
La studentoj de nia universitato vendis religiajn memoraĵojn ĉe la
enirejo de la monaĥejo kaj ili funkciigis ankaŭ la informservon. Sed
malgaja evento premis la ĉi-jaran festivalecan etoson, la plej granda
ŝipotragedio okazinta lastatempe en Koreio. Tial la festo estis malpli
pompa ol kutime kaj en tendo apud la sonorilego unu el niaj studen-
toj disdonis flavajn plastajn bendojn sur kiuj la ĉeestantoj povis skri-
bi preĝojn kaj kondolencojn memore al la viktimoj de la ŝipotrag-
edio. Tiujn flavajn bendojn oni ligis al la flankaj muroj de la sonori-
lega domo, kiujn oni povis vidi tie ankaŭ post semajnoj flirtante de la
vento memore al la tragedio.

La oficialaj  festoj komenciĝis je la deka kaj duono antaŭtagmeze.
Dum la festo la monaĥoj vestis sin en flava festa vesto simila al hin-
daj vestaĵoj. Mi ne multe komprenis la laŭtlegitajn tekstojn, sed mi
sentis, ke la evento estis tre solena kaj ekzotika. Fine de la longa ce-
remonio la monaĥoj iris antaŭ la centra templo al malgranda orkolo-
ra Budho-skupltaĵo kiun oni konservis dum tiu tago en tiu loko de la
monaĥejo. Tiu skulptaĵo estis simbolo de la nun naskita Budho kaj la
monaĥoj akvumis la kapon de la skulptaĵo.

Poste ankaŭ la partoprenantoj de la ceremonio iris al la skulptaĵo an-
service kaj post salutkliniĝo ankaŭ ni ĉiuj akvumis la skupltaĵon de
la novnaskito. Tiu ceremonio daŭris dum pluraj horoj, ĉar ni estis
plurcentope aŭ eble eĉ pli ol milope en la ĝardeno de la monaĥejo.
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Intertempe  unu el  la  monaĥoj  batadis  lignan  tamburon,  kiu  eligis
proprastilan tinton dum la homamaso ripetadis sub la gvido de mo-
naĥo plurmil jaran mantron: 석가무니불석가무니불...

Tion  oni  devas  prononci  „So-ga-Mu-nji-Bul-So-ga-Mu-nyi-Bul-...”
La signifo de la mantro estas la jeno: „Soga” estas la korea formo de
familia (aŭ prefere genta) nomo de Budho, tion oni nomas ĉe ni en
Eŭropo „Sakya”. „Munji” signifas „Granda” kaj „Bul” estas la korea
nomo de Budho, kio sigifas „Iluminiĝinta”, kiel konate. La signifo
de la tuta mantro estas: „Soga, la Granda, la Iluminiĝinta, Soga, la
Granda, la Iluminiĝinta...” Ne eblas scii kiomfoje oni recitis tiujn
vortojn dum la ceremonio, laŭ mia takso ĉirkaŭ mil foje.

Kvankam la tagmanĝo estis anoncita oficiale je la 12-a, la manĝo-
tempo por pli ol mil homoj daŭris plurajn horojn. Tial jam dum la
festa ceremonio oni komencis disdoni la manĝaĵojn dozitajn sur tele-
roj. Ankaŭ nun bibimbap estis la tagmanĝo, la homoj atendis en lon-
ga vico ricevi sian teleron.

Posstagmeze okazis ankoraŭ pliaj mistikaj kaj ekzotikaj ceremonioj.
Bedaŭrinde la ĵus okazinta ŝipoakcidento tre influis la gajan naskiĝ-
tagan etoson kaj  la rezulto estis kelkfoje tre funebra.  Kadre de la
posttagmezaj prelegoj okazis la sonorigo de la granda sonorilego me-

143



morante pri la viktimoj. Poste estis procesio ĉirkaŭ la konstruaĵoj de
la monaĥejo kun gvido de du monaĥoj. La homoj rondiris la centrajn
konstruaĵojn kaj ni ripetadis malnovajn sankstritajn aŭ pali vortojn
laŭ korea maniero: 나무아미타불.

Tion oni prononcas: „Namu Amita Bul”. En la okdekaj jaroj oni in-
formis  min  en  Japanio,  ke  „Namu”  signifas  „Gloro”  aŭ  „Adoro”,
„Amita” signifas „Lumo” kaj la signifo de la vorto „Bul” estas „Ilu-
miniĝinto” La signifo de la tuta mantro estas: „Gloro al la Lumo, al
la Iluminiĝinto”. En japanaj budhismaj temploj ni kutime diradis la
samajn mantrojn,  sed tie  kvinoble pli  rapide.  Kiam mi estis  en la
Kyoto Monaĥejo, tiam mi nombris tion ĉ. 5-6 mil fojojn dum ĉiu ce-
remonio. Kaj ankaŭ la prononco estis alia en la japanaj temploj, tie
ni diris: „Namu Amida Bu” kaj ĉe la fino de la ceremonio „Namu
Amida Bucu”.

Procesio en la korto de la Silsangsa, kie la partoprenantoj ĉirkaŭiris
la tutan templon ripetante: „Namu Amita Bul”
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La vespermanĝo okazis je la kvara kaj duono posttagmeze, ĝi estis
bibimbap kiel kutime, kaj poste komenciĝis la ekfajrigo de kandeloj
kaj ilia meto en lanternojn. Poste la amaso enmane kun lumantaj lant-
ernoj iris al longa proceso sub gvido de la ĉefpastro de la monahejo
kaj ĉiuj monaĥoj preĝis kun la ĉeestantoj por la viktimoj kun la ku-
tima tamburado ripetante la mantron „So-ga-Mu-nji-Bul-So-ga-Mu-
nji-Bul”. Kaj junaj kaj maljunaj, kaj viroj kaj inoj ĉeestis la proceson,
laŭ la vestaĵoj mi pensas, ke kelkaj el ili estis kristanaj monaĥinoj.
Sed tiun parton de la ceremonio mi jam ne ĉeestis. Ĉar baldaŭ vespe-
riĝis kaj mi ankaŭ nun ne volis hejmeniri al mia kampusa loĝejo tra
malluma arbaro kie abundis serpentoj.

