
Por mi estis vidi surprize la diferencon inter la kampusa vivo en eŭ-
ropaj kaj usonaj universitatoj kaj la kampusa vivo ĉi tie en Koreio. Ĉi
tie la vivo de la studentoj estas pli loza, libera, sed aliflanke ĝi estas
pli severa.. En la okcidentaj universitatoj prelegoj estas ĉefe antaŭ-
tagmeze kaj eble posttagmeze, ĉi tie mi vidas plurfoje, ke la studentoj
dumtage babilas, foje iras al la ĝardeno de la universitato aŭ legas
libron en la biblioteko de la universitato. Sed okazas ne malofte pre-
legoj malfrue vespere ĝis la deka horo, ĉar la studentoj ofte partopre-
nas prelegojn kaj seminariojn ankaŭ post vespermanĝo.

Unu mil tricent jara granda Budho-statuo en la Silsangsa
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Kaj en la monaĥejo kaj en la universitato estas vigla komunuma vivo
kaj ĉiu okazaĵo havas sian tempon. Semajna vestaĵlavado okazas ĵaŭ-
de. Tiam ĉiu iras al la banejo, kie estas grandkapacitaj lavmaŝinoj por
la uzo de la universitata komunumo. Marde kaj vendrede okazas la
ceremonio de cent riverencoj. En budhismaj komunumoj tiu ceremo-
nio estas vaste konata, kvankam kelkloke, ekzemple ĉe la Won bud-
hisma (nomata Ŭonbulisma) eklezio estas ne cent, sed cent ok rive-
rencoj.

Dum la  ceremonio  ni  aŭdas trankviligan  muzikon el  magnetofono
kun meditadaj pensoj pri nia loko kaj rolo en la mondo: de kie ni ve-
nas kaj kien ni iras kaj kio estas la celo de la eterna ciklado de la vivo
en la universo. Inter la Ĝiri montoj la ceremonio havas specialan eto-
son, tra malfermitaj fenestroj aŭdeblas la gluglado de la rivereto apud
la kampuso kaj pepado de birdoj. En monaĥejoj en grandurboj dum
la ceremonio oni aŭskultas la glugladon de akvo kaj pepadon de bir-
doj per magnetofono.

Laŭ profesoro So Gilsu, loĝanta en Seulo kaj pasigita tri jarojn en
budhisma monaĥejo,  la  riverencaj  ceremonioj  havas la  jenajn traj-
tojn:

 Oni esprimas estimon al Budho.

 Oni malpliigas la karmojn, kiujn oni faris per siaj faroj dum
la vivo. (Karmo signifas interrilaton inter kaŭzo kaj sekvo en
la hinduisma, taoista kaj budhisma praaj religioj, kaj oni uzas
la vorton en la sama senco ankaŭ en la dokumentoj de moder-
naj mondkonceptoj.)

 Oni preĝas por siaj propraj intencoj.

 Oni humiligas sin kaj rekonas la gravecon de modesteco per
observado de la grandega universo, kiu funkcias laŭ difinitaj
reguloj dum jarmiliardoj, en kiu universo homo estas nur eta
parto.

 Oni meditadas pri fenomenoj kaj aferoj pri kiuj oni pensas ke
pri ili indas meditadi.
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 Kiam oni atingas la staton vidi sin ekstere dum la meditado,
tiam tio estas jam ne plu riverenco, sed la Zen mem.

Fine de la ceremonio ĉiu povas rakonti sian impreson akiritan dum la
meditado. Tiam mi parolis pri miaj sentoj ke mi alte taksis la eblecon
partopreni la ekzotikan ceremonion en tia renoma, sankta loko kun
grandaj tradicioj. Ĉar tiun monaĥejon oni fondis antaŭ pli ol mil du-
cent jaroj kaj la feran Budho-statuon oni faris antaŭ mil tricent jaroj.
Do, tio okazis en la tempo kiam Hungario, mia lando ankoraŭ ne es-
tis, eĉ hungaroj ankoraŭ ne migris al la Karpat-baseno, la loko kie
hungaroj nun vivas. Sed en tiu tempo tiu ferskulptaĵo jam ekzistis
plurcent jarojn kaj antaŭ ĝi jam tra generacioj faris la praajn ceremo-
niojn la proksime loĝantoj.

Poste mi aldonis, ke mi jam plurfoje partoprenis similajn ceremoni-
ojn en la Ŭonbulisma eklezio. Sed aliloke ni aŭskultis la glugadon de
rivereto kaj pepadon de birdoj per magnetofono dum la 108 riveren-
coj. Ĉi tie en la Ĝiri montaro estis sufiĉe nur malfermi la fenestrojn
por aŭdi tiujn sonojn el la apuda arbaro en sia natura beleco.

Dum pluvo oni ne povas iri tagmanĝi de la universitato al la monaĥe-
jo, tial la studentoj kutime tiam faras manĝaĵojn en la manĝejo de la
universitato. La manĝaĵo preskaŭ ĉiam estas bibimbap. Ankaŭ tie est-
as kutimo ĉiutage antaŭ manĝoj fari duonminutan silentan meditadon
kaj antaŭ komenci la manĝon ni kapkliniĝas ĉe la tablo. La restaĵojn
de la manĝaĵoj oni ankaŭ tie ne forĵetas, same kiel en la monaĥejo,
kie eĉ ne estas loko por manĝrestaĵoj. Kutime ĉiu prenas nur tiom da
manĝaĵo al sia telero kiom oni povas manĝi. Post la manĝo oni lavas
la teleron per ia amara teo kaj trinkas tiun likvaĵon por ke oni forĵetu
nenian manĝeblaĵon.

En la unuaj tagoj, kiam mi ne konis ankoraŭ sufiĉe bone la lokajn
manĝaĵojn, mi ĝoje ekvidis stufitajn junajn pizojn sur la manĝobreto
apud diversaj legomoj. Tiam mi jam dum monatoj ne manĝis pizojn
kaj tial mi metis iom pli sur mian teleron. Nur kiam mi gustumis ilin,
tiam mi spertis, ke ili ne estis junaj pizoj. Ili estis tre akragustaj kap-
sikoj, el kiuj mi devus meti nur iomete sur mian teleron. Sed ĉar ĉi
tie ne estas kutimo forĵeti manĝaĵojn, tial mi heroe manĝis la tuton
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kaj ĉe la fino mi forlavis la teleron kaj mian gorĝon per trioble pli da
teo.

Iun sunbrilan posttagmezon studentoj el arta altlernejo venis al nia
kampuso en la monto por pentri la banejon kaj la kuirejon. Ĉio estis
tre bela, sed estis tiom granda farboodoro en la kampuso, ke tiun ves-
peron ni  iris  denove en  la  manĝejon  de  la  monaĥejo  por  vesper-
manĝi. Tiutage ni iris denove dufoje supren kaj suben la monteton in-
ter la monaĥejo kaj la universitato. Aldone ni faris la cent riverencojn
antaŭtagmeze, do nia gimnastiko por konservi sanon estis farita de-
nove por la tuta tago.

Antaŭ kelkaj semajnoj mi iom malkontentis pri mia flugkompanio,
ĉar ili  ne volis pagi rekompencon pro mia rompita valizopiedo. Ili
skribis retpoŝte, ke ili povas fari nenion ĝis mi sendas la fakturon de
tiu valizo kaj ekspertan pruvilon pri la prezo de tia valizo. Krome, ili
menciis, ke mi devus sendi denove la identigan ŝildeton de mia vali-
zo. Temis pri ŝildeto kiun mi jam pli frue donis al ili en la flughaveno
kiam ili faris la protokolon kaj sekve de tio mi ne plu havis ĝin.

Iun matenon oficisto neatendite telefonis de la kompanio Turkish Air-
lines por demandi ĉu mi havas konton en Koreio. Tiu oficisto telefon-
is ĉar ŝajnis esti ke ili tamen volis pagi iom kaj ŝatus sendi la monon
al mi tiamaniere. Mi diris, ke mi ne havis konton tie, kaj ankaŭ ne vo-
las malfermi novan konton en korea banko, ĉar mi estas nur provizore
en Koreio. Poste okazis iom da korespondado, ĉar ili bezonis atesti-
lon, ke mi vere instruis en la universitato.  Kelkajn tagojn poste ili
vere sendis kvindek mil wonojn (ĉ. kvindek dolarojn). Tiel la proble-
mo estis bone solvita, malgraŭ ke laŭ iliaj antaŭaj leteroj antaŭ kelkaj
semajnoj mi tute ne esperis ke ili pagos pro mia rompita valizo.
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BIBIMBAP

Eksterlandanoj vojaĝantaj al Koreio jam en la aviadilo povas kona-
tiĝi  kun  la  bibimbap,  kiu  estas  unu  el  la  plej  popularaj  koreaj
manĝaĵoj. Ĝi konsistas el kuirita rizo, freŝaj kaj sekigitaj plantoj, etaj
fiŝeroj aŭ aliaj viandaĵoj kaj acidaj garnaĵoj. Tiujn ĉiujn aĵojn la apu-
de  sidantaj  koreoj  verŝis  en  grandan poton,  bone miksis  ĉion  kaj
manĝis ĝin kun bastonetoj bonguste en la aviadilo.

