en la dekmiliona Seulo tio ne estis tiel. Mi iris unue de mia apuda
myeongdonga  metrohaltejo  al  Ichon kaj  de  tie  per  alia  metroo  al
Hannam ĉe la riverbordo de Han. Laŭ mia mapo la hungara ambas-
edejo devus esti proksime al tiu stacio.

Rivereto en la Ĝiri montaro apud la Silsang templo
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Elirinte el la metrostacio mi vidis, ke malkiel en la mapo, estis pli da
stratoj krucantaj unu la aliajn en tiu loko kaj ankaŭ tiuj stratoj ne ha-
vis nomojn. Kelkaj preterpasantoj provis helpi min per siaj poŝtelefo-
noj serĉante la adreson de la ambasadejo, sed kiam mi vidis, ke an-
kaŭ la lokuloj nur demandadas unu la alian, mi rezignis. Por mi estis
pli grave atingi mian Hamyang-Jirisan aŭtobuson je la 13:20 ĝusta-
tempe, ol pasigi multe da tempo por trovi la ambasadejon. Ĉar en la
universitato oni demandis min kelkfoje kiam mi alvenos, mi supozis,
ke verŝajne iu atendos min en la bushaltejo antaŭ la Silsangsa. 

Tial mi reiris al la proksima metroostacio kaj post pliaj du ŝanĝoj mi
veturis al Gangbyeon. Tie troveblas la Dong Seul Intercity Bus Ter-
minal, do la Orient-Seula Interurba Busstacio kie la aŭtobusoj ekvet-
uras al la suda parto de la lando. Dum tiu tago mi ankoraŭ ne maten-
manĝis kaj pro tio mi aĉetis en la busstacio varmegan, akre spicitan
„ramyeon” nudelosupon kun kimĉio kaj kun flave pekligita daikon-
rafano. La supo estis tiom varmega, ke oni puvus uzi ĝin ankaŭ kiel
malsano-inhalaĵo  kontraŭ  gripo.  Mi  tagmanĝis  bonguste  kaj  poste
enbusiĝis en la komfortan, klimatizitan aŭtobuson, kie estis nur ses
aŭ sep kunvojaĝantoj. Tiam estis jam la 13:17 kaj post tri minutoj nia
aŭtobuso ekveturis precize laŭ la horaro de la lumabunda korea ĉe-
furbo al la trankvila kaj paceca Ĝiri montaro. Tiel, malgraŭ miaj ĉiuj
klopodoj mi ne povis partopreni la plej gravan agon de la demokra-
tiaj  politikaj  sistemoj, do mi ne ĉeestis  la hungariajn parlamentajn
elektojn. 

La Hamyang Jirisan Express aŭtobuso
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LA VOJAĜO AL ITHAKA

En la  antikva  greka  tempo Ithaka,  la  reĝlando de Oduseo (latine:
Ulysses) estis la insulo de feliĉo. Vojaĝo al Ithaka simbole signifis la
serĉon de feliĉo. Laŭ malnova rakonto la gepatroj instigis siajn gefi-
lojn al tiu vojaĝo, en vasta senco, vagi tra la vivo jene:

„Vekiĝu kaj eku al Ithaka! Ne hastu, sed rigardu kaj vidu!
Ne esperu, ke Ithaka akceptos vin riĉe! Ithaka estas nenio
alia, ol la vojaĝo mem al Ithaka. Nur tio gravas kio vi fari-
ĝos dum via vojaĝo.”

La senco de tiuj konsiloj estas, ke oni devas ekiri al la ekstera mondo
por akiri sperton pri la vivo. Sed ne indas kuri tra la tuta vojo, oni de-
vas foje-foje halti kaj miri pri la beleco de le mondo. Neniam oni de-
vas kredi, ke li aŭ ŝi estos atendata ĉie afable kaj bonvenige, sed oni
mem devas labori por la sukceso. Dum la paso de la vivo oni mem
devas evolui. Gravas, ke oni ŝanĝiĝu pozitive dum sia vivo kaj tiel
oni farigu sian vivon valora kaj kompleta. Mi pensadis pri tiuj instru-
oj je mia alveno al la Silsangsa monaĥejo post mia dekmil kilometra
veturado.

En la pasintaj jaroj mi flugis kutime per la Qatar Airways, la kvinste-
la flugentrepreno, sed antaŭ kelkaj monatoj mi provis vojaĝi ankaŭ
per la Korean Air. La kialo estis, ke per tiu entrepreno mi sen ŝanĝo,
rekte  povis  flugi  la  dekmil  kilometran  distancon inter  Eŭropo kaj
Orient-Azio. Sed ĉifoje la turka flugkompanio estis la plej favorpre-
za, tial mi flugis tra Istambulo al Seulo. En la Ferihegy flughaveno
en Budapeŝto mi havis ankoraŭ duonhoran libertempon, tial mi pasi-
gis tempon en la atendejo por „premium” bankkarto-posedantoj kie
mi bonguste matenmanĝis, ĉar antaŭ la ekiro mi ne havis tempon fari
tion. Mi manĝis du reĝosalikokojn kun rukolo kaj frukta suko.

En la turka aviadilo oni servis orientajn manĝaĵojn kaj eblis ricevi
ankaŭ alkoholaĵojn. Mia apudulo ricevis tiom multe da viskio, ke li
ne povis drinki eĉ la duonon. Sed laŭ miaj spertoj multaj aliaj servoj
estis malpli bonaj ol similaj servoj en aliaj aviadiloj. Mi trovis ŝtop-
ingon por 230V tensio sub la sidloko, sed ĝi ne funkciis. Ankaŭ la
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ekranojn ne eblis uzi antaŭ mia seĝo. Dum longdistanca vojaĝo tio
estus bezonata kaj utila, ĉar per tiuj ekranoj la vojaĝantoj povus ri-
gardi filmojn aŭ oni povus informiĝi pri la flugo-detaloj. Laŭ la in-
formtabuloj de la istambula flughaveno estis senpaga interreta aliro
en la aviadilo, sed ankaŭ tio ne funkciis, nek en la aviadilo, nek en la
flughaveno.

Aldone al ĉio ankaŭ mia valizo estis rompita dumvoje, unu el la pie-
doj de la nova valizo estis difektita. En la korea flughaveno la deĵor-
anta oficisto ĝentile faris la protokolon kaj forprenis la sendokvitan-
con de la valizo. Kelkajn tagojn poste mi ricevis retmesaĝon de la
Turkish Airlines, ke ili povas okupiĝi pri la afero nur, se mi sendos al
ili denove la kvitancon kiun mi jam ne plu havis, ĉar ĝi estis forpre-
nita en la incheona flughaveno.

Post tiaj etaj malagrablaĵoj mi eliris tra a pordo de la incheona flug-
haveno. Laŭ miaj antaŭaj spertoj mi rutine veturis per la flughavena
rapidtrajno al la centro de la korea ĉefurbo. Simile kiel pli fue, ankaŭ
nun mi rezervis malmultekostan hotelĉambron en kvartalo Myeong-
dong, unu minuton apud la Seula Esperanto-Kulturcentro. Mi metis
miajn librojn tien, kiujn mi intencos prezenti en la tutlanda kunveno
post unu semajno. 

83



Mi sciis, ke mi estos en Koreio ĉifoje pli longe, ol kutime. Pro tio an-
taŭ du semajnoj mi aĉetis korean lernolibron en la budapeŝta Univer-
sitato Eötvös Loránd por lerni almenaŭ  la plej gravajn vortojn. La
koreajn signojn mi jam povis legi, sed mi sciis nenion pri la signifo
de la vortoj. Dum la pasintaj du semajnoj mi sufiĉe bone ellernis la
unuajn tri lecionojn, la vortojn kaj frazojn mi komprenis 95-96 %-e.
Sed mi tute ne sciis kiel oni prononcas tiujn vortojn.