Eung Uk Suenim (Ju Ji Suenim) la estro de la Silsangsa
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KIO POVUS ESTI LA BULGOGI?
Dum la malnovaj koloniaj tempoj en la anglaj, francaj kaj belgaj ko-
lonioj en Afriko la infanoj lernis legi kaj skribi per lernolibroj im-
portitaj el Eŭropo. Origine oni faris tiujn librojn por eŭropaj infanoj.
La afrikaj infanoj povis legi en tiuj libroj pri kristnaska neĝkovrita
pejzaĝo, kaj ili legis, ke en decembro la mondo festis la naskiĝtagon
de Jesuo, la fondinto de la kristana religio. Afrikaj infanoj devis lerni
por ili forajn fabelecajn historiojn, kiujn ili tute ne povis imagi, ĉar
ne nur ili, sed eĉ iliaj gepatroj neniam vidis neĝon dum la tuta vivo.

Al mi estis same nekonate la signifo de la vorto „bulgogi”, kiam mi
komencis legi mian korean lernolibron aĉetitan en budapeŝta univer-
sitato. Tuj en la unua leciono mi legis pri du studentoj irantaj en res-
toracion manĝi „bulgogi” kun kimĉio. Poste sekvis dudek-tridek gra-
matikaj ekzercoj pri la sama temo. Oni devis repondi al multaj de-
mandoj ekzemple: „Kie manĝis la studentoj bulgogi (ĉu en restora-
cio, ĉu en kinejo)?”, kaj „Kiuj manĝis bulgogi (ĉu la studentoj, ĉu la
instruistoj)?”, ktp. La plej grave estis, ke dum tiuj 20-30 ekzercaj
frazoj ni bone ellernis la gramatikajn strukturojn. Sed la fakto: kio
bulgogi povus esti, daŭre restis enigmo por mi. Simile kiel la neĝo
por la afrikaj infanoj, kiu kovras la pejzaĝon kristnaske en la fora
Eŭropo.

Kiam mi iris al Seulo unufoje semajne el la Ĝiri-montoj por gvidi
kurson  en  la  centro  de  Korea  Esperanto-Asocio  por  progresantoj
evoluigi parolkapablon, tiam mi kutime vespermanĝis kun lokaj es-
perantistoj en ĉina aŭ korea restoracio en Mapo. En tiuj lokoj ni ku-
time manĝis bibimbapon, aŭ korean faboĝerman supon aŭ ĉinan nu-
delosupon kun multege da kimĉio kaj diversaj freŝaj verdaj plantaj
folioj.

En tiu semajno mi ricevis mesaĝon de Dumina, do de la dua naskito
de la Min familio, ke ŝi ŝatus renkonti min kaj ni eble povus vesper-
manĝi kune, kiam mi estos denove en Seulo. Mi jam renkontis Du-
mina plurfoje pli frue, lastfoje en la pasintjara korea kongreso en In-
cheon. Antaŭ tio ŝi vizitis min en Budapeŝto kaj ni kune promenis vi-
ziti budapeŝtajn muzeojn. Plurfoje ni promenis agrable en la Reĝa
Palaco  kaj  sur  promenejo  de  monteto  Várhegy (Fortikaĵmonteto).
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Tial mi akceptis ŝian inviton kun ĝojo kaj mi menciis al ŝi, ke se ŝi
ankoraŭ ne decidis, kie ni vespermanĝu, tiam ŝi elektu lokon kie eb-
lus manĝi bulgogi. Ĉar mi jam povis paroli pri bulgogi en korea ling-
vo dum multaj minutoj, sed mi tute ne sciis kio ĝi povus esti.

Dumina ĝoje konsentis kun mia propono. Ĉar ŝia laborejo estis prok-
sime al mia gastejo, tial ni iris tagmanĝpaŭze en proksiman restoraci-
on. Mi rakontis ankaŭ al ŝi, ke mi jam legis centfoje pri tiu manĝaĵo,
ĉar tio estis la legaĵo en la unua leciono en mia korea lernolibro, kiun
mi aĉetis en budapeŝta universitato. Do mi sciis teorie jam multe pri
tiu manĝaĵo-specialaĵo, sed praktike mi ne povis ekkoni ĝin.

La restoracio kie ni gustumis la bulgogi estis apud mia gastejo en
unuminuta promena distanco. La domo ne estis malfermita al la stra-
to, tial oni ne povis vidi ekstere, ke eleganta restoracio troviĝis inter-
ne de la pluretaĝa domo. Por unua vido mi pensis, ke tiu bulgogi-res-
toracio similis al la multekostega japana sukiyaki restoracio kaj bul-
gogi mem similis al sukiyaki. En Japanio elegante vestitaj kelnerinoj
servis la manĝaĵojn en kimono sed ĉi tie memkompreneble la kelne-
rinoj havis koreajn vestaĵojn.

Dumina antaŭ la Ĉenoponto kaj la Reĝa Palaco en Budapeŝto
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La tabloj ankaŭ tie estis malaltaj kiel kutime en la Malprokima Ori-
ento kaj ankaŭ nur sen ŝuoj eblis eniri  la restoracian parton de la
konstruaĵo. En tiu loko subtera planko estis elformite sub la tablo, do
ni povis meti niajn piedojn eŭropece sub la tablon. En la mezo de la
tablo eta gaskuirilo estis enkonstruita, super kio oni instalis grandan
poton. Ni sidiĝis ĉirkaŭ la tablo kun Dumina kaj ŝia fratino Minmin.
Ankaŭ Minmin laboris proksime, ĉar ŝi estis la ĝenerala sekretario de
Korea Esperanto-Asocio. Eksidante tuj portis kelnerinoj la paperdike
tranĉitajn freŝajn ruĝajn bovotranĉaĵojn kaj la same freŝe tranĉitajn
legomojn, kiuj konsistis ĉefe el diversaj fungoj. Tiutipaj fungoj ne
estas troveblaj ĉe ni en Hungario.