En mia kampuso kutime ni matenmanĝas kune kun la studentoj ĉiam
en la manĝejo de la universitato kaj vespere ĉu en la universitato, ĉu
en la manĝejo de la monaĥejo, depende kie estas la studentoj en tiu
tempo. Se ili estas supre, tiam oni kuiras supre, sed se iliaj kursoj est-
as en la monaĥejo, tiam ili manĝas vespere ankaŭ en la monaĥejo. La
tagmanĝo estas ĉiam en la manĝejo de la monaĥejo, tial mi ĉiutage
havas eblon bone promeni sane, ĉar tiukaze mi devas dufoje fari la
distancon inter la universitato kaj la monaĥejo.

Kvankam la membroj de mia universitata komunumo manĝas divers-
loke, sed estas komuna trajto kaj en la monaĥejo kaj en la universita-
to la ceremonia salutkliniĝo. Oni preĝe kunmetas la manojn dum ce-
remonia kliniĝo kaj nur post tio oni komencas manĝi.  Same ĉe la
manĝofino. Krom tio en la manĝejo de la monaĥejo estas kutimo kli-
niĝi ankaŭ ĉe la eniro, ankaŭ tiukaze, kiam neniu estas en la manĝe-
jo.

Mi ne spertis aliloke kion oni faras kutime en la Silsangsa kaj ankaŭ
en la Indramang Universitato post ĉiuj manĝoj. Tiam oni verŝas ama-
ran verdan teon en sian teleron por purigi la manĝilojn. Poste oni zor-
ge lavas la teleron kaj eltrinkas la teon atente, ke eĉ ne iu rizero restu
en la telero por forĵeti.

En la monaĥeja kuirejo laboras ankaŭ personalo, sed same kiel ankaŭ
en aliaj budhismaj monaĥejoj ĉiu manĝanto mem lavas sian teleron
kaj  manĝilaron kaj  mem remetas  ilin  sur la bretaron.  La monaĥoj
uzas alian manĝilaron ol la  laikuloj.  Niaj  teleroj  estas blankaj  sed
iliaj  estas nigraj kaj ili  uzas ĉiam sian propran,  kiun ili  metas  sur
apartan bretaron en la manĝejo.
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Kvankam oni  ceremonie  manĝas en nia  universitata  kaj  monaĥeja
komunumoj, mi pensas, ke la manĝoj estas pli gravaj ol la ceremoni-
oj.  Ni  manĝas  preskaŭ  ĉiam  samtipan  modestan  (sed  tre  sanan)
manĝaĵon, plej ofte bibimbapon kaj en la universitato kaj en la mo-
naĥejo.  Kaj  por  matenmanĝo,  kaj  tagmanĝo  kaj  vespermanĝo  oni
manĝas  la  saman  rizon  kun  plantoj  kaj  acidaj  legomoj.  Monaĥoj
manĝas vegetare, en ilia kuirejo tute ne estas viando, sed en la kuire-
jo de la universitato la studentoj metas kelkfoje ankaŭ sekigitajn fiŝ-
pecojn en la manĝaĵon.

Tiu kutimo ŝajnas esti tro monotona por eŭropanoj, sed koreoj tre ŝa-
tas tiajn manĝaĵojn kaj ili trovas ilin variaj kaj bongustaj. Ili pensas,
ke la bibimbap ĉiutage tute ne estas monotona, ĉar oni povas miksi
malsamajn legomojn en la manĝaĵojn tagmeze kaj vespere. Krome
ankaŭ tio malsimiligas la manĝojn ke kelkfoje oni kuiras blankan ri-
zon, kelkfoje brunan, ĉar tiam ankaŭ brunaj faboj estas enkuiritaj.

Oni konservas la sonorigilon de la Silsangsa en tiu konstruaĵo
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Oni  miksas  la  rizon  kun  variaj  manĝajoj,  kiuj  estas  faboĝermoj,
kimĉio el ĉina brasiko, kimĉio el granda blanka rafano, maceritaj se-
zamfolioj, maceritaj verdaj cepotigoj, rafanofolioj en akvo, folioj de
sovaĝaj  montaj  plantoj  kaj  krudaj  verdaj  aŭ  ruĝaj  laktukofolioj.
Krom tio kelkfoje troveblas ankaŭ stufitaj fungopecoj maldike tranĉi-
taj kaj oni povas meti ankaŭ ilin en la manĝaĵon.

Kimĉio, la ŝatata korea acidaĵo ĉiam troveblas surtable, tion multaj
koreoj manĝas al ĉiuj manĝoj matene, tagmeze kaj ankaŭ vespere. Ĝi
estas farata per peklado de legomoj per salo. La kimĉioj faritaj el ĉi-
naj brasikoj aŭ rafanoj havas diversajn gustojn, eĉ varias la gusto laŭ
la tranĉo-formo. Kaj ankaŭ varias la gusto laŭ la aldonitaj legomoj
(ekzemple verdaj aŭ ruĝaj kapsikoj, fungoj, ktp.) kiujn oni aldonas al
la brasikoj kaj rafanoj.

Ŝajnas al mi, ke en la monaĥejo la kimĉio farita el rafano-strioj enha-
vas pli da zingibro kaj la alia, kiu estas farita el ĉina brasiko enhavas
iom pli da kapsiko kaj ajlo. Koreoj opinias tion tre variaj, ĉar la men-
ciitaj aldonaĵoj ŝanĝiĝas je ĉiu manĝo kaj ili mem povas decidi kion
ili manĝu en diversaj tagoj.

Malgranda preĝejo en la Silsangsa
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Krom bibimbap oni preskaŭ ĉiutage manĝas ankaŭ tason da ia supo
en la monaĥeja manĝejo. Ĝis nun mi vidis tri diversajn supojn sur la
servotablo. Inter ili la fabĝermo-supo estis la plej bongusta por mi.
Tion ankaŭ mi ŝatas, mi ĉiam gustumas ĝin kiam mi trovas tiun su-
pon sur la tablo. La dua supo estas la maralgo-supo, mi prenas nur
foje-foje duonan tason da tio. Ĉar en Hungario manke de maro en
mia infanaĝo mi ne alkutimiĝis al tiaj interesaj manĝaĵoj. La tria ofta
kaj  populara  supo  estas  ia  peklita  kaj  longe  fermentita  fab-odora
supo. Kvankam ĝi estas tre ŝatata en la fora oriento, mi eĉ ĝian odo-
ron ne ŝatas. Mi memoras, ke mi vidis similajn longe fermentitajn fa-
bojn ankaŭ en Japanio kaj ĝia nomo japane estas„natto”. Kiam mi es-
tis studento de la Nanzan Universitato en Japanio en la okdekaj jaroj
tiam unu el la  unuaj frazoj kiujn mi ellernis en la japana lingvo estis,
ke „Natto wa oishiku nai to omoimasu” (Mi ne ŝatas natton.) 

Mi vidis en Japanio kiel oni faras natton. Oni trempas fabojn kaj pek-
ligas ilin ĝis ĝi fariĝas densa, gluema, salivoza manĝaĵo. Ĝi glu-gutas
malbele kaj havas strangan odoron. Simile kiel en Eŭropo la tro lon-
ge fermentitaj kaj malbonodoraj fromaĝoj, kiujn multaj homoj ŝatas
kaj trovas ilin saniga dum aliaj eĉ ilian odoron ne povas toleri.

Vidinte tiujn manĝaĵojn mi jam komprenis pli bone kial surpriziĝis
miaj koreaj gastoj en Budapeŝto kiam mi donis al ili matenmaĝi sala-
mon kun buterita bulko kaj bonodora nigra teo. Tiu manĝaĵo estas
kutima matenmanĝo en Eŭropo, sed por koreoj tio havas tute neku-
timan guston. Tio estas tro riĉa kaj energioplena manĝaĵo por ili kaj
ilia stomako ne alkutimiĝis al tio. Mi jam sciis pli frue, ke orientazi-
anoj ne povas digesti la laktosukeron, tial ili ne trinkas lakton kaj ka-
kaon, sed mi jam vidas, ke ankaŭ niajn dolĉajn eŭropecajn teojn ili
ne ŝatas trinki.