Tial mi kunportis magnetofonon, kiun mi povis konekti al mia kom-
putilo kaj mi petis Lee Jungkee, la prezidanton de la Kulturcentro, ke
li petu legi unu el liaj studentoj antaŭ mikrofono laŭte la tekstojn de
la unua parto de la lernolibro. La rezulto estis malgaja. La prononco
de koreaj sonoj estas tiom malsimila al la eŭropaj sonoj, ke mi tute
ne komprenis 95%-ojn de la legita teksto laŭ aŭskultado. Temis pri
95%-oj de la vortoj, kiujn leginte en la libro mi jam bone komprenis.
Aŭskultante la magnetofonon mi aŭdis nur nekonatajn, nekomprene-
blajn kaj sensencajn orientecajn vortojn, kiel ekzemple: dong, ĉung,
kim kaj sin.

Post mia vizito al la Kulturcentro mi iris dormi en la proksiman hote-
lon ĝustatempe por ripozi post la pli ol dekhora flugo, ĉar la venon-
tan tagon mi volis patropreni la parlamentan elekton. Pro tio mi ne
volis pluveturi per nokta buso tuj post mia alveno al Koreio al la su-
daj montoj de la Jirisan. Kiel mi skribis antaŭe la venontan tagon je
la 13:20 mi ekis per buso suden al la Silsangsa templo kaj monaĥejo.
Pri la Silsang templo mi sciis nur ke ĝi estis unu el la plej malnovaj
zen-ceremoniaj  budhismaj  monaĥejoj  en Koreio.  La orumita  hom-
granda Budho-skulptaĵo estas „nur” 4-500-jara en la centra templo,
sed la alia fera Budho-skulptaĵo en la angulo de la renovigita mo-
naĥejo estas 1300 jaraĝa. Tio signifas, ke je la fondo de la hungara
ŝtato antaŭ mil jaroj tiu skulptaĵo estis jam plurcent jaraĝa kaj tiam la
monaĥoj en la Silsangsa instruis la lokanojn vivantajn en la proksi-
maj vilaĝoj jam dum plurcent jaroj.

Tiutempe la Ĝiri-montaro estis ĉefe neloĝata arbara loko kaj nur post
la fondo de la templo ekloĝis kamparanoj en la apudaj valoj por ke ili
ĝuu la kulturan elradion de la monaĥejo kaj estiĝu en la brakumo de
Budho. Sub la gvido de la bonzoj la loĝantoj lernis pri la agrikulturo

84



kaj en la lernejoj de la templo la infanoj povis lerni legi kaj skribi.
Gvide de la monaĥoj elformiĝis komunumoj helpantaj unu la alian,
kie la pli junaj zorgas la malsanulojn kaj maljunulojn en la apudaj vi-
laĝoj. Tie oni fondis nun en ĉi tiu jaro la Indramang Universitaton
apud la ekzistantaj lernejoj, kie oni petis min partopreni en la organi-
zado de instruado de fremdaj lingvoj. Laŭ la doktrino kaj filozofio de
la nove fondita lernejo ĝi estas universitato de la komunumaj retoj 

Nia buso ekveturis en Seulo en sunbrila printempa vetero kaj dum
nia tuta pli ol tricent kilometra veturo kiu bezonis pli ol tri horojn, ni
povis ĝui la belan printempan sunbrilon. Kiam ni alvenis al la monta-
ro, tiam policano haltigis la buson kaj kontrolis ĉu ĉiu ligis la sekur-
zonon. En urbo Hamyang granda parto de la pasaĝeroj forlasis la bu-
son kaj en la venonta stacio Inwol ankaŭ la aliaj, do poste mi restis la
sola pasaĝero en la buso. Ĝi haltis baldaŭ denove kaj tiam la ŝoforo
laŭte kriis „Silsangsa”, atentiginte min, ke ankaŭ mi elbusiĝu.

Plurfoje oni demandis min el la universitato per kiu buso mi alvenos,
tial mi espere supozis, ke iu atendos min en la bushaltejo. Sed mi vi-
dis neniun en la bushaltejo kaj neniun en la proksimaj lokoj atendi.
Bonŝance mi trovis proksime turisman inform-oficejon, kie mi vidis
ŝildon kun litero „i”. Mi supozis, ke eblus ricevis tie informojn angle,
ĉar „i” estas mallongigo de angla vorto „information”. En Koreio oni
instruas la anglan lingvon en ĉiu lernejo dum multaj jaroj, malgraŭ
tio mi spertis, ke koreoj apenaŭ parolas angle. Malgraŭ tio, ke duono
de la  mondo opinias, ke nuntempe la angla fariĝis la komuna inter-
nacia lingvo de la homaro.

Ankaŭ en tiu informoficejo ne parolis angle la deĵorantino. Sed ŝi es-
tis helpema, do ŝi eliris el la oficejo kaj surstrate ŝi montris al mi per
sia mano la vojon al la monaĥejo. Post ĉirkaŭ 80-100 metra promeno
mi rimarkis tabulon, sur kio en korea lingvo estis skribite, ke la vojo
al la monaĥejo troviĝis dekstre. Bonŝance mi jam bone povis legi
tion en la hangul-skribosistemo, do mi trovis facile la ĉefan enirejon
de la monaĥejo trairinte ponton sur eta montara rivero.

En la informejo de la monaĥejo neniu parolis angle, do mi diradis nur
du koreajn  vortojn  „Indramang  Daehak”,  kiu  signifas  Indramang
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Universitato. Aŭskultante tion la oficistino komencis telefonadi kaj ŝi
parolis nur koree la tutan tempon. Mi jam pensis pri reiro al la bus-
haltejo kaj volis serĉi eblecojn por veturi al paroksima urbo por serĉi
hotelĉambron por mi ĝis la situacio klariĝos. Reirinte eĉ bushaltejon
mi ne trovis, do nek horaro, kaj nek ŝildo montris ke oficia bushaltejo
troviĝis ie en la ĉirkaŭaĵo.

Poste  mi  denove reiris  al  la  monaĥejo serĉi  miajn okulvitrojn kaj
paperon por skribi per koreaj literoj kion mi serĉis kaj kien mi volis
iri. Sed tuj post mia eliro el la oficejo mi aŭdis salutkrion el alia flan-
ko de la placo. La salutkrianto estis unu el la gvidantoj de la universi-
tato, kiu mansvingis al mi kaj salutis ĝoje. Li estis la homo kiu prom-
esis al mi veni al la bushaltejo por akcepti min, sed li pensis, ke la
buso alvenos duon horon poste. Tial li ne atendis min en la bushal-
tejo. Komprenante la situacion mi konkludis, ke simile kiel mi legis
en la rakonto pri la ithaka vojaĝo, mi ne devus tro forte kredi, ke It-
haka (ĉi kaze la Indramang Universitato) akceptos min riĉe.

Poste jam ĉio okazis glate. La universitata gvidanto portis miajn pa-
kaĵojn per sia aŭto al la universitata kampuso, kiu estis konstruita en
bela libera placo sur pinto de monteto meze de granda arbaro. Ĝis nia
alveno  la  studentoj  jam  finpreparis  la  freŝan  vespermanĝon  kaj
manĝante  la  bongustaĵojn ni  komencis  nian  komunan vivon en  la
novfondita  universitato  per  sinprezenta  babilado.  Tiamaniere  post
iom da malfacilaĵoj ankaŭ mi alvenis en tiu bela sunbrila aprila tago
en la brakumon de Budho.