La viandon kaj la legomojn ni mem rostis ĉe la tablo kaj al la freŝe
farita manĝaĵo ni ricevis ankaŭ diversajn malvarmajn saladojn. Inter
ili la gusto de stufita aŭ rostita melongeno similis al okcidentaziaj
gustoj, sed la freŝa laktuko verŝita per majoneza saŭco ŝajnis esti tipa
eŭropa manĝaĵo.  Rizo kaj  kimĉio  ankaŭ ĉi  tie  estis  nemalhavebla
parto de la tagmanĝo.

Brila kaj Ŝlosilo, du motoroj de la korea esperanto movado
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Mi ne scias kiom kostis tie la tagmanĝo, mi nur vidis aliloke, ke bul-
gogi  estis  kutime  speciale  multekosta.  Normala  tagmanĝo  kutime
kostis sepmil wonojn, sed bulgogi nenie kostis sub 15 mil wonoj. Ta-
men tio estas ankoraŭ malpli kosta, ol la 70 mil wona prezo de simila
sukiyaki  manĝaĵo  en  Japanio,  kiun  mia  universitata  dekano  pagis
lastfoje en Nagoya, kiam li invitis min vespermanĝi.

La du manĝaĵoj: do la japana sukiyaki kaj la korea bulgogi ŝajnis al
mi similaj manĝaĵoj. Preparante la japanan manĝaĵon ni unue rostas
lardon en la poto por kolekti iom da graso en la subo de la poto. Pos-
te ni fritadas la diversajn legomojn kaj la paperdike tranĉitajn bovot-
ranĉaĵojn  en  tiu  graso.  Japanoj  manĝas  tiun  manĝaĵon kun kruda
ovo, kiu por ni, eŭropanoj estas nekutima.

Ĉiukaze mi havis trioblan ĝojon pro la tagmanĝo. Mi sukcesis deno-
ve renkonti mian malnovan karan amikinon kaj mi sukcesis ekscii
kio estis bulgogi, pri kio mi jam povis teorie paroli dum minutoj en
korea lingvo. Kaj trie, post manĝado de bibimbap trifoje tage, fine
mi povis gustumi iun pli varian manĝaĵon. Estis agrable por mi sper-
ti, ke  inter la saladoj estis unu, kiu tre similis al miaj kutimaj eŭropaj
manĝaĵoj. Temas pri freŝaj kukumoj kiuj estis same faritaj  kiel en
mia infanaĝo miaj familianoj faris ilin en niaj vilaĝoj en la Hungara
Ebenaĵo. 

Post kontentiga tagmanĝo Minmin menciis, ke ankaŭ aliaj esperan-
tistaj amikoj vespermanĝos kune en la sama tago kaj ili ŝatus, se an-
kaŭ mi ĉeestus. Mi akceptis tiun proponon, sed antaŭ vespermanĝo
mi  ankoraŭ  faris  mian  kutiman  posttagmezan  bazan  kurson en  la
centro de KEA. Post la kurso mi iris kun Akva, mia altletneja studen-
to al Myeongdong por ĉeesti la komunan vespermanĝon. La korea
junulo surpriziĝis, ke tiun parton de Seulo mi konis pli bone ol li.
Kvankam tio tute ne estis miraklo, ĉar en la lastaj jaroj mi kutime
tranoktis en la Myeongdonga Gastejo, kiu troveblis apud tiu metros-
tacio dum mia restado en Seulo.

Ni havis ankoraŭ dudek minutojn ĝis la renkonto, tial ni promenis io-
mete en la bazaro al la direkto de Namdaemun (Suda Pordego). Tie
mi montris al Akva la konstruaĵon de la Seula Esperanto-Kulturcent-
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ro, kiu troviĝis proksime al la Myeongdong metroostacio. Post kelkaj
minutoj kunvenis la membroj de la nova tablosocieto kaj ĉifoje ni
iris al restoracio kie oni rostis diversajn marbestojn. Oni rostis ilin si-
mile kiel ni rostis bulgogi antaŭ kelkaj horoj en la mapoa restoracio.
Do la rostado okazis antaŭ niaj okuloj sur la gaskuirilo kiu estis en-
konstruita en nian tablon.

Poste mi vidis, ke la marbestaĵoj estis nur antaŭmanĝo kaj sekvis ilin
rostitaj  kaj  freŝaj  bovaĵostekoj  kun  maldikaj,  longaj  fungoj.  Tiu
manĝaĵo estis simila al la manĝaĵo kiun oni faris tagmeze en la bul-
gogi restoracio. Poste ne eniris elegantan kafejon, kie la amikaro ba-
bilis agrable dum trinkado de taso da bongusta teo. Intertempe mi
helpis al Lee Jungkee, prezidanto de la Seula Esperanto-Kulturcentro
rezervi malmultekostan hotelĉambron en centra loko de Buenos Ai-
res, kie ni kune partoprenos la universalan kongreson de UEA post
kelkaj semajnoj.

Statuoj de Budho kaj bodhisatvoj en la Silsangsa ĉeftemplo
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Post la agrabla vespermanĝo la tablosocieto disiĝis kaj mi iris hej-
men jam rutine al mia kutima gastejo en Mapo. De tie mi veturis
buse al la Silsangsa la venontan matenon kaj mi alvenis tien ĉirkaŭ
tagmezo. Mi promenis agrable inter la bushaltejo kaj la monaĥejo sur
ŝtona ponto super rivereto Mansucheon (pr. Mansuĉon) kaj poste mi
promenis al nia universitata kampuso tra la arbaro. Dum kelkaj tagoj
mi estis for kaj nun mi vidis, ke la arboj en la ĝardeno de la universi-
tato estis plene de verdaj ĉerizograndaj fruktoj. Tiu fenomeno estis
surpriza, ĉar kiam mi alvenis antaŭ kelkaj tagoj el Eŭropo, tiam sur
tiuj  arboj  estis  nek  folioj,  nek  fruktoj.  Tiutempe  ankoraŭ  nur  la
blankaj kaj rozkoloraj floroj tentis la abelojn el la Ĝiri-montoj.