Por koreoj teo signifas la amargustan verdan teon, kion oni trinkas
sen  dolĉigilo  laŭ  natura  gusto.  Teotrinkado  en  fora  oriento  havas
grandan tradicion kaj la tieaj homoj povas distingi tre multajn diver-
sajn verdajn teospecojn. Por mi tiuj ŝajnas esti samgustaj, sed por ko-
reoj inter ili povas esti tre grandaj diferencoj.
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Foje mi vizitis korean familion kie la familiestro mem preparis spe-
ciale brogitan dudek kvin jaran ĉinan teon, kiu kostis dumil dolarojn
po 357grama pakaĵo Mi ne volis malkaŝi mian neinformitecon pri te-
okulturo kaj mi ne menciis, ke por mi la kelkdolaraj anglaj teoj kun
mielo ŝajnas havi pli bonan guston.

Mi  kondutis  preskaŭ  kiel  mia  hungardevena  amiko  loĝanta  dum
multaj jaroj en Svedio, kiu fariĝis tie posedanto kaj direktoro de bone
prosperanta industria entrepreno.  Iam li  invitis  sian patron el  mal-
granda hungara vilaĝo por montri  al li  kia estas la vivo en la fora
Skandinavio. La patro alvenis kaj la filo volis doni al li iun tre multe-
kostan mondfaman francan vinon. Post tagmanĝo la filo demandis la
patron ĉu plaĉis al li tiu unika kaj multekosta fama franca vino. Tiam
la patro respondis dece, ke ĝi estis ne malbona, sed la lokaj vinoj ĉe
sia hejmvilaĝo en Hungario estis pli bongustaj.

Poste la filo serĉis ankoraŭ aliajn multekostajn kaj tre famajn rejnajn,
hispanajn kaj italajn vinojn, sed la patro daŭre opiniis, ke siaj lokaj
vinoj kiujn oni produktis en Csepreg, en sia hejmvilaĝo tamen estis
pli bongustaj. La filo rakontis tion al siaj amikoj en Svedio kaj ili
proponis al li ke li aĉetu la plej malmultekostajn ordinarajn vinojn. Li
faris tion kaj tio pleje plaĉis al sia patro:  „Vidu, filo, ĝi estas vere
bongusta.” - diris al li fine kontente la maljuna patro.

Krom la  teoj  mi  havas  similajn  spertojn  ankaŭ  rilate  al  la  koreaj
manĝaĵoj. La akragustaj ekzotikaj manĝaĵoj estas vere interesaj kaj
bongustaj dum kelkaj tagoj, sed dum semajnoj manĝi la samon mate-
ne, tagmeze kaj vespere estas tro monotona por mi. Kaj en la mo-
naĥejo kaj la universitato ni manĝas ĉiutage bibimbapon, kaj nur tio
farigas la manĝojn iom variaj ke kelkfoje estas ankaŭ sekigitaj algo-
folioj sur la tablo. En koreaj restoracioj tiuj estas ĉiutagaj partoj de la
manĝaĵoj, sed en la monaĥejo tiuj ne estas ĉiutagaĵoj, ili estas maloft-
aj frandaĵoj.

En la fora oriento oni kutime metas rizon en tiujn algofoliojn kaj oni
metas tiujn volvitajn rizobulojn en la buŝon. Ĉar ni ne ricevas sekigi-
tan algon ĉiutage en la Silsangsa manĝejo, tial la lokaj homoj ofte
metas la rizon en krudajn laktuko-foliojn aŭ stufitajn sezamajn foli-
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ojn. Unufoje semajne estas ankaŭ kareo en la manĝejo de la monaĥe-
jo, sed koreoj manĝas ĝin nur aldone al la bibimbap. Sed por mi gra-
vas, ke mi ne manĝu ĉiutage la samon kaj pro tio en tiuj tagoj mi me-
tas neniun legomon en la rizon. Do en tiuj tagoj mi ne manĝas bibim-
bapon sed  nur kareon kun rizo.

En Koreio la bibimbap estas ne nur konkreta manĝaĵo, sed tuta aro da
diversaj manĝaĵoj. Depende kiujn aliajn aldonaĵojn oni metas en la
kuiritan rizon, la manĝaĵo havas diversajn nomojn. La plej popularaj
estas:

•  회 비빔밥 (hói bibimbab – bibimbap kun kruda fiŝo), 

•  김치 비빔밥 (kimchi bibimbab – bibimbap kun kimĉio), 

•  새싹 비빔밥 (saessak bibimbab – bibimbap kun maldikaj, 
tigaj, junaj ĝermoj), 

•  열무 비빔밥 (yeormu bibimbab – bibimbap kun junaj lego-
moj), 

•  콩나물 비빔밥 (kongnamul bibimbab – bibimbap kun tute 
kreskintaj ĝermoj), kaj la

•  전주 비빔밥 (Jeonju bibimbab – bibimbap laŭ maniero de 
urbo Jeonju).

En tiu jaro mia naskiĝtago estis samtage kun la naskiĝtago de Budho.
Tial la studentoj proponis, ke ni festu mian naskiĝtagon unu tagon pli
frue, ĉar en la naskiĝtago de Budho ili faros diversajn servojn en  la
monaĥejo kie okazos tiutage tuttaga festivalo. Je mia naskiĝtago la
studentoj preparis specialan, tradician naskiĝtagan vespermanĝon kiu
estis maralgo-supo kaj bibimbap.

Sed nun la ingrediencojn de la bibimbap oni ne metis en grandajn po-
tojn sur la manĝobreton, kiel kutime en aliaj tagoj, sed ĉiuj aĵoj (ĝer-
moj, kimĉioj el ĉina brasiko, kaj el blanka rafano kaj sekigitaj etaj
fiŝoj) estis en apartaj elegantaj, etaj potoj sur la festa tablo. Post la
vespermanĝo ni iris al la prelegejo kie jam brulis la naskiĝtagaj kan-
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deloj  sur  mia  festa  torto.  Mi blovis  la  kandelojn dum kantado de
„Happy birthday to you”.

Tiun kanton la studentoj kantis angle kaj koree kun gitaro, ĉar venis
al la festo ankaŭ gitaristo  el  proksima vilaĝo kun sia filo.  La filo
amuzigis la publikon per magia prezento. En la manĝejo de la mo-
naĥejo  ne  troveblas  tranĉilo  kaj  forko,  tial  ni  laŭ  korea  manieo
manĝis la fragotorton kun laktoŝaŭmo per manĝobastonetoj.

Mi pasigis la venontan tagon en la Silsangsa. Tie plurcent homoj par-
toprenis diversajn ceremoniojn. La partoprenantoj ricevis senpagan
tagmanĝon, kompreneble bibimbapon, same kiel  okazas en la mo-
naĥejo ĉiutage. La diferenco estis nur, ke la manĝaĵoj ne estis konser-
vitaj sur la servotablo, sed ili jam estis dozitaj en telerojn al la homoj
kiuj atendadis la tagmanĝon en plurcent metra longa vico.

La lotuso estas populara planto en Orient-Azio. Partoj de la planto
kaj ankaŭ ĝiaj semoj estas manĝeblaj kaj bongustaj
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La venontan tagon post la naskiĝtago de Budho mi veturis per buso
al Hamyang, kie mi ŝanĝis al alia buso por vojaĝi al Busan, grandur-
bo ĉe la bordo de la Orienta maro. En Eŭropo multaj homoj uzas la
vorton „Japana maro” por tiu maro, sed tio tute ne plaĉas al la kore-
oj. Ili ne komprenas ke la maro ĉe la korea marbordo kiel ne nomiĝas
„Korea maro”. En urbo Busan mi faris modellecionon por la studen-
tinoj de knabina supermezlernejo   중앙여자고등학교 (Jungang Ye-
ojagodeung Hagkyo).

Sed verdire mi volis iri al la ĉemara urbo ne nur pro lingvoinstruado.
En Eŭropo se ni la trian tagon manĝis la samon, tiam ĝi estis iom
enua por ni, sed ĉi tie en Koreio mi manĝis bibimbapon en la lastaj
tridek tagoj almenaŭ okdek foje. Kvankam temis pri diversaj bibim-
bapoj, kiujn oni faris el diversaj ingrediencoj. Tial mi pensis, ke estus
jam bone por mi gustumi ankaŭ aliajn mangaĵojn. Mi sciis, ke Busan
estis  plena  de eŭropecaj  „Paris  Baguette”  bakejoj,  italecaj  picejoj,
KFC-rapidrestoracioj kun rostitaj kokaĵoj kaj en la marborda fiŝmer-
kato oni rostas antaŭ niaj okuloj la plej bongustajn vivantajn fiŝojn.