Lanternoj en la Silsangsa korto dum la naskiĝtaga festo de Budho
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UNU LECIONON ANTAŬ LA STUDENTOJ

Post la dua mondmilito la politika mapo de Centra kaj Orienta Eŭro-
po ŝanĝiĝis. Tiu ĉi flanko de Eŭropo apartenis al la sovetia zono laŭ
la decido de la Jalta Konferenco. Tial ankaŭ en Hungario restadis la
rusa armeo pli ol kvardek jarojn post la fino de la milito kaj en la
hungaraj lernejoj oni devis instrui kaj lerni la rusan lingvon. La prob-
lemo  estis,  ke  la  ekzistantaj  lingvoinstruistoj  antaŭe  instruis  aliaj
lingvojn: la germanan, latinan aŭ la francan, kaj praktike neniu paro-
lis ruse. Komence la instruadon devis fari tiuj intruistoj, kiuj mem ne
parolis ruse.

Nun jam oni povas aŭdi anekdotojn, kiel tiuj instruistoj komencis la
novan laboron. Ankaŭ ili aĉetis la lernolibrojn kiujn oni verkis por
lernantoj kaj praktike la instruistoj lernis kune kun la lernantoj. Ku-
time ili estis nur unu aŭ du lecionojn antaŭ la lernantoj. Kiu estis jam
tri aŭ kvar lecionojn antaŭ ili, tiu instruisto jam estis kvazaŭ profeso-
ro. Tiu metodo havis sian rezulton. La plej multaj lernantoj post du
aŭ trijara lernado ne povis peti eĉ glason da akvo ruse. Mi persone
devis lerni dek jarojn ruse, kvar jarojn en la elementa lernejo, kvar
jarojn en la mezlernejo kaj ankoraŭ du jarojn en la universitato. Sed
ankoraŭ eĉ en nia universitato estis  studentino,  kiu ne konis ĉiujn
rusajn literojn. Ekzemple kiam Ж (ĵ) aperis en nia lernolibro tiam ŝi
povis legi ĝin nur se alia studento flustre helpis ŝin.

Laŭ miaj spertoj la situacio ankaŭ en Koreio estas simila. Koreaj ho-
moj apenaŭ parolas angle, malgraŭ plurjara lernado en la lernejoj. Vi-
dinte tiun malsukceson oni povus klarigi la kialon de tiu malsukceso
pro la malfacileco de la angla lingvo. Estus evidente konkludi, ke
jam pro tio indus instrui kaj lerni pli facile lerneblan lingvon pli vas-
te, ekzemple esperanton. Sed bedaŭrinde ankaŭ la instruado de espe-
ranto ne ĉiam estas sukcesa. Antaŭ kelkaj monatoj en Seulo mi paro-
lis kun esperantistino,  kiu diris al mi kun tre multaj  eraroj apenaŭ
kompreneble, ke ŝi lernis esperanton de fama lingvisto-profesoro an-
taŭ dek jaroj. Tiam la ĉeestanta profesoro turnis sin al ŝi kaj diris al ŝi
ŝerceme: „Vi devintus diri: antaŭ dek tagoj”.
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Ofte la kaŭzo de la malsukceso, ke multaj lernantoj eĉ post longa ler-
nado ne povas prezenti  sin kaj diri  kelkajn gravajn vortojn pri sia
vivo en fremda lingvo estas metodika problemo de lingvoinstruado.
La nuntempe kutimaj lingvoinstruaj metodoj apartenas al du grupoj.
En la unua la instruisto klarigas en sia gepatra lingvo la plej gravajn
gramatikajn regulojn kaj en la dua temas pri la rekta metodo. Tio sig-
nifas, ke la instruisto jam dekomence parolas fremdlingve al la stu-
dentoj.  En  la  famaj  British  Council  lingvolernejoj  la  anglalingvaj
instruistoj eĉ ne parolas la gepatran lingvon de la studentoj.

Ambaŭ metodoj havas kaj avantaĝojn, kaj malavantaĝojn. La unua
metodo estas la pli facila kaj por la instruisto kaj por la studentoj, ĉar
en tiu kazo ambaŭ parolas en sia gepatra lingvo. Granda avantaĝo
estas, ke oni povas priparoli ĉiujn detalojn en sia gepatra lingvo. Sed
se al tiu teoria lernado ne apartenas ankaŭ intensiva ekzercado, tiam
facile povas okazi, ke la studentoj povas diri senerare en sia gepatra
lingvo kio estas la ĝusta vortordo aŭ kiel finiĝas la substantivoj, sed
ne povas flue komunikadi en la fremda lingvo. 

Studentoj de la Indramang Universitato sidmeditas en la kampuso
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En la dua kazo la instruisto jam dekomence fremdlingve parolas al la
studentoj. Signifeca avantaĝo de tiu instrumetodo estas ka la oreloj
de la studentoj povas alkutimiĝi al la lingvo. Estas tamen granda ma-
lavantaĝo, ke la studentoj ne povas demandi, se ili ne komprenas ion,
ĉar komence ili ne kapablas demandi fremdlingve.

Por pliefikigi la instruadon mi evoluigis specialan instruan metodon.
Baze mi uzas la rektan metodon, kie la ekzercado kaj la parolkapab-
lo-evoligo de la studentoj estas en la fokuso de mia instruado. Sed
estas grava afero, ke komence mi ĉiam diras la signifojn de la vortoj
ankaŭ koree Per tio mi helpas, ke la studentoj komprenu ĉion je la
komenco kaj en la posta parto de la leciono jam la studentoj povas
paroli unu kun la alia esperantligve dum la tuta tempo..

En multaj lingvolernejoj ŝokas kaj malentuziasmigas la studentojn la
lernado de multegaj vortoj, kaj la timo pro multaj nekonataj vortoj ti-
migas ilin ekparoli dum la studhoroj. Sed ne en miaj studhoroj. Mi
ĉiam instigas ilin ekzerci kaj uzi tiujn kvin aŭ dek vortojn, kiujn ni
ĵus lernis. Ili rajtis kaj rajtas uzi ankaŭ koreajn vortojn en la esperant-
lingva parolo, kiujn ni ĉiukaze ne tradukus alilingven. Tiel ili rapide
ellernis la plej oftajn bazajn vortojn esperante: „estas, lernas, labor-
as, malgranda, granda, bona, bela”, kaj poste ili mem miris, ke ili
povis dum minutoj libere paroli en tiu nova lingvo.

Ĉiu rakontis kiel li aŭ ŝi nomiĝis kaj kie li aŭ ŝi laboris aŭ studis. Ili
povis klarigi: ĉu ili studis en la Indramang Daehak en la Jirisan aŭ en
Seulo, ĉu Seulo estis granda kaj la Silsangsa estis malgranda, aŭ Seu-
lo estis malgranda kaj la Silsangsa estis granda. Ĉu la Silsangsa estis
en la Jirisan, aŭ ĉu ĝi estis en Seulo en la Namsan, ktp., ktp. Neniu
uzis la vortojn „Indramang Universitato” por la Indramang Daehak,
„Silsang templo” por la Silsangsa, „Ĝiri montaro” por la Jirisan kaj
„Suda monto” por la Namsan,  tamen ĉio estis  komprenebla.  Bone
montris la ekspoda rido, ke ĉiu komprenis pri kio temis, kiam mi de-
mandis ĉu Jagalchi estis en la Jirisan aŭ en la Namsan. Ĉiu respondis
koruse, ke Jagalchi estis nek en la Jirisan, nek en la Namsan, sed ĝi
estis en Busan. Ĉar kiel oni povus imagi, ke unu el la plej granda
marborda fiŝmerkato de Orienta Azio estu sur dumil metra alta mon-
taro.
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Estis do tre grave, ke jam en la tria studhoro la studentoj daŭre paro-
lis unu kun la alia en fremda lingvo. Dum la naŭdekminuta leciono
mi parolis eble nur dek kvin aŭ dudek minutojn pri la signifo de la
vortoj kaj dum pli ol unu horo la studentoj parolis unu kun la alia.
Tio donis al ili grandan memfidon kaj en la ventonaj tagoj jam ofte
okazis, ke ili salutis min esperante en la korto kiam ni renkontiĝis kaj
ili demandis min esperante kiel mi fartis.