En la ĝardeno estas ĉirkaŭ sepdek-okdek fruktoarboj kaj ĉiuj arboj
estas plenegaj per fruktoj. Mi jam lernis en Japanio, ke tiuj estas la
plej famaj orient-aziaj fruktoj, sed ilian nomon mi ne scias hungare.
Sed  tion  mi  scias,  ke  ĝi  estas  japane  „ume”,  koree  „mesil”angle
„Chinese plum” (ĉina pruno), sed kelkfoje la frukto nomiĝas „Japa-
nese apricot” (japana abrikoto).

Studentoj rikoltas mesil fruktojn en la universitata ĝardeno
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Tiu planto estas tre populara en la Malproksima Oriento, ĝiajn flo-
rojn fine de vintro kaj komence de printempo oni rigardas kiel  la
unua simbolo de printempo. Sed ankaŭ la fruktoj estas tre multflanke
utiligataj. Oni faras el ili sukon kaj saŭcon, gustigas ilin per alkoholo
kaj konservante ilin en vinagro kaj salo oni faras el ili ankaŭ acidan
garnaĵon. Krom tio ili estas uzataj ankaŭ kiel medikamento kaj oni
uzas ilin preventi diversajn dentomalsanojn kaj oni ankaŭ utiligas ke
la fruktoj  malhelpas la disvastiĝon de diversaj patogenaj bakterioj.

Post lastatempaj esploroj ili malhelpas ankaŭ la disvastiĝon de bakte-
rioj nomataj „helicobacter pylori” kaj helpas la resaniĝon de malsano
„gastritis” kaj stomaka ulcero. Post tiom da favoraj informoj mi jam
atendis senpacience la maturiĝon de tiuj miraklaj fruktoj, kiuj videble
tre abunde kreskis en nia kampusa ĝardeno. Mi jam ege atendis gus-
tumi ilin. Tiam mi ankoraŭ ne sciis, ke mi povos gustumi tiujn fruk-
tojn neniam en mia vivo.

Multaj fruktoj kolektiĝis
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DU ŜERCOJ, UNU PINTUMO

En la lastaj semajnoj mi daŭre veturadis tien-reen inter la Ĝiri-mon-
toj kaj la grandurboj, depende kie oni petis min prelegi. Kvankam mi
multe pli ŝatas restadi en la kvieta Silsangsa monaĥejo kaj en nia ar-
bara kampuso ol en svarmanta grandurbo, pro miaj multaj ĉefurbaj
prelegoj lastatempe mi tute ne havis tempon longe restadi en la Jiri-
san.

En la seulaj hoteloj oni alkalkulas plurdek mil wonojn se mi volus ri-
cevi ĉambron inter la nubskrapuloj, kiu rigardas al flora ĝardeno aŭ
arbara parko. Sed ĉirkaŭ nia Indramang Universitato abundas arboj
kaj floroj kaj en la arbaro vivas tre belaj birdoj. En nia arbara kam-
puso ne estas tiom multe da artefaritaj lumoj kiom en Seulo, ofte est-
as tuta mallumo ĉirkaŭ ni, kiam ni nokte iras en la korton. Mi jam
bone alkutimiĝis al tiu fenomeno, ke estis jam preskaŭ tro forta la
luna lumo por mi en plenlumo kaj tiam mi sentis, ke pro la tro forta
lunlumo la steloj fariĝis malpli brilaj.

La Namkang Esperanto-Lernejo
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La plej grava lastatempa traviviaĵo en nia vivo estis la partopreno en
la kutima printempa kurso de la Namkang Esperanto-Lernejo.  Tio
okazis ankaŭ ĉijare en la pitoreske bela Chengdo inter la altaj mon-
toj, 25 km-ojn apud Daegu. Ni priparolis kun la membroj de la Seula
Esperanto-klubo komune veturi el la ĉefurbo al Dong Daegu per traj-
no kaj por fari tion ni decidis, ke ni renkontiĝos je la naŭa horo mate-
ne ĉe restoracio Lotteria en la Seula stacidomo. 

Mi sciis, ke nia trajno ekos je la 9:20, sed mi jam alvenis al la stac-
idomo antaŭ la oka. Promenante ĉirkaŭ la stacidomo mi rimarkis, ke
estis tie du Lotteria restoracioj, do ne estis klare ĉe kiu ni renkon-
tiĝos. Bonŝance la klubanoj trovis min facile, ĉar mi jam faris prele-
gojn plurloke kaj ili  jam konis mian vizaĝon. Sed Agot Feitosa el
Aŭstralio atendis la koreajn esperantistojn vane, li perdiĝis ie en la
konstruaĵo.  Tial  ni  entrajniĝis  nur  unu minuton  antaŭ  la  ekiro,  ni
preskaŭ malfruis ĝin, kvankam mi jam estis tie antaŭ unu horo. La
veturtempo estis kvar horoj ĝis Dong Daegu kaj la lokaj esperantistoj
atendis nin ĉe la stacidomo kun aŭtobuso.

D-ro Urso, la organizanto de la Namkang Esperanto-Lernejo
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La Namkang lernejon oni fondis en 1694 laŭ propono de pluraj sci-
encistoj,  por  gardi  la  memoron  de  Park  Su-Chun,  fama  saĝulo
mortinta antaŭ 42 jaroj. En 1717 tie oni prezentis religian ceremoni-
on honore al Park Han-Ju, alia granda sciencisto. La ĉefa misio de la
malnove establita privata altlernejo estis eduki la junularon je fidele-
co al la patrujo kaj altaj moralaj valoroj, memore al la du sciencistoj.
Oni renovigis la pitoreskajn domojn de la altlernejo en 1998. En la
lastaj jaroj tiu domo-komplekso donas hejmon ankaŭ al la jam tradi-
ciaj eventoj de la Namkang Esperanto-Lernejo.