Onidire ankaŭ la koreaj penisofiŝoj estas tre bongustaj. Ili abundas en
la Jagalchi fiŝmerkato en Busan
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Kiam nia aŭtobuso alvenis al la busana finhaltejo, tiam mi tuj prome-
nis al metrohaltejo Sasang. En Koreio unueca loka trafika sistemo
funkcias en la tuta lando, tial mi povis uzi mian seulan vojaĝkarton
ankaŭ en Busan. Pro tio mi ne devis zorgi pri biletaĉeto. Mia unua
vojo estis al Jagalchi, la fama fiŝmerkato, kie ĉio estis la sama kiel mi
vidis lastfoje. Mi vidis la samajn silkvermajn krizalidojn stufitajn en
bruna  saŭco  apud  rostitaj  dolĉterpom-stangetoj  en  la  bone  konata
vojkruciĝo kaj antaŭ la budo kie oni vendis dolĉajn kukojn estis same
longa vico kiel mi spertis antaŭ kelkaj monatoj, kiam mi estis tie en
la sama loko.

Ankaŭ la glaciaĵejo kie oni vendis 32 centimetran longan glaciaĵon
fukciis en sia kutima loko, tie mi ankaŭ nun aĉetis du bulojn da va-
nilo-ĉokolado glaciaĵo.  Poste  mi iris  al  la marbordo,  kie mi  povis
aĉeti duon-, aŭ trionpreze melonon ol en urbeto Inwol proksime al
mia Silsangsa monaĥejo. Estas preskaŭ nekredeble, ke en la preskaŭ
samgeografia loko kiel Hungario oni povas aĉeti melonon kiujn oni
kreskigis sub folioj jam en aprilo kaj majo, do en la tempo kiam la
arbofolioj eĉ ne aperas en la ĝardenoj..

Krizalidoj de silkvermoj en bruna saŭco
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Verdire tiuj melonoj estas tre malgrandaj, sed ilia gusto estas same
dolĉa kiel la aliaj melonoj kiuj maturiĝas kutime meze de somero.
Poste mi aĉetis aron da dolĉa terpomo por kuiri ion freŝan, kiam en
pluvaj  tagoj  mi  ne povos trairi  al  nia  monaĥeja  manĝejo por tag-
manĝi. En la fiŝmerkato ankaŭ nun rostis virinoj freŝajn fiŝojn antaŭ
niaj okuloj. Ili provis konvinki ankaŭ min eksidi kaj gustumi la freŝe
rostitajn bongustaĵojn. Sed nun mi ne volis gustumi ilin, ĉar mi sciis,
ke mi baldaŭ vespermanĝos kun la membroj de la loka Esperanto-
klubo kaj en mia maljuna aĝo mi ne povus dufoje tagmanĝi aŭ ves-
permanĝi

Mi renkontis kun Oh Gisuk, mia malnova busana amikino kaj mia
nuna gastiganto en metroohaltejo   동래역 (prononcu: Dongné) en la
planita tempo. Ŝi havis grandan fragotorton kun laktoŝaŭmo en siaj
manoj.  Ŝi  diris,  ke  tiutage  oni  festis  la  tagon de gepatroj  kaj  oni
planis festi ilin per tiu torto. Poste aperis ankaŭ aliaj membroj de la
loka Esperanto-klubo kaj ni iris kune al proksima restoracio por festi
nian denovan renkontiĝon.

En la restoracio mi eksciis, ke mi ion miskomprenis, ĉar ili volis festi
ne la gepatrojn, sed min. Ĉar ili iel eksciis, ke ankaŭ mi havis naskiĝ-
tagon dum tiu semajno. Sed ne nur mi miskomprenis la aferon, sed
ankaŭ la dolĉaĵisto, ĉar li ne metis kandelojn sur la torton. Eble li ne
faris tion, ĉar tiutage kutime ĉiuj mendis torton por la geapatra festo.
Do ni manĝis la torton sen kandeloj, dum la klubanoj kantis esperant-
lingve la popularan kanton „Gratulon al vi” laŭ la melodio de „Hap-
py birthday to you”. La torton – pro manko de forkoj - ankaŭ tie ni
manĝis per manĝobastonetoj.

Nia komuna programo ne finiĝis per la tortomanĝado, ĉar la klubanoj
invitis min ankaŭ al vespermanĝo. Sed unue Oh Gisuk petis min ke ŝi
pagu mian vespermanĝon okaze de mia naskiĝtago, do mi estu ŝia ga-
sto. Mi nun ĝoje akceptis tion, sed en aliaj kazoj mi ĉiam nepre volas
pagi mem mian manĝon. Kaj por helpi min ke mi havu bonan apeti-
ton al la vespermanĝo ili ĝoje diris al mi, ke en tiu restoracio oni me-
tas ankaŭ sekigitan maralgon en la manĝaĵon, do mi havos unikan eb-
lon por manĝi speciale bongustan bibimbapon...
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LA MORTO DE ZAMENHOF

En la tuta mondo oni memorfestas la naskiĝtagon de Zamenhof, la
kreinto de esperanto. Sed ĉi- tie en la Fora Oriento mi vidis la unuan
fojon, ke ne nur la naskiĝtagon, sed ankaŭ la mortotagon de la iama
pollanda juda okulkuracisto oni memorfestas. Por tiu evento en tiu
jaro oni organizis memorkunsidon en la Centro de Korea Esperanto-
Asocio al kio oni invitis min kiel preleganto.

Tial unu semajnon post mia alveno al la Silsangsa en la Jirisan (Ĝiri
montaro)  mi devis reveturi  al  la ĉefurbo. Sed surprize tio ne estis
tiom facila ol mia antaŭsemajna veturo de Seulo al la Jirisan. Ĉar mi
povis veturi ĉi tien per komforta, rekta buso el la busstacio Dong Se-
oul (Orienta Seulo) apud metroostacio Gangbyeon (Riverbordo). De
la ĉefurbo eblas veturi per rekta buso al la Silsangsa, sed ĉi tie mi
eksciis, ke de la Silsangsa ne eblas reiri al Seulo en la sama maniero.

Mi ne povis kompreni tiun strangan situacion dum multaj monatoj,
sed poste niaj studentoj klarigis la aferon al mi. En tiu aŭtobuso ne
eblas aĉeti bileton en la aŭtobuso, do oni devas aĉeti la biletojn kaj
rezervi  seĝon en stacidoma biletvendejo.  La vojaĝantoj  povas  fari
tion en Seŭlo, sed ne en la Silsangsa haltejo, ĉar tie ne funkcias bilet-
vendejo. Tamen eblas aĉeti bileton ankaŭ per interreto kaj en tiu kazo
la ŝoforo ricevas informon de sia oficejo ke li haltu apud la Silsangsa
por akcepti vojaĝanton.

Sed ne tiu malfacilaĵo estis la sola problemo por vojaĝi al Seulo, sed
almenaŭ la unuan fojon mi havis ankaŭ alian problemon. Tio estis, ke
ne estis facile trovi la bushaltejon apud la Silsangsa. Ĉi tie ne nur
bushaltejo ne troviĝas, sed eĉ tabulo ne montras kie devus halti  la
buso. Kvankam al la ĉefurbo ne iras busoj de ĉi tie (sen antaŭa inter-
reta biletaĉeto), sed regule iras loka buso al proksima vilaĝo (aŭ ur-
beto) Inwol, kiu trafikas ĉiuhore.

La lokuloj scias, ke la loka buso al Inwol haltas antaŭ eta vendejo,
sed tion montras neniu ŝildo. Oni diris al mi en la universitato, ke mi
povas veturi per buso al Inwol je la 8:05 matene, kie mi trovos alian
busstacion. Tie mi povos aĉeti bileton al Seulo kaj tie mi povos ŝanĝi
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al la Hamyang Jirisan Express Buso por revojaĝi al la ĉefurbo. Tie en
la suda parto de Koreio praktike neniu parolas eŭropajn lingvojn kaj
la surksriboj en la busoj estas skribitaj nur per koreaj hangul signoj.

Estas do iom malfacile veturi de la Silsangsa al la ĉefurbo, ĉar oni
devas ŝanĝi la buson de la loka sistemo al aŭtobuso de longdistanca
bus-entrepreno. Sed ankaŭ en Seulo estas problemo rilate al la bile-
taĉeto al la Silsangsa. Ĉiufoje kiam mi volis aĉeti bileton en la Dong
Seoul Bus Terminal, mi pagis diversajn prezojn. Tial mi pensis, ke
ankaŭ la biletvendistoj ne sciis la prezojn. Tial venontfoje mi skribis
en korea lingvo per hangul literoj de kie al kien mi volis veturi, sed
ankaŭ tio ne helpis.