La novaĵo pri la sukcesa instruado rapide disvastiĝis en la ĉirkaŭaĵo
kaj post la unuaj lecionoj venis al niaj studhoroj ne nur niaj studentoj,
sed ankaŭ pluraj oficistoj de la lernejo, unuavice la ĝenerala sekreta-
rio de la universitato.  Sed aliĝis studentoj al nia kurso ankaŭ el la
najbaraj vilaĝoj kaj ankaŭ laboristino de la loka kafejo decidis lerni
esperanton. Nia kurso komencis transformiĝi al malfermita universi-
tato, simile al la populara „Open University” en Ameriko.

Tiu speciala instrumetodo postulis ankaŭ de mi mem grandan labo-
ron. Ĉar komence mi kutimis diri ankaŭ koree la signifon de la vor-
toj, tial ankaŭ mi devis lerni koree la tekstojn. Simile, kiel okazis la
instruado de la rusa lingvo en Hungario je la komenco post la milito,
mi estis almenaŭ du lecionojn antaŭ la studentoj. Tial mi komencis
lerni la korean lingvon pli intensive el mia lernolibro kiun mi aĉetis
tri semajnojn antaŭ mia forveturo en Budapeŝto, en la librovendejo
de la Eötvös Lóránd Universitato.

Tio ne estis facila, ĉar la libro estis plene kun mistajpoj kaj eraroj, kaj
multaj vortoj ne estis menciataj en la vortlisto. Kvankam koreoj opi-
nias, ke ili havas la plej logikan skribosistemon en la mondo, tamen
ne eblas ellerni ĝin tre facile. Temas pri fonetika skribo, do la korea
hangul skribosistemo estas certe pli facile lernebla ol la ĉina aŭ la ja-
pana, sed la prononco de la vortoj estas tre malfacila. Unue tial, ĉar
malgraŭ la fonetikeco estas nekredeble multaj esceptoj. Ekzemple la
literon „b” oni devas prononci foje „b”, foje „p”, sed povas okazi an-
kaŭ „m”. Estas multaj esceptoj, jam la unua vorto en la libro estas es-
cepto, kaj ni ekscias, ke ankaŭ ĉiujn aliajn similajn vortojn oni devas
prononci malregule.
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La situacio estas eĉ pli komplika, ĉar en la hungara lingvo estas nur
naŭ vokaloj, esperante kaj japane nur kvin, sed en la korea lingvo mi
trovis dudek unu vokalojn. Inter ili dek estas sole sonaj kaj dek unu
estas duoble sonaj vokaloj. Por ĉinoj, japanoj kaj koreoj ĉe lernado
de eŭropaj lingvoj la ĉefa problemo estas distingi la literojn „r” kaj
„l”, ĉar tiuj konsonantoj mankas en iliaj lingvoj. Tial mi ofte ricevas
leterojn eĉ de konataj lingvistoj en kiuj ili erare uzas  tiujn literojn..

Laŭ tiu vidpunkto koreoj lernas fremdajn lingvojn iom pli facile ol
alilandanoj, ĉar ili devas lerni nur unu aŭ du nekonatajn fremdajn so-
nojn. Sed ne gravas eĉ se ili ne prononcus tiujn sonojn perfekte ĉar la
partnero laŭ la kunteksto facile povas kompreni kion la koreo volas
diri.

Se iu koreo ne povus prononci la sonon „ő”, kiu estas vaste uzata li-
tero en la hungara, germana kaj franca lingvoj, tiam lia kunparolanto
tamen facile povas trovi kion li volis diri kaj ili povas kompreni unu
la alian. Ekzemple anstataŭ la hungara vorto „Hódmezővásárhely”,
alilandanoj povas diri „Hodmezovasarhely”. En tiu kazo la hungaroj
sentas ke la prononco estas malĝusta, tamen ili komprenas kion la
alilandanoj volis diri. Oni facile komprenas la tiutipajn malĝuste pro-
noncitajn vortojn, ĉar se nur unu sono malĝustas, la ceteraj aliaj bone
difinas la vorton. Sed kiam mi parolas koree, tiam mi devas uzi ofte
tiajn koreajn vortojn, en kiuj eĉ ne unu sono prononceblas laŭ kutima
eŭropa prononcmaniero.

La Indramang Universitato estas alternativa universitato. Tie ne tio
estas la plej grava celo, ke la studentoj estu la plej bonaj en ĉiuj stud-
objektoj por ke ili atingu brilan karieron kaj laboru ĉe la plej bonaj
firmaoj kie ili ricevus la plej altajn salajrojn. En tiuj alternativaj ler-
nejoj la plej grave estas, ke ĉiu fartu bone kaj ĉiu vivu feliĉe. Pro tio
ankaŭ por mi estis grava tasko krei amikan etoson tuj ĉe la komenco.

En la alternativaj lernejoj la instruistoj parolas al la lernantoj uzante
iliajn personajn nomojn kaj ankaŭ la lernantoj uzas la karesnomojn
de la instruistoj. La karesnomojn la instruistoj mem elektas. Se iu ne
elektas  karesnomon,  tiam la  aliuloj  nomas  lin  ankaŭ  per  persona
nomo. En Eŭropo ofte okazas, ke studentoj donas moknomojn al la

91



instruistoj, sed tio tute ne estas kutime en la koreaj lernejoj. Anstataŭ
la ceremonie uzata „sensei” (majstro, instruisto) en Japanio, aŭ la ko-
rea „sansengnim” ankaŭ ni uzas personajn nomojn kiam ni parolas
unu al la alia en la Indramang Universitato.

Kvankam la etoso estas tre amika kaj gaja dum la studhoroj kiam ni
multe ridas pri la amuzaj situacioj, tamen ankaŭ en nia instruado est-
as iom da ceremonio. Kiam mi envenas la klasĉambron, tiam mi ne
tuj komencas la instruadon per „malfermu la libron...” aŭ simile. Sed
tiam unu el la studentoj batas ber bambuo-stango trifoje signali la ko-
mencon de la studhoro kaj tiam ĉiu kunplektas siajn manojn preĝe
salutante la instuiston kaj dankante la eblon partopreni en la instrua-
do.

Por havi grandan sperton en la uzado de la fremdaj lingvoj, oni bezo-
nas daŭre legi, skribi kaj paroli en la lernata lingvo. Tial mi kutime
donas multege da hejmtasko al la studentoj. Ili faras tion volonte, ĉar
per tio ili sentas, ke ili estas kapablaj ellerni la lingvon. Je la komen-
co mi donas ofte tekstojn en korea lingvo al la studentoj por ke ili
traduku la tekstojn en esperanton..  Mi faras tiujn taskfoliojn en la
biblioteko de la universitato, ĉar en mia komputilo mi ne havas kore-
ajn literojn.
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En la biblioteko estas komputilo kiu havas ankaŭ koreajn hangul-lite-
rojn, tial mi kutime tajpas la koreajn tekstojn per tiu komputilo. Mia
instrumetodo estas iom pli kompleksa ol la rekta metodo, ĉar tie la
studentoj eĉ ne rajtas ekparoli en sia gepatra lingvo. Sed mi pensas,
ke je la komenco mi devas daŭre kontroli ĉu la studentoj komprenas
bone la vortojn, aŭ ne kaj pro tio mi ĉiam tradukigas tekstojn dum la
unuaj kelkaj lecionoj. Mi spertis, ke ankaŭ por mi tio estis utile, ĉar
tralegante ĉiujn hejmtaskojn ankaŭ mi povis ellerni iom pli efike la
korean lingvon.