Mi jam vidis multajn belajn kastelojn kaj templojn en la Malproksi-
ma Oriento, sed nun mi estis tamen surprizita pri la bele renovigita
lernejo  en  pitoreska  ĉirkaŭaĵo  sur  montetopinto  ĉirkaŭita  de  altaj
montoj. Survoje ni vidis ĉie persimono-, kaj pomarbojn kaj multeg-
ajn cepokampojn. Tiuj cepoj estis multe pli grandaj ol tiuj en Eŭropo
kaj ili estis kultivataj ne tute subĉiele, kiel en Eŭropo. Sed oni kovris
la bedojn per plasta folio kaj oni traboris la folion ĉirkaŭ la planto
per 5-6 cm-aj truoj. Verŝajne tiel eblis malhelpi la trosekiĝon de la
tero kaj samtempe oni malhelpis ankaŭ la kreskon de fiherboj inter la
kulturitaj plantoj. Versajne malsame kiel en Eŭropo, tie oni ne multe
bezonis uzi hojon en tiuj ĝardenoj.

Nia renkontiĝo en la Namkang Lernejo havis tre interesajn progra-
mojn. Unue Lee Jungkee (Ŝlosilo) rakontis pri sia vojaĝo al Tehera-
no, kie li partoprenis la iranan Esperanto-kongreson kiel estarano de
UEA. Lastatempe  nur malmulte da informoj atingis la membrojn de
la internacia Esperanto-komunumo el tiu grandtradicia lando, tial es-
tis speciale interese aŭskulti la travivaĵojn de Ŝlosilo pri siaj personaj
spertoj.

Poste Huĝimoto Hideko prezentis la tradician japanan teoceremoni-
on kaj Kim Seonuk (Suno) parolis pri la situacio en Fukoka post la
tieanatura katastrofo. Lee Jungkee faris testekzamenon por kontroli
la studentojn, Won Sinyeong (Miŝa) kantis rusajn kantojn kun gitaro,
Ma Young-tae (Leono) organizis  sciencpopularigajn kaj amuzigajn
programojn kun multaj  ŝercoj, ludaj kvizo-konkursoj kaj esperant-
lingvaj kantoj. Jen unu el la ŝercoj pri kiu la koreoj multe ridis. Te-
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mis pri patro kaj filo kiuj iris hejmen el festo kie ili iom drinkis. La
patro diris al sia filo:

- Rigardu filo, apud la muro staras du homoj. Se vi vidas kvar
homojn, tio signifas, ke vi estas ebria. Ebriuloj ĉion vidas du-
oble. - Sed  la filo rimarkis:

- Sed paĉjo, tie, apud la muro estas nur unu homo.

En la renkontiĝo ni povis gustumi verajn koreajn specialaĵojn. Kiel
antaŭmanĝo mi manĝis sekigitajn salikokojn kun sezama kukumos-
alado kaj la ĉie en Koreio ĉeestanta kimĉio, sekigita algo kaj gluema
rizo. En la Malproksima Oriento la rizon oni kuiras kutime glueme,
ĉar ailel oni ne povus manĝi ĝin per manĝobastonetoj. Precipe ne per
la koreaj metalaj manĝobastonetoj, kiuj pli malfacile estas uzeblaj ol
la japanaj manĝobastonatoj faritaj el kruda ligno.

Konferenco de lingvoinstruistoj en la Indramang Universitato
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Krom tio krispaj laktukoj kaj freŝaj verdaj sezamaj folioj estis sur la
tablo, oni devis volvi la manĝaĵopecojn en tiujn foliojn. Estis anko-
raŭ sojoĝermoj kaj stufitaj verdaj folioj sur aliaj pladoj krom la rizo
kaj ankaŭ ruĝkolora akragusta saŭco en kiu oni devis trempi la se-
zamajn foliojn. La ĉefplado estis kruda blanka fiŝo, kiun oni devis
meti en sezamajn foliojn kaj trempi en akran saŭcon kaj fine en la
buŝon.

Fine fiŝosupo kompletigis la tagmanĝon kiu estis farite el specialaj
fiŝoj. Ĝi estis speciala, ĉar la kuirita fiŝo ne estis malmola kiel ĉe ni
en eŭropaj restoracioj, sed loza kaj gelateneca kiel ovoblanko. Tio
jam ankaŭ por la japana partoprenanto estis iom stranga kaj pro tio li
ne manĝis ĝin, sed li donis ĝin al apude sidanta koreo. Li akceptis
ĝin ĝoje, ĉar laŭ li ĝi estis tre bongusta kaj li ĝue formanĝis la tuton.
Poste ankaŭ mi gustumis ĝin, la gusto estis vere bona, sed la konsisto
daŭre estis iom nekutima por mi.

Ma Young-tae, membro de Akademio de Esperanto (maldekstre) kun
grupo de partoprenentoj en la Namkang Lernejo
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D-ro Urso, antaŭa prezidanto de KEA aranĝis ekskluzivan progra-
mon por la eksterlandanoj, kiuj partoprenis la renkontiĝon. Li invitis
nin al luksa korea teodomo. La prezoj tie estis nekredeble altaj. Ali-
loke oni povis ricevi kafon por 300 wonoj, tie taso da teo aŭ kafo
kostis dudekoble pli, almenaŭ sesmil wonojn. Estas konate, ke en la
Malproksima Oriento oni trinkas amaran, verdan teon, kiun ni eŭro-
panoj ne tre kutimas. Tial mi prefere mendis glaciaĵon kun verŝitaj
sukeritaj ruĝaj faboj kaj sekigitaj persimonoj, famaj subtropikaj fruk-
toj de Orienta Azio. Multaj surpriziĝis pro tio, ke mi manĝis tiajn ĉi-
utagaĵojn en unika teodomo,  sed mi preferis senti iom da kutimaj
gustoj ol amaraj, por mi nekutimaj teoj post plursemajna foresto de
Eŭropo.

La programoj de la renkontiĝo estis precipe amuzigaj, por lernado
restis malpli da tempo. Estis speciale bonetosa la bankedeca interko-
na vespero, kie ni babilis ronĝante manĝante krakaĵojn kaj trinkante
diversajn  alkoholajn  kaj  senalkoholajn  trinkaĵojn.  Intertempe  niaj
gastigantoj metis sur la tablon plian grandan pladon kun bongustaj
blankaj krudaj fiŝopecoj.