La biletvendistino ankaŭ nun kalkulis pli altan prezon ol la kutima ta-
rifo. Kiam mi diris, ke laŭ mi ŝi kalkulis malbone, tiam ŝi sendis min
al la informejo. Tie la deĵoranta oficisto longe serĉadis per sia kom-
putilo kie estas la Silsangsa kaj resendis min al la bileta giĉeto, diran-
te, ke ili pravis pri la pli alta prezo. Mi reiris al la biletvenda giĉeto,
sed nun sidis tie alia vendisto, kiu ne sciis pri la antaŭa kalkulo kaj
donis al mi malpli kostan bileton. Por eviti similajn postajn diskutojn
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mi decidis konservi tiun bileton ĉiam ĉe mi por montri al la biletven-
distoj kian bileton mi volos havi denove.

La centro de Korea Esperanto-Asocio estas proksime al metroohal-
tejo Mapo, ĉe la bordo de rivero Han, en la 16-a etaĝo de moderna
nubskrapulo.  La asocio posedas la oficejon, tra ĝiaj  panoramaj fe-
nestroj oni povas bone rigardi la pulsantan vivon de la dekmiliona
mondurbo. En la interna zono de Seulo vivas tiom da homoj kiom en
tuta Hungario. Kun siaj antaŭurboj la metropolo havas 25 milionojn
da loĝantoj.

La memorkunveno okaze de la mortotago de Zamenhof komenciĝis
per kantado de la Himno de Esperanto, kies tekston verkis Zamenhof
mem. Poste ni honormemoris la lastatempe forpasintajn membrojn de
la korea esperanto-movado kaj oni laŭtlegis la mesaĝon de la prezi-
danto de la asocio. Poste sekvis la konatigo de biografio de Zamen-
hof. Ni povis aŭdi, ke la kreinto de la internacia lingvo naskiĝis en
pollanda juda familio la 15-an de decembro 1859 en urbo Bialystok,
kie la vivon de judoj malfaciligis, ke en tiu tempo tiu parto de Pollan-
do apartenis al Ruslando.

Kvar nacioj vivis en la urbo unu apud la alia kaj la gepatraj lingvoj
de tiuj grupoj estis la germana, la pola, la rusa kaj la jiddis. Tiuj naci-
oj ne tre ŝatis unu la alian kaj la diversaj grupoj jam infanaĝe disiĝis
kaj mokis unu la alian surstrate. La naskiĝnomo de la eta Zamenhof
estis Eliezer Levi Samenhof,  sed la rusa administracio registris lin
per la ruslanda kutimo laŭ patronomo en la oficialaj dokumentoj. Laŭ
tio la oficiala nomo de la kreinto de Esperanto estis Lazar Markoviĉ
Zamenhof, cirile:  Лазаръ Маркович Заменгофъ.

La humanisma pensmaniera Zamenhof jam en sia studenta aĝo revis
pri la kaŭzoj de la malamikaj rilatoj inter popoloj. Li vidis, ke la di-
versaj  homgrupoj  vivis  en  similaj  cirkonstancoj,  manĝis  similajn
manĝaĵojn, havis similajn problemojn kaj nur unu afero distingis ilin:
la alia lingvo. Tial li pensis, ke la enkonduko de komuna lingvo eble
helpus la pli bonan komunikadon inter la diverslingvaj homoj, kaj tio
helpus ankaŭ la kreon de pli paca mondo.
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Zamenhof-portreto en la Esperanto-kastelo en Gresillon
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Tial li  ellaboris  la facile  lerneblan,  simplan kaj  logikan artefaritan
lingvon, kiun li nomis „lingvo internacia”. La unua lernolibro de la
nova lingvo aperis en 1887 ruslingve, kiun baldaŭ sekvis eldonoj en
aliaj  lingvoj. Kiel aŭtoro li  aperigis ne sian propran nomon, sed li
uzis  pseŭdonomon  D-ro  Esperanto  (homo  kiu  esperas).  Tiu  vorto
tiom ligiĝis al la lingvo mem, ke poste ĝis hodiaŭ oni nomas la ling-
von mem laŭ tiu nomo en la tuta  mondo. La nomo de la kreinto estas
konata esperantlingve „Ludoviko Lazaro Zamenhof.”

Post la apero de la unuaj lernolibroj la internacia lingvo rapide dis-
vastiĝis en la mondo. Esperanto-kluboj fondiĝis unu post la alia en
diversaj landoj kaj plirapidiĝis la eldonado de esperantlingvaj libroj
kaj  revuoj.  La unua internacia  Esperanto-mondkongreso  okazis  en
1905 en la franclanda urbo Boulogne-sur-mer. Poste la tuj eksplodin-
ta mondmilito malhelpis la disvastigon de la lingvo kaj ankaŭ la dis-
vastigon de  la  pacifisma  kaj  filantropa  pensmaniero.  En  tiu  etosa
epoko mortis la kreinto de Esperanto la 14-an de aprilo 1917 en Var-
sovio. Pri tiu dato ni rememoris nun en la korea ĉefurbo.

Post la festparolo oni petis min koncize prelegi pri miaj vojaĝspertoj
en sud-orientaj landoj, en kiu mi parolis pri agadoj de vietnama kaj
sud-ĉina esperanto-asocioj. Mi ĝoje konstatis, ke mian prelegon aŭs-
kultis ankaŭ lingvista akademiano. Laŭ li mi uzis en mia prelego nur
unu malĝustan  vorton kaj  miaj  aliaj  diritaĵoj  estis  klaraj  kaj  bone
kompreneblaj. Mi speciale ĝojis pri tio, ĉar mi ĉiam ŝatas paroli libe-
re, sen papero. Tio eble pliigas la ŝancon erari, sed mi spertas, ke la
aŭskultantoj povas sekvi min pli bone ol samtone legante tekston sur
papero.

Poste komenciĝis komuna fotado, kaj post la festo ni iris al proksima
ĉina restoracio, kie ni esceptokaze manĝis ne bibimbapon, sed akra-
gustan ĉinan nudelosupon kun multe da legomoj kaj kun la populara
kimĉio kiu estas trovebla en ĉiuj restoracioj en Koreio. Ni finis la ta-
gon per tiu bankedeca vespermanĝo je la naŭa horo vespere kaj poste
mi promenis de tie al mia gastejo inter la 40-50-etaĝaj nubskrapuloj
apud metroohaltejo Mapo.
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LINGVOINSTRUADO EN OK LERNEJOJ

La novaĵo pri mia sukcesa lingvoinstruado en la 인드라망대학 (Indra-
mamang Universitato) rapide disvastiĝis kaj evidentiĝis, ke per mia
instrumetodo la studentoj povis rapide progresi kaj atingi okulfrapajn
sukcesojn. Pro tio mi ricevis petojn unu post la alia por fari prelegojn
kaj gvidi parolkapabligajn kursojn ankaŭ en aliaj universitatoj kaj alt-
lernejoj. Eĉ ankaŭ en la ĉefurbo, en la centro de KEA (Korea Espe-
ranto-Asocio) oni petis min fari deksemajnan kurson por progresan-
toj, do por la membroj de la seula filio de KEA.

Utiligante mian restadon en Seulo Oh Soonmo (Brila) proponis al mi,
ke ankaŭ en sia elementa lernejo, en la 수송 초등학교 (Susong Cho-
deung Hagkyo) mi provu instrui per tiu speciala parolkapablo-evolu-
iga metodo. La rezultoj ankaŭ tie estis surprize bonaj, la lernantoj
jam post la unua studhoro povis flue paroli per kelkaj simplaj frazoj
pri sia vivo kaj pri sia lernejo. Tial mi interkonsentis kun la ĝenerala
sekretario de KEA por fari similan kurson por komencantoj ankaŭ en
la centro de KEA. Simila instruado ĝis nun ne ekzistis, antaŭe alia or-
ganizo, la Seula Esperanto-Kulturcentro gvidis lingvokursojn en sia
oficejo en Myeongdong.