Kelfoje la studentoj malaperas el la kampuso por la tuta tago, ĉar ili
iras al la kampoj por fari ian agrikulturan laboron. Tiam nur mi estas
sole en la universitato. Tio okazis ankaŭ en la dua parto de la antaŭa
semajno, kiam post du pluvaj tagoj subite venis sunbrila tago. Tiam
subite serpentoj aperis en la korto de la universitato. Mi pensis ke tio
estis tute normale, ĉar post la longa vintra malvarmo ankaŭ la serpen-
toj bezonas la sunan varmon. Videble ankaŭ ili ŝatas sunumi kaj ili
povas tion fari en la korto de la univeritato pli bone ol en la ĉirkaŭa
arbaro, kie la sovaĝaj plantoj ombras la sunon. Laŭ la lokaj loĝantoj
la serpentoj estas danĝeraj ĉefe printempe kaj aŭtune, sed mi supo-
zas, ke ne ĉiu speco mordas venene.

La unua serpento, kiun mi ekvidis, estis ĉirkaŭ duonmetra longa kaj
ĝi  sunumis  sur  la  pavimo  antaŭ  nia  loĝeja  domo  en  la  kampuso.
Kiam ni rimarkis unu la alian, tiam mi haltis kie mi estis kaj poste ĝi
malrapide retiriĝis inter la plantojn en la herbejo. Post duon horo mi
iris brosi miajn dentojn al la fonto malantaŭ la universitataj domoj.
Ankaŭ tie sunumis serpento apud la fonto, ĝi estis pli longa ol la an-
taŭa. Feliĉe nek ĉifoje okazis malagrablaĵo, ĉar post kiam ĝi ekvidis
min, ĝi kaŝis sin inter la rokojn.

Mi jam vizitis multajn landojn de la kvin kontinentoj kaj mi jam estis
en multaj partoj de la mondo, do mi emis kredi, ke mi estis preta por
ĉia situacio. Sed ĉifoje mi konsciis, ke oni neniam povas esti preta
vojaĝante al ekzotikaj lokoj. Dum la lastaj jaroj mi faris longan liston
de nemalhaveblaj aĵoj kiujn mi nepre metu en mian valizon, sed ne-
niam venis al mia kapo ke mi kunportu ankaŭ gumbotojn.
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Nun mi jam vidas, ke estus pli sekure nokte iri ĉi tie en la korton en
gumbotoj, kiam en mallumo ne eblas vidi la bestojn en nia ĉirkaŭaĵo.
Sed ĉar mi ne havas gumbotojn, mi provas ellerni la kutimojn de la
sovaĝaj bestoj vivantaj apud la kampuso. Tiel mi povas malgrandigi
la ŝancon renkonti ilin. Kiel malnova hungara diro instruas: „A mér-
ges kígyót is meg kell hogy értsük, csak kellő szempont kell, ahonnan
nézzük.” (Ni devas kompreni ankaŭ la venenan serpenton kaj por tio
nur taŭga vidpunkto estas bezonata.)
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ĜIS LA DIKA VIRINO NE KANTAS

Antaŭ mia vojaĝo al Koreio ŝajnis al mi, ke tie mi havos multe da li-
bera tempo krom la instruado en la Indramang Universitato. Mi pen-
sis, ke plurajn laborojn, kiujn mi jam prokrastis dum monatoj, mi po-
vos tie fari kviete. Mia komputilo aĉetita en Florido antaŭ dek jaroj
havis malmulte da loko en la storejo kaj pro tio mi planis forviŝi la ne
bezonatajn dokumetojn kaj datenojn. Krome, mi kunportis dek dvd
diskojn por kopii la bezonatajn (kaj ankaŭ la superfluajn) datenojn
kaj konservi ilin sur la diskoj. Mi kunportis ankaŭ plurajn anglaling-
vajn romanojn legi en mia libertempo.

Krome mi kunportis ankaŭ la korean lernolibron aĉetitan en la buda-
peŝta universitato, supozante, ke mi povos tie lerni pli efike, ol en
Budapeŝto. Mi supozis tiel, ĉar mi pensis, ke se mi bezonos helpon,
tiam mi povos tuj demandi koreojn kiel oni prononcas la nekonatajn
vortojn. Ankaŭ pri budhismo mi kunportis libron por legi ĝin en la
monaĥejo. Mi planis ankaŭ redakti miajn du librojn, kiuj de du jaroj
kuŝis en mia skribotablo, ĉar antaŭ mia ekveturo mi esperis havi tem-
pon ankaŭ por tio.

Tiam hejme mi pensis, ke en la nova universitato konstruita sur mon-
tetopinto en la Ĝiri montaro mi estos ĉirkaŭita de la naturo, mi aŭs-
kultos la ĉirkadon de birdoj en la arbaro kaj la glugladon de riveretoj
en la orienta kaj okcidenta flankoj de la universitato. Mi pensis, ke
kiam mi  ekenuos tion,  tiam mi  enlegados en bonan libron aŭ ko-
mencos studi la ekzotikan orientazian kulturon kaj la korean lingvon.
Komence aspektis, ke mia vivo tie estos varia, multkolora kaj riĉa,
mi povos fari multajn interesajn kaj utilajn aferojn kaj mi havos mul-
tege da tempo ankaŭ por ripozi.Sed nun mi vidas, ke ne tiel okazos.

Post mia alveno Hae Kang Suenim, la prezidanto de la universitato
akceptis min kaj ni interparolis pri la startigo de la instruado en la
universitato. Dume laŭ la plurmiljara monaĥeja kutimo ni sidiĝis sur
la planko kaj trinkis agrablan teon kaj manĝis freŝajn fragojn. Kiam
li eksciis ĉe la fino, ke ankaŭ min interesis la budhismo, tiam li donis
al mi libron de profesoro Walpola Rahula, doktoro de la Colombo
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Universitato. La titolo de la libro estis:  „What the Buddha taught”
(La doktrino kiun la Budho instruis). Tiu libro estis grava, ĉar la aŭ-
toro estis la unua bhikkhu (budhisma monaĥo) en la mondo, kiun oni
elektis  profesoro  en  la  okcidenta  mondo.  La  usona  Northwestern
University nomumis lin universitata profesoro en la Katedro de Reli-
giohistorio kaj Literaturo. La prezidanto de mia universitato, kiu estis
ankaŭ mem budhisma monaĥo, helpeme ofertis al mi iam ajn viziti
lin, se mi ŝatus konsulti demandojn pri miaj studoj. Tio signifas en la
praktiko, ke krom la instruado li enkondukos min en la budhisman
doktrinon per „guided independed research”  (gvidata memstara es-
plorprogramo) dum mia restado en la monaĥejo.

Kaj la Silsangsa monaĥejo kaj la Indramang Universitato havas ori-
entecan stilon. Tio signifas, ke nek en la loĝĉambroj, nek en la ler-
noĉambroj, nek en la kuirejo, nek en la biblioteko estas mebloj kaj
dum la preĝejaj ceremonioj kaj dum la universitataj prelegoj ĉiu si-
das surplanke. Same en la universitata manĝejo oni manĝas sidante
surplanke. Nur en du lokoj estas malsama kutimo: en la monaĥeja
manĝejo kaj en la akceptejo de la monaĥejo oni manĝas kaj sidas sur
seĝo farante siajn aferojn. Kaj estas nature, ke laŭ malnova korea kaj
japana tradicio ni dormas ankaŭ surplanke en niaj loĝejoj en la uni-
versitata kampuso.

La matenmanĝo kaj la vespermanĝo okazas en la kampuso, sed tag-
meze ni iras tagmanĝi en la monaĥejan manĝejon. Tiucele ni devas
grimpi alten,  ĉar  la  monaĥejo estas en valo sed la universitato  en
montopinto sur senarba placo. Inter la du lokoj oni povas iri en ro-
mantika arbara vojeto, kiu ne iras laŭ la monto serpente, sed ĉiufoje
oni devas iri ĝis la montopinto de malalta monteto inter la du ejoj, de
kie oni povas vidi bonege la panoramon de la ĉirkaŭantaj Ĝiri-mon-
toj.