La budhismo en Koreio nuntempe fariĝas  malpli  signifeca,  laŭ la
prezidanto de nia Indramang Universitato nun jam vivas pli da kris-
tanoj ol budhistoj en Koreio. Ankaŭ en la Namkang Lernejo estis di-
manĉe ekumena diservo, kiun gvidis akademiano Ma Young-tea. Li
estas fame konata de ŝercokolektado, kiu estas sia hobio kaj ŝatoku-
po. Post kiam li legis praajn tekstojn kutimajn en tiuj ceremonioj, ke
ni benu la Sinjoron kiu kreis la Teron kaj la Ĉielon, ktp., mi pensis,
ke mi rakontos al li orient-eŭropan ŝercon rilatan kun la temo, por
pligrandigi lian ŝercokolektaĵon.

Mi aŭdis tiun ŝercon de komunista gazetredaktoro antaŭ la politikaj
ŝangoj  en Hungario kaj  li  rakontis  la  historion  al  mi  kun iom da
memironio. Li volis montri kiom malbone funkciis la ateisma propa-
gando-maŝino en la lando dum la komunisma epoko. Post la milito
granda parto de komunismaj partiogvidantoj estis ateistoj. Ili ordonis
fari fortan ateisman progadandon en la urboj kaj vilaĝoj kaj ili volis
malfortigi la pozicion de eklezioj.
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Por lokaj komunistaj partiofilioj estis ordonite fari ateismajn prele-
gojn ĉie en la lando, kaj oni proponis, ke la lokaj komunistaj partio-
estroj invitu renomajn prelegantojn, kiuj kredis aŭ almenaŭ akceptis
tiujn ideologiojn. Tiel okazis, ke preleganto el la ĉefurbo parolis en
hungara vilaĝa kulturdomo pri la ekesto de la mondo, kiun kreis ne
Dio, sed kiu mem estiĝis dum jarmiliardoj.

La vilaĝanoj aŭskultis la prelegon silente, sed kiam la preleganto di-
ris, ke ne Dio kreis la homon, sed ĝi devenis de simio, tiam la kam-
paraninoj komencis kriadi. La ĉeestanta vilaĝa komunista partiestro
pensis, ke tiam li devis interveni por silentigi la homojn kaj li diris:

- „Paciencon, sinjorinoj, estas nenio speciala en tiu afero. Ni
ja scias, ke ankaŭ la simion Dio kreis.”

Kiam Szenes Imre rakontis tiun anekdoton en orient-eŭropa medio,
tiam ĉiuj komprenis la ŝercon, ĉar la membroj de la antaŭaj generaci-
oj havis multajn similajn spertojn en sia vivo. Multaj homoj oficiale
ne rajtis paroli  pri sia religia aparteno, eĉ por laborantoj en certaj
postenoj  estis  serioze  malkonsilinde  viziti  preĝejajn  ceremoniojn.
Estis do konate, ke lokaj ŝtatoficistoj kaj komunistaj partioestroj nur
kaŝe povis aparteni al eklezioj kaj oficie ili devis deklari, ke ili estis
ateistoj, kvankam ili kredis religiajn historiojn.

Sed la koreoj aŭskultis gape la finon de la rakonto kaj post iom da
hezitado ili demandis „kio estas la ŝerco?” Ĉar por ili estis tute natu-
re kaj memkompreneble, ke Dio kreis ĉion, do Dio kreis ankaŭ la si-
mion. Ili maturiĝis en socio kie estis evidente ke la simio estis simio
kaj la homo estis homo. Kiel budhisma saĝulo vortumis: „La monto
estas monto, la rivero estas rivero kaj la homo estas homo.”

Kiam mi rakontis la historian fonon, tiam ĉiu ŝajnigis kompreni la
ŝercon kaj komencis laŭte ridi. Sed tio eble okazis nur pro ĝentileco,
ĉar  videble  neniu  povis  imagi  kiel  memkomprenebla  kaj  evidenta
afero, ke Dio kreis la mondon kaj ĉiujn estaĵojn, povus esti ŝerca kaj
humora.
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VENENAJ FUNGOJ KAJ VENENAJ SERPENTOJ

En mia junaĝo, kiam mi venis al la ĉefurbo el la Hungara Ebenaĵo,
tiam mi iris ofte al la montoj de Buda kolekti fungojn post bona plu-
vo. Tiam okazis, ke inter Kristnasko kaj Novjaro mi trovis nekredeb-
le multajn fungojn en pinarbaro, kiujn mi neniam vidis pli frue en ar-
baroj ĉirkau miaj vilaĝoj apud la Tisza rivero. Mi kolektis du gran-
dajn korbojn da ili kaj montris ilin survoje hejmen al fungokontrolis-
to deĵorinta ĉe placo Moskvo, ku estis tiam bone konata loko de Bu-
dapeŝto, la hungara ĉefurbo. Li trarigardis iom la korbon kaj sen de-
tala kontrolo diris, ke tiujn oni povis manĝi kaj eblis kuiri ilin.

Sed tamen li forprenis du-tri pecojn el la korboj kaj forĵetis ilin di-
rante ke ili estis venenaj. Mi estis iom malkontenta, ke li ne kontrolis
la tuton pli detale kaj mi komencis traserĉi  la tuton. Kaj kiam mi
trovis kelkajn similkolorajn fungojn, tiam mi montris ilin al li. Li di-
ris, ke mi pravis kaj li forĵetis ankaŭ ilin en rubujon. Tiam mi anko-
raŭ pli detale trarigards la tuton kaj trovis pliajn suspektindajn. Kla-
riĝis, ke ankaŭ ili estis venenaj kaj la kontrolisto forĵetis ankaŭ tiujn.
Poste li konsilis, ke mi trarigardu denove la tuton hejme, sed ne mal-
helpu lin tie. Ĉar li volis ĉefe trovi la plej venenajn fungojn, kies
nomo estis „faluseca amanito”. Ĉar tiuj fungoj kaŭzis la plejparton
de venenaj mortoj en Hungario.