Poste oni petis min ke per specialaj prelegoj mi donu motivojn por
lerno de fremdaj lingvoj al la studentoj en Iksan, proksime al la Flava
maro en la fama 원광대학교(Wonkwang Universitato), same kiel en la
Seula kampuso, kaj ankaŭ en la Suwona Kampuso de la 경희 대학교
(Kyunghee Universitato). Urbo Suwon estas 25-30-km-ojn for de Se-
ulo en la sudo. Tiuj universitatoj estas multe pli grandaj kaj famaj ol
mia nove fondita Indramang Universitato, kiu nun funkcias kiel alter-
nativa universitato. En la Wonkwang Universitato ekzemple studas
25 mil studentoj en la medicina, jura, socioscienca, ktp. fakultatoj.
Pluraj el tiuj studentoj fariĝis tre famaj personoj en la lastaj jardekoj.
Ekzemple Shin Joon-Sup gajnis oran medalon en la opimpikaj ludoj
en 1984.

Krom tiuj kursoj mi ne havis multe da libera tempo por gvidi pliajn
lingvokursojn, tial dum la nuna peridodo de mia restado mi ne povas
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iri al Dankook Universitato por prelegi. Sed pro nostalgio mi tamen
akceptis escepte instrui en Busan, ĉe la Orienta maro (kiu en Eŭropo
estas konata kiel Japana maro), en la 중앙여자고등학교 (mallonge: 부
산 중앙여고, per latinaj literoj: Busan Jungang Yeogo) kiu estas kna-
bina altlernejo, aŭ supermezlernejo laŭ la usona lerneja sistemo.

Ĉio tio rezultis, ke mia vivo tute ne estis unuflanka kiel mi imagis
komence, aŭ kiel multaj homoj supozus pri la monaĥeja vivo. Dum la
universitata semestro mi praktike ĉiam vojaĝadas inter la Ĝiri monta-
ro kaj la ĉefurbo kaj inter la Ĝiri montaro kaj la suda marbordo. Tial
estiĝis  necese  por  mi,  ke  dum  mia  restado  en  Seulo  mi  rezervu
ĉambron en gastejo por tranokti. 

Park Yongsung, vicprezidanto de KEA kun eŭropaj esperantistoj
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Miaj koreaj amikoj proponis konatan hotelon al mi, por ke mi tranok-
tu tie, kiam mi estos en Seulo en la venontaj monatoj. Ĝi estis tradi-
cia korea hotelo, kie la gastoj dormis surplanke, kaj ricevis korean aŭ
eŭropan  matenmanĝon  laŭdezire.  Ne  estis  facile  trovi  la  hotelon,
kvankam la unuan fojon ankaŭ An Jinsim, mia malnova korea amiki-
no venis kun mi. Mi jam eĉ ne surpiziĝis, ke du domojn apude neniu
sciis kie tiu hotelo estis..

Mi demandis multajn homojn kiujn mi renkontis proksime, sed neniu
el ili sciis, kie la hotelo troveblis. Ili ĉiuj demandadis unu la alian pri
la loko de la hotelo, sed ili ne trovis ĝin eĉ en la interreto. Kiel estas
konate, en la Fora Oriento la stratoj ne havas nomojn kaj la domoj ne
havas numerojn. Tial antaŭ ekiro mi faris skizan mapon kaj mi indi-
kis la gravajn ejojn (bankojn, bakejojn, lignajn dometojn, ktp.) sur la
skizo. Laŭ tiu skizo mi sciis, ke la hotelo devis esti ĉi tie en la proksi-
mo. Pro tio mi ekpromenis en la ĉirkaŭaĵo kaj surprize mi, alilandano
pli rapide trovis la hotelon ol la koreoj, kiuj loĝis en la proksimaj lo-
koj.

Post mia alveno al la hotelo mi tuj volis pagi la loĝkostojn kaj la re-
zervokostojn por la venontaj fojoj, kiuj estis 50%-oj de la prezo. La
oficistino ne volis akcepti tion, ĉar ŝi ne komprenis kial mi volis pagi
nur la duonon de la prezo. Mi diris, ke mi trovis tiun informon en la
anglalingva hejmpaĝo de la hotelo, kaj laŭ tiu informo 50% de la pre-
zo estas la rezervokosto de ĉambro. Ŝi diris, ke ŝi sciis nenion pri tio
kaj ŝi legis neniam tiun hejmpaĝon. Ni serĉis komune per ilia kom-
putilo la hejmpaĝon de la hotelo kie ŝi legis surprize pri tiu 50%-a
antaŭpago.

Intertempe la virino afable invitis min trinki diversajn malvarmajn
trinkaĵojn kaj manĝi freŝajn fruktojn, eĉ tagmanĝon ŝi ofertis al mi.
Sed pro miaj malbonaj spertoj mi diris, ke mi ne plu havis emon tra-
nokti tie en la venontaj monatoj. Tial, ĉar ĉi tie ĉio estis malcerta kaj
nenio funkciis, kiel estas skribita en la hejmpaĝo de la hotelo. Mi ri-
gardis en mia komputilo ĉu estis libera ĉambro en mia ĝisnuna hotelo
kaj mi vidis kun ĝojo, ke estis. Pro tio mi tuj rezervis ĝin por la ven-
ontaj monatoj kaj tiel mi decidis tranokti en mia kutima loko ankaŭ
en la estonto dum miaj seulaj restadoj.
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Post kelkaj semajnoj mi tamen devis nuligi ankaŭ tiun ĉambrorezer-
von dum pluraj semajnoj. La efiko pri miaj sukcesaj kursoj rapide
disvastiĝis en la lando. Tial oni invitis min, ke mi gvidu ankaŭ angla-
lingvan ekzercokurson por la studentoj de la 실상사 작은학교 언니네
(Silsangsa Jakeun Hagkyo Eonnine). Tio estis populara supermezler-
nejo proksime al la Silsangsa templo en la Jirisan. 

Mi akceptis tiun taskon kun ĝojo, sed mi vidis, ke instrui en diversaj
lokoj estus malfacile organizebla. La distanco inter Seulo kaj la Jiri-
san estas pli ol tricent kilometroj kaj la vojaĝtempo estas pli ol kvin
horoj. Laŭ la studplano de la Silsangsa Jakeun Hagkyo mia leciono
estis antaŭtagmeze, sed mi finis mian kurson en Seulo nur je la naŭa
horo vespere en la antaŭa tago. Dum la antaŭaj semajnoj post la fino
de mia seula kurso mi agrable promenis al mia proksima hotelo en
Mapo kaj tie mi bone dormis dum la nokto. Matene mi aĉetis freŝan,
varman bakaĵon en la proksima Paris Baguette bakejo kaj poste vetu-
ris  per la Jirisan-Hamyang Ekspres Aŭtobuso al  la Silsangsa el  la
dong-seula busterminalo 

La Indramang flago. La suno, luno, planto, fiŝo, besto kaj homo sim-
bolas la tutan universon
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Tiu buso alvenis kutime nur posttagmeze al la Ĝiri-montaro. Por povi
fari la antaŭtagmezan kurson en la Silsangsa supermezlernejo mi de-
vis nuligi  mian  ĉambrorezervon en mia  seula hotelo  kaj  mi  devis
veturi per nokta buso tuj post la fino de mia instruado en Seulo. Tiu
buso kutime alvenis matene ĉirkaŭ je la kvara horo al la Silsangsa
monaĥejon, kiam mi tute ne havis emon supreniri al mia kampusa
loĝejo tra la malluma arbaro kie abundis serpentoj. Tial la gvidantoj
de la lernejo aranĝis, ke en tiuj tagoj mi povis tranokti en unu el la
gastĉambroj de la monaĥejo post la longa busveturo.

Mi povis organizi mian instruadon en la Silsangsa Jakeun Hagkyo
marde  tiamaniere,  sed mi konstatis,  ke ĵaŭde antaŭtagmeze eĉ per
noktobusa vojaĝo mi ne povus instrui en la Jirisan. Merkrede mi ku-
time finis mian Esperanto-kurson en la knabina altlernejo en Busan
je la sesa kaj duono vespere kaj post tiu tempo tute ne eblis revojaĝi
al la Jirisan eĉ per veturo en nokta buso. Tial la estraro de la Silsang-
sa Jakeun Hagkyo akceptis, ke oni ŝanĝu la studhorojn kaj mi gvidu
la anglan kurson ĵaŭde posttagmeze en la resto de la studjaro dum
mia restado en Koreio.

La malnova lanterno kaj la pagodoj en la Silsangsa estas registritaj
naciaj kulturaj heredaĵoj de Koreio
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Dum mia restado mi okupiĝis ne nur pri instruado de eŭropaj lingvoj
en diversaj lernejoj, sed mi kutime prelegis ankaŭ en diversaj ekono-
mikaj kaj sociosciencaj konferencoj en la ĉefurbo. Kadre de tiuj pre-
legoj mi faris superrigardon pri la eŭropa historio kaj ene de tio mi
iom pli detale analizis la lastajn mil jarojn de la hungara historio. Tiel
estis komprenebla por orient-azia popolo dekmil kilometrojn for de
Eŭropo, kiel okazis, ke Koreio povis vivi en alte evoluita industria
socio, sed la evoluogrado de Orienta Eŭropo (kaj ene ankaŭ Hunga-
rio) estis signife malpli alta.