La manĝokomencon signalas interesa ekzotika ceremonio. Kvankam
ĉiu konas la manĝotempojn: metenmanĝo okazas inter la sepa kaj la
oka horo, tagmanĝo vespere inter la sesa kaj la sepa horo, tamen ne
estas kutimo simple eniri la manĝejon sen ajna ceremonio. La ko-
mencon de la manĝoj en la monaĥejo signalas tamburo farita el ligno
kaj bambuo-stangetoj batitaj sur manplato en la universitato. Antaŭ la
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manĝoj okazas duon minuta silenta meditado starante, kaj poste eksi-
dante okazas plia dankesprimo kaj nur post tio oni ekmanĝas. La ko-
mencon de la manĝoj do signalas tamburo kaj bambuostangetoj, sed
ankaŭ antaŭ la studhoroj oni uzas ilin por montri, ke la leciono ko-
menciĝas.

Laŭ novtipa usona proverbo „la afero ne estas finita ĝis la dika viri-
no ne kantas”. La origino de la proverbo devenas el iu sporta stadio-
no, kie post la fino de la matĉo aŭ alia sporta ludo iu dika virino ĉiu-
foje sen oficia peto memvole kantis la usonan himnon. En la stadio-
noj okazis plurfoje, ke multaj homoj en la publiko ne atendis la finon
de la matĉo, sed pli frue ekforiris por ne havi grandan amason da ho-
moj ĉe la elirejo. Ili verŝajne pensis, ke en la lastaj unu aŭ du minutoj
okazos nenio  interesa,  sed tamen  plurfoje  okazis  lastminuta  grava
evento kion ili ne vidis.

Tiam naskiĝis tiu proverbo, do komence la proverbo havis tre konk-
retan signifon. Poste la signifo de tiu proverbo fariĝis pri ĝenerala.
Do, se en Usono oni dirus, ke nenio estas finita ĝis la dika virino ne
kantas, la slogano en la Ĝiri montaro sonus aliel: nenio komenĉigas
ĝis la bambuo-tamburo ne eksonas.

97



LA JUVELOJ DE LA REĜINO

„Vivis reĝo iam en la mezepoko, kiu havis sekretan amatinon. La
juna virino tre plaĉis al la reĝo, tial li decidis doni al ŝi belan kaj va-
loran donacon. Li eniris kaŝe la trezorejon, prenis tie la orajn brac-
eletojn de la reĝino kaj donacis ilin al la amatino. La reĝo pensis, ke
la reĝino havis tiom multe da juveloj, ke ŝi tute ne povis rememori
ilin, do eble ŝi ne rimarkos ĉu iu el la juveloj mankos.

Post kelkaj semajnoj vojaĝanta teatra grupo venis en la urbon. La
programo ŝajnis esti interesa, tial ankaŭ la reĝa paro partoprenis ĝin
kune kun multaj aliaj homoj. Ankaŭ la amatino de la reĝo venis al la
prezentado kaj ŝi sidiĝis proksime al la reĝa paro.

La amatino estis vanta, ekshibicia, kaj fanfarona virino. Tial ŝi havis
siajn braceletojn ĉirkaŭ la manoj kaj ŝi tenis siajn manojn super la
seĝo tiel, ke ĉiu vidu ŝiajn belegajn juvelojn.

Post la unua akto nekonata viro iris al la seĝo de la amatino kiu ha-
vis uniformon de la reĝa korpogardistaro. Li salutis ĝentile soldate
kaj diris, ke la reĝino rimarkis la belegajn juvelojn sur la brakoj de
la virino kaj la reĝina moŝto ŝatus rigardi ilin pli proksime. La viro
petis ke ŝi transdoni unu el la juveloj al li por ke li poste montru la
valoraĵon al la reĝino.

La amatino transdonis la juvelon feliĉe, ĉar ŝi esperis sekrete, ke la
reĝino invitos ŝin poste al sinprezento en la reĝan kortegon. Si pen-
sis, ke ŝi povos konatiĝi tie kun famaj kaj riĉaj aristokratoj kaj aliaj
eminentuloj.

Poste pasis la dua akto kaj venis nova paŭzo. Tiam alia nekonata
viro iris al la seĝo de la amatino. Malgraŭ, ke li ne havis uniformon,
tamen li asertis ke li estis la gvidanto de la urba policejo. Li diris, ke
antaŭ kelkaj minutoj policistoj arestis viron kaj ili trovis oran juvelon
en la poŝo de tiu viro. Post mallonga konfesprenado la viro konfesis,
ke li akiris ĝin de iu nekonata virino en la teatro, kaj la trovita juvelo
tre similis al la braceleto kiun la sinjorino havis sur sia mano.
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La viro petis, ke la virino transdonu al li sian braceleton por ke poli-
cistoj povu kompari ĝin kun la alia juvelo, kiun la arestita viro pos-
edis en la policejo. Tiel la virino donis ankaŭ sian alian braceleton
al la viro kiu metis ĝin en la poŝon kaj rapide foriris....” - Tio estas la
unua parto de la rakonto, sed estas demando kiel la rakonto finiĝas.

************************

Kiam mi venis al Koreio tiam temis nur pri organizado de instruado
de fremdaj lingvoj en la Indramang Universitato, sed intertempe mi
ricevis  ankaŭ aliajn taskojn.  Dum la  lastaj  semajnoj  disvastiĝis  la
famo pri miaj specialaj instrumetodoj, kiuj ŝajnis esti efikaj ĉar ili ha-
vis tre rapidajn kaj facile videblajn rezultojn. Tial oni petis min inst-
rui ankaŭ en la seula filio de Korea Esperanto-Asocio. Tio estis du-
dekhora kurso por membroj de la progresanta grupo en Mapo, prok-
sime al la Han rivero.

Tie mi devis organizi la instruadon aliel ol kiel mi instruis la komen-
cantojn en la Indramang Universitato. En la universitato mi elektis la
konversaciajn temojn laŭ la lernolibro por komencantoj. Sed en la se-
ula progresanta grupo mi faris mallongajn prelegojn pri diversaj soci-
aj, ekonomikaj, kulturaj kaj historiaj temoj kaj en la cetera tempo de
la studhoro ni diskutis tiun temon kun la partoprenantoj en seminaria
formo. Estas grave, ke la prelegoj ne estu tro enuaj kaj tedaj kaj pro
tio mi foje-foje donis taskon al la partoprenatoj de la kurso, ke ili
finu senfinan amuzan rakonton laŭ siaj pensoj.

Poste ĉiu kursano laŭtlegas sian propran version pri la fino de la ra-
konto kaj la grupo diskutas kiu versio estas logika, kredebla kaj amu-
za, aŭ la tuta rakonto estas tute malracia kaj nekredebla. Post la unua
studhoro mi disdonis la superan rakonton al  la kursanoj por ke ili
hejmpe pripensu la aferon kaj verku taŭgan finon al la rakonto.

En la dua studhoro mi ĝoje spertis, ke malgraŭ la multaj relative ma-
lofte uzataj vortoj kaj komplikaj esprimoj ĉiu kursano komprenis la
rakonton kaj ĉiu provis trovi spritan finon per interesaj ideoj. Por mi
la plej sprita rakontofino estis la jena:
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„Ambaŭ viroj kiuj vizitis la amatinon de la reĝo en la teatro estis
membroj de la reĝina korpogardistaro. La reĝino rekonis siajn juvel-
ojn sur la manoj de la amatino kaj suspektis la ruzan kaŭzon kiel la
juveloj troviĝis ĉirkaŭ la manoj de la nekonata virino. Sed la reĝino
volis eviti laŭtan skandalon kaj tial ŝi ordonis siajn korpogardistojn
ke ili provu rehavigi la juvelojn diskrete, sen aparta skandalo.”