Tiu malnova rakonto venis en mian kapon ne pro la fungoj, kvankam
kelkfoje ankaŭ ĉi tie en la Silsangsa oni kolektis multegajn fungojn
en la arbaro kiujn oni poste preparis en la kiurejo por meti ilin en la
bibimbap. Sed tiujn fungojn mi tute ne konis kaj ankaŭ ilia gusto es-
tis tute alia kompare al la gusto de miaj konataj fungoj en Eŭropo. La
rakonto pri venenaj fungoj nun venis en mian kapon precipe pro la
venenaj serpentoj kiuj abonde troviĝis ĉirkaŭ ni en la kampuso.

Oni povas diri, ke ni daŭre vivas kun diversaj serpentoj en la Indra-
mang  Universitato.  Ĉirkaŭ  nia  domo  troviĝas  unu  kaj  duonmetra
subtegmento  kaj  sub  tiu  subtegmento  la  tero  estas  plialtigita  per
kvindek aŭ centkilogramaj grandaj ŝtonoj. Sur tiuj ŝtonoj estas konst-
ruita unumetra vasta trotuaro. Iun matenon mi vidis mallongan ruĝ-
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nigre strian serpenton sur tiuj ŝtonoj, kiu ekvidinte min kaŝis sin inter
la ŝtonojn. Sed unue ĝi atendis pacience por ke mi povu foti ĝin.
Tiam mi estis sola en la domo, la studentoj laboris en la ĝardeno de
la universitato. Kiam mi montris la bildojn al ili, tiam ĉiuj miris pri
la stranga vivaĵo. Soyeon, unu el niaj studentinoj preskaŭ eksplodis
ridante pro la strangaj bestoj antaŭ niaj pordoj.

Bonŝance ĵus tiun matenon venis la ĝenerala sekretario de asocio de
koreaj agrikulturaj bioproduktantoj al nia kampuso, kiu konis tiujn
bestojn pli bone ol ni. Mi montris al li la bildon de la serpento en tri-
obla grandeco, en kiu eblis bone vidi ĝian triangulan kapon. Ni lernis
en la lernejo en Hungario, ke bestoj kun tiuforma kapo kutime estas
danĝeraj. Li konsentis kaj diris laŭ la bildo, ke tiu serpento estas tre
danĝera kaj ĝia mordo kutime kaŭzas morton dum kelkaj minutoj.

Poste mi sendis la bildon tra interreto al la komputilo de nia universi-
tata biblioteko. Tie oni povis serĉi per koreaj literoj la serpentojn de
Koreio, kiuj plej similis al nia serpento sur la bildo. Seo Maneog, la
direktoro de la universitato trovis similan ruĝ-nigran serpenton en la
interreto kaj li diris, ke ĝi tamen ne estis tiu tre danĝera speco pri kiu
Kara An, la ĝenerala sekretario de la farmerasocio pensis. Laŭ la in-
terretaj  informoj  tiu serpento ne apartenis  al  la  venenaj  serpentoj,
kvankam ĝia konduto estis  tre sovaĝa.  Oni diris, ke tiuj  serpentoj
moviĝas ĉefe nur nokte kiam oni povas rimarki ilin pli malfacile.

Mi ne komprenis kion signifis la „sovaĝa konduto”, ĉar mi pensis, ke
ĉiuj arbaraj serpentoj devus esti sovaĝaj. Sed la ĝenerala sekretario
klarigis, ke en Koreio la serpentoj multloke estas tre malsovaĝaj kun
kiuj la lokuloj vivas pace. Oni uzas tiujn serpentojn kiel domgardis-
toj, simile kiel eŭropanoj uzas hundojn por gardi la domon kaj la ĝar-
denon. La homoj vivas en la domoj kaj la serpentoj vivas kun ili sub-
tere sub la domoj kaj dumtage ili plurfoje grimpas sur la barilojn.

Dum ni paroladis pri tio, mi pligrandigis la kapojn de la serpentoj kaj
mi vidis, ke nia universitata serpento kaj la serpentoj troveblaj en la
interreto havis malsimilajn figurojn. Rigardinte la bildojn pli detale
ankaŭ la ĝenerala sekretario konsentis kun mi, simile kiel la fungo-
kontrolisto en la placo Moskvo en Budapeŝto en mia juneco. 
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Tiuj timigaj statuoj gardas la pordegon de la Silsangsa
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Li proponis ke mi zorge kontrolu la kapon kaj mi komparu la kapon
de nia serpento kun la kapo de aliaj serpentoj kiuj troveblis en la in-
terreto. Kaj li donis al mi ankaŭ praktikan konsilon, li proponis al mi,
ke mi faru kion la monaĥoj faras. En tiuj lokoj kie abundas serpentoj,
la  budhismaj  monaĥoj  kutime kunportas grandan bambuobastonon
kaj dum irado ili pikadas la teron. La serpentoj bone aŭdas tion kaj
ili pace foriras el la vojo de la monaĥoj por ke la monaĥoj ne surtreti
ilin.

Sed ne nur ruĝaj kaj nigraj serpentoj vivis tie en nia ĉirkaŭaĵo, sed
krom tiuj relative maloftaj specoj ankaŭ grizaj seprentoj estis ĉiutag-
aj. Ankaŭ ili ŝatas sunumi sur ŝtonoj, sed kiam mi proksimiĝis al ili
tiam ili  malrapide  retiriĝis  en  la  herbejan  ĝardenon.  Tie  ili  povis
kaŝiĝi pli bone kaj la homoj povis vidi ilin pli malfacile. Kvankam
ankaŭ inter ili estis iuj, kiuj kaŝiĝis inter la ŝtonojn kiam ili rimarkis
min.

Ĉar laŭ la bildoj neniu povis diri en la universitato al kiu speco la
serpentoj apartenis, tial mi sendis la bildojn de la serpentoj al miaj
amikoj. Respondante Min Hyeonkyeong (esperante Minmin), la ĝe-
nerala sekretario de Korea Esperanto-Asocio skribis tuj, ke ili aten-
dos min kore lunde en la lingvokurso, sed mi ne kunportu la serpen-
tojn al Seulo. An Jinsim, mia alia seula amikino respondis iom pli se-
rioze. Ŝi pronis, ke mi kondutu atenteme al tiuj serpentoj kaj mi ne
lasu miajn ŝuojn nokte ekster la domo, ĉar la serpentoj volonte kuŝas
en ilin en la malvarmaj noktoj.