En la prelegoj mi kutime montras, ke Hungario dum reĝo Mátyás es-
tis forta kaj granda lando kaj la nombro de ties loĝantaro estis proksi-
mume samgranda kiel la loĝantaro de Britio. Sed pro la malfavoraj
historiaj cirkonstancoj la situacio de Hungario (kun multaj aliaj ori-
ent-eŭropaj lando) signifece ŝanĝiĝis dum la lastaj kvincent jaroj. La
rezulto de tiu ŝanĝo estis ke Hungario malfortiĝis kaj Okcidenta Eŭ-
ropo  plifortiĝis.  En  la  jaro  1492  Kristoforo  Kolombo  malkovris
Amerikon kaj sekve de tio okcidenta Eŭropo konstruis grandegan ko-
lonian sistemon. Onidire en la imperio de la hispana reĝo neniam iris
suben la Suno, sed ankaŭ angloj, portugaloj, francoj, nederlandanoj
kaj belgoj okupis kaj koloniigis grandegajn teritoriojn en Azio, Afri-
ko, Aŭstralio kaj Ameriko. Poste dum jarcentoj venis amaso da mono
kaj krudmaterialo el tiuj kolonioj al Okcidenta Eŭropo.

Dum tiu tempo Orienta Eŭropo kaj ene Hungario devis militi kontraŭ
la Turka Imperio, kies rezulto estis 150-jara turka regno en granda
parto de la lando. Intertempe la loĝantaro malpliiĝis,  la ekonomio
regresis kaj la etna proporcio de la lando ŝanĝiĝis.

Hungario dum 150 jaroj provis defendi sin kaj ankaŭ Okcidentan Eŭ-
ropon kontraŭ la Turka Imperio en longaj, sangaj bataloj kaj samtem-
pe  Okcidenta  Eŭropo  plifortiĝis  kaj  konstruis  mondajn  imperiojn.
Hungario malfortiĝis dum la turkaj bataloj kaj poste falis sub la kont-
rolon de la Habsburga Imperio por 400 jaroj. Dum tiu tempo kaj el
Hungario, kaj el aliaj orient-eŭropaj partoj de la imperio oni portis la
monon,  manĝaĵojn  kaj  krudmaterialojn  al  Vieno,  la  ĉefurbo  de  la
nova imperio.
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En la du mondmilitoj la Habsburga Imperio kaj ankaŭ Hungario kiel
ĝia parto troviĝis inter la malgajnintoj kaj tion sekvis kvardekjara ne
mem elektita komunisma periodo. Fine de tiu epoko, do en la 1990-a
jaro  la  lando  havis  multajn  ŝuldojn  kaj  la  produktitaj  varoj  estis
grandparte nevendeblaj en la monda merkato. Tiutempe la eksterlan-
da ŝuldo iom superis 20 miliardojn da dolaroj.

Esperanto klaso de Chorok Gang en la budapesta Reĝa Palaco
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Post la reĝimoŝanĝo la situacio pli malboniĝis en multaj sencoj. Kad-
re de privatigo granda parto de la ŝtata havaĵo falis en manojn de
proksimuloj al la potenco sub la reala prezo, ofte eĉ tute senpage. Es-
tis multaj manieroj kiel oni privatigis la ŝtatan havaĵon. Pri iu fifama
kazo siatempe la gazetaro skribis dum monatoj. Tiam la posta ĉefmi-
nistro aĉetis valoran ŝtatan feriejon ĉe lago Balatono tiel, ke samtem-
pe la ŝtato reluis la domon sampreze kiom la vendo kostis. Finrezulte
neniu pagis al neniu, do la posta ĉefministro ricevis la valoran do-
megon tute senpage. Kvankam tiu kazo havis grandan reeĥon en la
gazetaro,  ne tio  estis  la  sola  kazo,  kaj  antaŭ  tio,  kaj  poste  okazis
multaj similaj aferoj en la lando.

Tio rezultis, ke la ŝtata havaĵo grandparte malaperis, ĝuste dirite iris
al privataj manoj, dum la ŝuldo de la ŝtato nominale kvinoble altiĝis.
Ĉe la reĝimŝanĝo en 1989 la ŝuldo de la ŝtato estis dudek miliard do-
laroj kontraŭ garantio de la tuta ŝtata havaĵo. Post kvaron jarcento en
2014 la ŝtata ŝuldo estiĝis pli ol cent miliardoj sed ĝia garantio fariĝis
nur malgranda ono.

La grandegan troŝuldiĝon kaŭzis parte la liberalaj registaraj decidoj,
ekzemple larĝskala  antaŭtempa pensiuligo kaj  pagado de sensence
alta senlabora helpmono. Estis tempo kiam homoj povis ricevi pli da
mono en la formo de diversaj financaj subtenoj ol la salajro estis por
la ĉiutaga okhora laboro. Tial generacioj alkutimiĝis al la senlabora
vivo kaj multaj homoj ne plu emis labori.

La situacion malbonigis,  ke post la politikaj  ŝanĝoj,  do post 1990
multaj fabrikoj estis venditaj al eksterlandaj konkurantaj negocistoj
kaj financaj grupoj. Ili tuj post la aĉeto fermis la nove ricevitajn fab-
rikojn kaj la produktajn maŝinojn forportis al sia patrina entrepreno
eksterlanden en Okcidentan Eŭropon. Dekunu el niaj dekdu suker-
fabrikoj tiel  estis fermitaj  kaj ankaŭ la hungara plantoleo-industrio
havis similan sorton. Tial ne nur multaj homoj perdis siajn laborojn
(kamparanoj  produktantaj  sukerbeton,  liveristoj  kaj  laboristoj  en
sukerfarejoj, ktp.), sed Hungario, kiu antaŭe eksportis multe da suke-
ro, nun devas importi la duonon de sia bezono.
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Danke al esperanto la kulturaj rilatoj inter Hungario kaj Orienta Azio
estas tre viglaj, multaj koreaj kaj japanaj esperantistoj vizitas Buda-
peston, la hungaran ĉefurbon dum ĉiuj jaroj. Inter ili estis Yu Young

Ae (Ebla), studentino de Ho Song, fama korea artpentristo kaj ŝi faris
la supran desegnaĵon pri la aŭtoro de ĉi-tiu libro
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Pro la nefavoraj procezoj pli ol unu miliono da senlaboruloj fariĝis
en la dekmiliona lando, kie antaŭ tio tute ne estis senlaboreco. La kri-
mado  kreskis.  Onidire  iu  liberala  ministro  pri  internaj  aferoj  uzis
unue la esprimon „vivbezona krimado” kaj oni ne plu punis per mal-
liberejo la etajn ŝtelojn. Rezulte en la vilaĝoj oni ne plu kultivis sian
ĝardenon, ĉar praktike sen puno iu ajn povis ŝteli nokte ĉion.

La vilaĝoj ekzemple apud la Tisza rivero, kie mi pasigis mian infa-
naĝon malpleniĝis, pli ĝuste dirite ilia loĝantaro ŝanĝiĝis. La antaŭaj
generacioj kiuj kutimis regule labori mortis, aŭ vendis sian domon
kaj iris loĝi en urbojn. Ekzemple en la memorlibro de vilaĝo Tiszabő
oni rakontas, ke post la noktaj ŝteloj en la policejo oni eĉ protokolon
ne emis fari, dirante, ke  „ankaŭ ili devas vivi iel”.

Pro aliaj kaŭzoj ankaŭ mi forlasis tiun regionon kaj en mia 18-jara
aĝo mi iris studi en la ĉefurbon kie oni akceptis min al universitato.
Poste mi komencis instrui matematikon en budapeŝta universitato kaj
fine restis tie. Sed el la rakontoj de parencoj kaj el la gazetaro mi sek-
vis la eventojn, do mi regule informiĝis, kio okazis en la loko de mia
infanaĝo meze de la Hungara Ebenaĵo.

Longe post la reĝimŝanĝo mi legis interesan novaĵon en iu gazeto pri
tiu regiono. Okazis, ke en vilaĝo oni devis paŭzigi la funkciadon de
la vilaĝo kaj la oficialajn pagojn, ĉar dum longa tempo mankis kvo-
rumo en la vilaĝaj estrarkunvenoj. Estis tiel, ĉar multaj membroj de
la loka deputitaro estis arestitaj  aŭ pasigis tempon en malliberejoj.
Ŝajne estis tamen limo inter la vivbezona krimado kaj krimada vivo.