Chon Changsong, generalo de la Korea Aera Forto (apud la aŭtoro)
estis la plej diligenta kaj multkolora kursano kiu ĉeestis ĉiujn kursojn
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TRAGEDIO EN LA MARO

Unu semajnon post mia alveno al Orienta Azio grava mara tragedio
ŝokis la mondon kaj la korean socion, kiu okazis ĉe insulo Kvanmedo
en Sudkoreio. La Sewol pramŝipo post subita turno falis flanken, fa-
riĝis nekontrolebla, renversiĝis kaj dum du horoj tute subakviĝis.

476 homoj estis sur la pramŝipo dum la tragedio kaj nur 174 travivis
la akcidenton. La viktimoj estis grandparte studentoj de la Danwon
supermezlernejo el urbo Ansan, kiuj studvojaĝis de Incheon al insulo
Jeju, populara kaj konata feriejo en Koreio.

La unuaj informoj pri la ŝipakcidento en la medio estis ŝokigaj. El tiuj
informoj eblis ekscii, ke dum la katastrofo ne la kapitano estis ĉe la
stirejo, sed juna triagrada nesperta oficiro stiris la ŝipon. Onidire an-
kaŭ la fajrobrigadon informis unue ne la personalo de la ŝipo, sed la
studentoj telefonis peti helpon pro la sinko de la ŝipo.

Laŭ informoj en la ŝipo estis pli ol kvardek savboatoj, sed nur unu
(laŭ aliaj informoj du) estis uzata kaj la kapitano ordonis la pasaĝe-
rojn resti en ilia loko en la rapide subakviĝinta ŝipo. Intertempe la ka-
pitano savis sin inter la unuaj. Li eskapis el la ŝipo kun siaj pluraj ofi-
ciroj kaj tiel forlasante la ŝipon, ili lasis, ke la pasaĝeroj strangoliĝu
en la renversiĝita ŝipo.

La kapitano poste diris, ke li ordonis al la pasaĝeroj resti en la ŝipo,
ĉar  li  pensis,  ke  en  la  12  C-grada  akvo  ili  tro  malvarmumus  kaj
forflosigus ilin la oceano. Tamen ne estis klare, ke se laŭ li tio estis
tiom danĝera, kial li mem saltis en la akvon kaj sidis en savboaton in-
ter la unuaj. La nekredeble granda nombro de la viktimoj devenis an-
kaŭ de la koreaj tradicioj, laŭ kiuj la homojn oni edukas tiel, ke ili de-
vas ĉiukaze agi laŭ la ordonoj. Ĉar ankaŭ en tiu kazo multaj obeis la
ordonojn de la ŝipoficiroj, sekve de tio multaj el la pasaĝeroj mortis.
Mi pensas, ke se ili saltindus en sia savzono en la marakvon por atin-
gi la savboatojn, tiam multaj povintus travivi la akcidenton. Ĉar kiam
la ŝipo Titanic karambolis kun glacimonto, tiam la temperaturo de la
marakvo estis eĉ pli malalta ol 12 C gradoj. Kaj oni bone scias, ke
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tiam multegaj homoj travivis la katastrofon, preskaŭ ĉiuj kiuj povis
atingi la savboatojn.

La nombro de mortintoj estis pli alta ol la nombro de la homoj kiuj
dronis dum la subakviĝo de la ŝipo. Kelkajn tagojn post la akcidento
subakvisto mortis serĉante viktimojn en la ŝipo kaj mortis ankaŭ inst-
ruisto kiu povis eskapi el la ŝipo dum la tempo de la katastrofo. Kang
Minkyu, 52-jara instruisto pri etiko saviĝis el la ŝipo, sed post du ta-
goj li mem mortigis sin sur arbo per ŝnuro. Li estis vicdirektoro de la
Danwon supermezlernejo kaj li iniciatis, ke siaj studentoj partoprenu
tiun perŝipan studekskurson. Kiel li skribis en sia adiaŭa mesaĝo li ne
povis vivi plu, kiam li vidis, ke siaj multaj lernantoj mortis.

Li respondecis pri la sekureco de la studentoj kaj li sentis, ke li ne po-
vus plu vivi kiam li ne sciis kie siaj studentoj estis. Li aldonis, ke en
la transa mondo super la ĉieloj eble li ankoraŭ povos pluinstrui siajn
amatajn studentojn. En sia lasta mesaĝo li petis cindrigi sin kaj verŝi
siajn cindrojn tien, kie la studentoj mortis. En Koreio ne estas entom-
bigaj ceremonioj kaj ne estas kutimo fari laŭdajn parolojn.

La korpon de la mortinta instruisto oni metis en ĉerkoaŭton je la kva-
ra kaj duono matene antaŭ sunleviĝo kaj la parencoj akompanis lin
ĝis la parkejo. Poste la funebrantoj sidiĝis en siajn aŭtojn kaj veturis
al la kremaciejo. La ĉerkoaŭto sekvis ilin, sed unue ĝi ankoraŭ faris
kromvojon ĉirkaŭ la kampuso de la Danwon supermezlernejo. Per tio
montriĝis, ke la vicdirektoro lastfoje vizitis sian amatan lernejon.

La eventojn la televido elsendis rekte kaj tio pli ekscitis la korean so-
cion kaj faris la doloron persone travivebla, kiun tiu tragedio kaŭzis
por plurcent familioj. Laŭ koreaj tradicioj ne estas entombigaj cere-
monioj en la eŭropa senco, tamen en la funebra salono estis multegaj
florkronoj kaj la parencoj akceptis la kondolencojn de la kolegoj kaj
geamikoj. En la funebran salonon de la instruisto venis liaj kolegoj
ankaŭ el liaj antaŭaj lernejoj kaj ankaŭ estintaj studentoj por espimi
siajn kondolencojn per senvorta kapklino.

Laŭ la paso de tagoj eblis ekscii pli kaj pli da malregulaĵojn kaj pre-
terlason de gravaj reguloj pri la evento. Oni eksciis, ke la ŝipo estis
troŝarĝita kaj la mara gardistaro jam kvin minutojn post la unua SOS-
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signalo mesaĝis al la kapitano ke li tuj komencu evakui la ŝipon. Pos-
te ankaŭ klariĝis, ke la ŝipo estis konstruita en Japanio kaj ĝi venis al
Koreio antaŭ unu jaro. Tiam ĝi estis rekonstruita aŭ alikonstruita per
aldono de plia ferdeko, kiu malbonigis la stabilecon de la ŝipo. Ankaŭ
aliaj informoj venis pri la maraferaj instancoj, kiuj intence ne rimar-
kis diversajn malregulecojn. Tial komenciĝis pluraj esploroj rilate al
la afero, ankaŭ pri koruptado.

Post esplor-ekzameno preskaŭ la tuta personalo de la ŝipo estis aresti-
taj. La malmultaj esceptoj, kiujn la kompetentaj instancoj ne arestis,
estis la maristoj kiuj okupiĝis pri la pasaĝeroj kaj la kuirejistoj. Oni
arestis  ankaŭ la ĝeneralan  direktoron kaj  kvar fakdirektorojn de la
entrepreno, kiu posedis la ŝipon. Post la tragedio ankaŭ la ŝtatprezi-
dantino iris surloken kaj esprimis kondolencon al la familianoj de la
viktimoj. Kiel ŝi diris, ankaŭ ŝi bone povis senti la doloron de la per-
do, ĉar oni murdis ankaŭ ŝian patron kaj patrinon. Poste ankaŭ la ĉef-
ministro abdikis kaj la ŝtatestrino ekceptis tion.