La vivkondiĉoj ĉirkaŭ mi en Koreio estus tute neimageblaj en Hun-
gario. La Indramang Universitato estas meze de arbaro kaj la kampu-
so ne estas ĉirkaŭbarita.  En la kampuso ĉiu konstruaĵo estas tage-
nokte malfermita, la pordoj ne havas klinkojn kaj ili estas malfermi-
taj ankaŭ kiam dum tagoj neniu estas en la tuta domaro. Ankaŭ la ku-
irejo kaj la manĝejo estas ĉiam malfermitaj, kvankam en ili estas val-
oraj tutnovaj kuirejaj maŝinoj kaj fridujoj plene de diversaj manĝaĵoj.

Estas same malfermitaj ankaŭ la banejoj ekipitaj per grandpotencaj
hejtiloj kaj lavmaŝinoj. Ankaŭ la universitata biblioteko estas ĉiam
malfermita,  kie  oni  konservas  valorajn  komputilojn,  printilojn  kaj
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aliajn oficejajn ilojn.La kampusaj konstruaĵoj neniam estas fermitaj
kaj ne nur seruroj, sed eĉ klinkoj ne estas sur la pordoj. Por ke la ven-
to ne frapadu la pordojn, pro tio la koreoj metis kuleron en metalrin-
gon sur la ekstera parto de la pordo.

„Sic transit gloria mundi.” (Tiel pasas la gloro de la mondo) – diras
la malnova latina proverbo. Antaŭ la dua mondmilito niaj hungaraj
entreprenoj eksportis bonkvalitajn varojn en diversajn landojn de la
mondo kaj niaj firmaoj Weiss Manfréd kaj Tungsram estis bone ko-
nataj en la mondmerkato. Koreio tiutempe estis kolonio kie eĉ la uzo
de korea lingvo estis malpermesita. Dum la lastaj kelkaj jardekoj la
korea industrio inundas la mondon per bonegaj altkvalitaj varoj. La
koreaj  energioŝparaj  aŭtoj,  la  pinto-teknologiaj  amuzigaj  aparatoj,
kiel ekzemple televidiloj Samsung estas unu el la plej serĉataj pro-
duktaĵoj en la mondo. Nuntempe Orienta Eŭropo kaj ene ankaŭ Hun-
gario ĝojas, se iu korea entrepreno volas instali kunmuntan uzinon en
tiuj landoj.

Ni provis trarigardi la procezojn de tiu tutmonda strukturoŝanĝo en
niaj sociosciencaj konferencoj en Seulo. Dum la priparolo de la temo
mi prezentis ne nur la ekonomiajn kaj politikajn vidpunktojn, sed mi
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parolis ankaŭ pri tiuj fenomenoj kaj pri iliaj negativaj influoj al la
homa pensmaniero. En Hungario, kie estas jam unu miliono da senla-
boruloj, jam kreskis generacio kiu neniam vidis siajn gepatrojn iri la-
bori, tial en multaj familioj mankas la motivo klopodi vivi el laboro.
Veturante ĉiutage en la seula metroo mi ofte vidis la duondormantajn
homojn venintaj el siaj laborejoj kaj la dormemajn studentojn. Vidan-
te ilin mi ekmemoris raportiston en iu hungara televida kanalo, kiu
demandis ok, aŭ dekjaran vilaĝan infanon:

- Ĉu vi povus diri fileto, kio vi ŝatus fariĝi?

- Jes ja. Mi ŝatus esti senlaborulo, same kiel miaj gepatroj.

Neĝo kovras la Silsang templon dum vintro.  Ahn Jong-soo (Kara
An), iama ĝenerala sekretario de KEA, redaktoro de „La Solidareco”

kun Erzsi kaj la aŭtoro
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SO-GA-MU-NI-BUL-SO-GA-MU-NI-BUL

En Koreio la homoj estas tre afablaj kaj helpemaj. Kiam mi rigarda-
dis en seula metroostacio la mapon, preskaŭ ĉiufoje venis homoj al
mi demandi ĉu ili povus ion helpi. Sed lastfoje kiam mi veturis per la
Jirisan-Hamyang Ekspresa-Buso al la Silsangsa, ankaŭ tiam okazis
nekutima afero, kiun mi neniam spertis en Eŭropo. Kiam nia aŭtobu-
so alvenis al la montara regiono, tiam komencis iomete pluvi.

Tiu pluvo tute ne estis ĝena, oni povus diri, ke venis nur iom da ro-
sogutoj  el  la  ĉielo.  Tial  mi  ne prenis mian ombrelon el  mia  teko.
Kiam mi volis elbusiĝi, tiam la ŝoforo donis al mi ombrelon por ke
mi ne malsekiĝu. Sed vere mi havis faldeblan ombrelon, kiun la ŝofo-
ro ne povis vidi, ĉar mi metis ĝin en la tekon apud mia faldkomputi-
lo.

La naskiĝtago de Budho laŭ la luna kalendaro estis ĉijare en mia nas-
kiĝtago. Mi sciis, ke ĝi estas festotago en Koreio, kiam en la parkoj
de monaĥejoj okazas festivalecaj popolaj festoj, tial tiun tagon mi vo-
lis pasigi ĉiukaze en la Silsangsa. Kvankam ankaŭ busanaj esperan-
tistoj petis, ke mi veturu al ili en tiu tago. Ili sciis, ke mi devus esti tie
la venontan tagon, ĉar tiam mi faros parolkapabligan kurson por la
sudentoj de la knabina altlernejo. Do, ili pensis, ke estus bone bonve-
nigi min antaŭ la instrua tago.

Okaze de la fama datreveno oni ornamis per plastaj lampionoj kaj la
korton de la monaĥejo kaj la vojon de la Jirisana ĉefvojo ĝis la enire-
jo de la monaĥejo. Por la studentoj de la universitato ne estis instrua-
do en tiu tago, ankaŭ ili helpis en la organizado de la monaĥeja festo.
Tial ili festis min unu tagon antaŭ mia naskiĝtago. Mi ricevis salutojn
ankaŭ  el  pli  foraj  urboj.  Ekzemple  Chorok  Gang,  kies  esperanto
nomo estas Sonĝanta instruas esperanton en alternativa altelernejo,
sendis al mi donace poŝte al la monaĥejo specialan ribo-siropon en
botelo.  Tiu  trinkaĵo  estas  specialaĵo  de  la  loĝloko  de  Sonĝanta,
verŝajne ĝi estas mieldolĉa trinkaĵo daŭre peklanta.  Tial mi pensas
tion, ĉar kiam ajn mi elŝraŭbis la ŝtopilon el la botelo ĝi laŭte eksaltis
simile kiel la korko de ŝaŭmvino faras ĉe ni en Eŭropo.
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Laŭ budhisma jarkalkulo tiu ĉi jaro estas la 2558-a jaro, ĉar la tem-
pokalkulo komenciĝas en la mortotago de la historia Budho. En tiu
punkto estas iom da analogio al la kristanaj sanktuloj, kiujn la katoli-
ka eklezio festas same en ilia mortotago. Laŭ longa tradicio tiu tago
estas rigardite kiel ilia naskiĝtago en la Ĉiela Mondo.

La naskiĝtagaj festoj de Budho en la monaĥejo memorigas la etoson
de malnovaj vilaĝaj festivaloj en Hungario. En tiaj lokoj ĉiam funkci-
is  flanokuko-bakejo,  kolbasorostejo aŭ almenaŭ varmaj  kolbasejoj,
sed en la monahejo estis nenio simila. Mi pensas, ke estis tiel parte
evindente pro vegetaraneco, ĉar en la monaĥejoj estas nur vegetaraj
manĝoj. Ankaŭ alkoholaj trinkaĵoj ne estis haveblaj en la korto de la
monaĥejo.

Sed estis ludiloj por etaj infanoj, kie ili povis lerni kun helpo de inst-
ruistoj kiel fari el koloraj paperoj aŭ similaj plastoj belajn rozosimi-
lajn florojn. Por la infanoj estis granda travivaĵo sonorigi ankaŭ la
grandan  sonorilegon  kun  helpo  de  kalva  monaĥo.  En  budhismaj
temploj la sonorilegojn oni ne sonorigas per ŝnurego kiel en kristanaj
preĝejoj, sed per dikaj lignaj traboj kiuj estas horizonte pendigitaj per
ŝnuroj. Oni frapas tiun trabon al la flanko de la sonorilego kaj poste
la sonanta ekzotika erca sono disvastiĝas tra la montoj kaj valoj. Mi
ofte aŭdas tion ankaŭ en nia universitata kampuso.
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