Estas fakto, ke multaj homoj serioze kulpis en la tragedio, sed estis
ankaŭ aliaj homoj, kiuj kondutis heroe en la malfacilaj minutoj. Ek-
zemple Park Jee Young, 22-jara junulino helpis disdoni savovestojn.
Ŝi disdonis ĉiujn, do ŝi mem jam ne povis surhavi unu. Tio kaŭzis ŝi-
an morton kaj tiel ŝi fariĝis nacia heroo. Ankaŭ la 17-jara Choi Dukha
savis multajn vivojn, sed poste li mortis pro la sekvoj de la akcidento.

Laŭ la moderna 21-jarcenta tekniko pluraj studentoj  povis filmi la
okazaĵojn per sia poŝtelefono kaj tiel multaj adiaŭis siajn gepatrojn,
kiam ili vidis, ke la situacio estis senespera. Kiam estis jam granda
paniko, iu ankoraŭ sukcesis sendi lastan mesaĝon al sia patro aŭ pat-
rino por sciigi, ke li multe amis ilin. Sed iris ankaŭ helpopetaj infor-
moj ĉien ajn. Unu el la infanoj petis sian patron sendi rapide fajrobri-
gadistojn al la ŝipo, ĉar tiam multaj studentoj ankoraŭ vivis en la ka-
jutoj kiuj estis duonplenaj kun akvo.

Multaj pasaĝeroj luktis pro sia vivo ĝis la lasta spiro. Tio nur poste
videblis, kiam subakvistoj trovis plurajn viktimojn kun rompitaj fing-
roj en la dronita ŝipo. Tio signifis, ke ili klopodis eskapi ankaŭ el la
akvoplena ŝipkorpo kaj provis iel liberiĝi.
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Multaj gepatroj ankaŭ post la subakviĝo de la ŝipo esperis blinde en
iu miraklo, ke sia filo tamen restis vivanta ie en la suba angulo de la
ŝipo. Kelkajn tagojn post la tragedio aperis en la medio adiaŭa me-
saĝo de patro al sia filo: „Pardonu min, ke mi tiom longe ne lasis vin
for kaj ke mi esperis plu. Tie kie vi estis verŝajne estis tre malvarme
kaj mallume. Dio estu kun vi, mi esperas, ke ni iam renkontiĝos.”

Kondolenca ceremonio por la viktimoj en la Silsangsa
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VIVO EN LA KAMPUSO

Post mia alveno la tuta universitata personaro iris al la monaĥejo por
kelkaj semajnoj, tial dum iom da tempo mi estis sole en la universita-
to de mateno ĝis vespero. Tial ni ne uzis ankaŭ la universitatan kiure-
jon. Dum tiu tempo mi iris ĉiutage dufoje de la kampuso al la mo-
naĥeja manĝejo tra arbara vojeto grimpante sur monteton inter la du
lokoj. Tiaj  eventoj ne estas maloftaj,  kiam la studentoj estas en la
kampoj por fari  fakajn ekzercojn aŭ kiam ili  partoprenas diversajn
kursojn en la monaĥejo.

La studkostoj en la Indramang Universitato ne estas tro altaj kompare
al la kostoj de aliaj universitatoj kaj altlernejoj. La studentoj pagas
unu milionon da wonoj po duon jaro, kaj al tiu sumo aldoniĝas 250
mil wonoj da registra kosto kaj 50 mil wonoj  da procedura kosto.
Krom tio ili pagas 1.200.000 wonojn por la loĝado kaj manĝado. Tio
estas malmultekosta en Koreio, ĉar la kuracistaj studentoj onidire pa-
gas ĉirkaŭ tri milionojn da wonoj po duon jaro.

En nia universitato la etoso estas pli amika ol en aliaj universitatoj
kaj inter la studentoj kaj la instruistoj estas pli proksimaj rilatoj. La
studentoj helpas unu la alian en la ĉiutaga vivo, ĉar la Indramang Da-
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ehak estas Universitato de Komunumaj Retoj. Ni festas ĉiam kune la
naskiĝtagon de la studentoj, kaj se iu studento ial ne povas partopreni
la prelegojn, tiam poste la aliaj helpas al li lerni la studendaĵojn.

Ĉi tie estas tute nature, ke se iu studento havas propran problemon,
tiam li aŭ ŝi povas foriri kelkajn tagojn. Poste la aliaj rakontas al tiu
studento pri la lecionoj kiujn li ne povis partopreni. Laste unu el la
studentinoj iris prizorgi sian avinon por kelkaj tagoj en Daegu, ĉar la
avino malsaniĝis kaj estis bezonata la helpo de la nepino. Ankaŭ oka-
zis, ke junulino el la najbara vilaĝo venis al la gestudentoj por kunler-
ni kaj konsultiĝi pri la esperantaj lecionoj kiujn ŝi ne povis ĉeesti.

Laŭ la malnovaj budhismaj instruoj la ĉefa principo por la homa vivo
estas la  senperforteco.  La plej  ĉefe emfazita  parto de la  budhisma
doktrino estas senperforto kaj paco. Tial la pacedukado kaj la instruo
de pacrilataj sociaj sciencoj ankaŭ en tiu universitato estas en la cent-
ro de la studprogramo. La instruado ne koncentriĝas al religiaj  de-
mandoj,  malgraŭ  ke  budhismaj  monaĥoj  fondis  la  universitaton.
Krom budhismaj bonzoj ankaŭ pluraj kristanaj instruistoj instruas en
nia universitato. Mi havis ankaŭ miskomprenon pro tio en la unua se-
majno.

Hajeong, Soyeon, Maneog, Unil kaj Hanna
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Kiam mi komencis la instruadon de fremda lingvo en la lernejo, tiam
mi spertis, ke preskaŭ ĉiu ĉeestis, kiu vivis en la kampuso. Kvankam
ni ne parolis pri tio, mi pensis, ke ĉiu studento devis lerni esperanton.
Ĉar la ĝenerala sekretario de la universitato informis min, ke ili ĝuste
tial elektis instrui esperanton, la facile lerneblan intenacian lingvon,
ĉar dum la pasinta jarcento evidentiĝis, ke ĝi estis la lingvo de paco
kaj internacia paca interkompreniĝo.

Tial mi ne komprenis dum la unuaj tagoj kial la tuj apud mi loĝanta
viro ne venis al mia lingvokurso, ĉar krom li ĉiu aliulo venis. Kiam
mi havis okazon babili kun li, tiam mi eksciis, ke mi miskomprenis la
situacion. Tiu viro ne apartenis al la instruistaro de la universitato, li
venis el Seulo por kelkaj semajnoj kiel gastoprofesoro por instrui spe-
cialan studobjekton. Li mem estis kristano kaj antaŭe li akiris dokto-
ran gradon en fama usona universitato pri kristana kulturhistorio. La
plej ĉefaj studobjektoj, kiujn la Indramang studentoj studas estas la
jenaj:

- 인드라망철학   Filozofio

- 고전의 지혜   Antikva prudenco

- 평화영성   Spiritologio de paco
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- 지리산학   Ĝirimontologio

- 자본주의 문명사 해석    Historio de kapitalismo

- 우주이야기   Kosmologio

- 몸의 이해   Bioekonomio

- 사회변화와 리더십   Socio-evoluigo kaj direktado

- 근현대사   Moderna historio

- 평화인문학   Scienco pri paca kunvivado

0공동체와 마을학   Organizado de vilaĝaj komunumoj

- 사회경제   Socio-ekonomio

- 대안사회기획실무   Alternativa socio-organizado kaj entrepre-
nado-praktiko

- 심리이해와 치유   Metodologio de psikologia interkompre-
niĝo

- 인문학과 글쓰기   Humanistiko

La prelegĉambro de la Inmangdae (Indramang Universitato)
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