Laŭ An Jinsim tiu ruĝa serpento nomiĝas  꽃뱀 , kio signifas planka
serpento kaj ĝi ne estas tro danĝera. Mi skribis al ŝi, ke se mi portus
miajn ŝuojn en la loĝejon, tiam ĉiuj homoj en la kampuso havus mal-
bonan opinion pri mi, ĉar en Orienta Azio estas maldeca kutimo kon-
servi ŝuojn en la ĉambroj. Ŝi respondis, ke tio ne gravas, ĉar ankaŭ
en la regiono kie ŝi loĝis, la homoj portis siajn ŝuojn en la domon pro
la serpentoj. 

Hong Sungcho estas  tre  okupata  supermezlerneja  vicdirektoro  kaj
instruisto de biologio, kiu kutime ne respondas al miaj malpli gravaj
leteroj. Sed nun li respondis tuj kaj li skribis, ke mi estu tre atentema

163



kaj singardema pri tiuj serpentoj. Laŭ li la ruĝaj serpentoj nomiĝas 능
구렁이 kaj la grizaj nomiĝas 구렁이 . La unua vorto signifas „flava
makulita serpento” kaj la alia signifas „grandega serpento”. 

La studentoj ĝis nun ne tre atentis tiujn bestojn, sed nun kiam ili vi-
dis kiom detale mi okupiĝis pri la temo, ankaŭ ili komencis rigardadi
en la reto kiom danĝeraj estas tiuj bestoj. Ili trovis tie multajn ter-
urajn historiojn, inter kiuj la plej stranga okazis en Ĉinio. Tie vivis
sinjorino  Liu  en  Shuangchen  urbo  de  Heilongjiang  provinco,  kiu
aĉetis botelon da serpenta brando. Oni faras tiun drinkaĵon per enme-
to de vivanta serpento en botelon de rizobrando. Mi vidis multajn si-
milajn drinkaĵojn en Orienta Azio,  kie oni konservis serpenton en
forta alkoholo dum longa tempo en travideblaj buteloj.

Oni pensas en la Malproksima Oriento, ke tiu drinkaĵo havas diver-
sajn kuracajn efikojn, ĉar ili pensas, ke la serpento en tiu alkoholo
suferante eligas sian - onidire kuracan - venenon en la likvaĵon. La
ĉina virino drinkadis la alkoholaĵon dum kelkaj semajnoj el la botelo
kaj post tri monatoj ŝi volis meti plian alkoholon en la butelon. Tiam
la serpento, kiun oni pensis jam tri monatojn morta, leviĝis kaj mor-
dis la manon de la virino. Oni portis ŝin tuj al malsanulejo kaj danke
al la rapida kuracista helpo ŝi sukcesis travivi sen granda problemo la
nekredeblan historion. 

Post rakonto pri la serpentaj historioj ni iris kun la studentoj kaj la
ĝenerala sekretario de la bioproduktista asocio al la monaĥejo tra ar-
bara vojeto por tagmanĝi. La arbarflanka pordo de la manĝejo estis
malfermite, do mi volis iri tra ĝi en la manĝejon. Sed la aliuloj diris,
ke ni ne rajtis trairi tien, ĉar nur monaĥoj rajtis uzi tiun enirejon. 

Mi tute ne sciis tion pli frue kaj tiel jam plurfoje okazis, ke mi eniris
la domon tra tiu malpermesita pordo. Estis tiel, ĉar la vojeto inter nia
kampuso kaj la monaĥeja manĝejo kondutis ĝuste al tiu pordo. Ŝaj-
nas al mi, ke dum pluraj semajnoj mi kondutis malĝentile, sed pro
tradicia korea ĝentileco neniu diris tion al mi.
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PACINSTRUADO EN LA LANDO DE MILITO

En la Namkang Lernejo parto de la partoprenantoj tranoktis en la ler-
nejo mem, alia parto – kun mi – en proksima hoteleto. Malgraŭ la re-
lative varma vetero la plankhejtado funkciis dum la tuta nokto. Ni vi-
dis matene, ke la suba tubaro estis hejtita per tradicia korea lignofor-
no. Laŭ korea maniero ankaŭ en tiu  hoteleto  ni  dormis  surplanke
kvar-kvinope en unu ĉambro.

Pro la diversaj vivkutimoj de la samĉambranoj iuj ankoraŭ noktom-
eze lumigis la lampon kaj parolis laŭte, aliaj je la kvina matene ve-
kiĝis kaj komencis laŭte babili. Kiam ni iris je la sepa horo matene al
la arbara lernejo, tiam ni vidis, ke tie ankoraŭ ĉiu dormis, ĉar ili finis
la interkonan vesperon nur malfrue: je la dua horo post noktmezo.

La dommastro de la renkonto, D-ro Urso kaj lia edzino ankaŭ tiun ta-
gon dorlotis la partoprenantojn per bonegaj manĝaĵoj. Antaŭe li labo-
ris kiel direktoro de malsanulejo, eble eĉ nun li laboras tie kaj oni
estimas lin kiel malavara subtenanto de la korea Esperanto-komunu-
mo. Kiam li estis la prezidanto de Korea Esperanto-Asocio, tiam li
subtenis la asocion per unu milionoj da wonoj monate. Danke al liaj
bonegaj personaj rilatoj la posedantoj de la Namkang Lernejo en ĉiu
jaro disponigis la lernejon al Esperanto-renkontiĝoj.

Post la adiaŭa tagmanĝo de la renkontiĝo ni veturis denove per buse-
to al la fervoja stacidomo de Dong-Daegu kaj de tie plu per trajno al
Seulo. Mi estis iom senpacienca, ĉar en mia hotelo la akceptejo funk-
ciis nur ĝis la oka vespere kaj mi sciis, ke mi alvenus nur je la naŭa.
Tial miaj  esperantistaj  kunvojaĝantoj telefone demandis la hotelon
kiel mi povus ricevi la ŝlosilon post la naŭa horo. En la akceptejo oni
estis tre helpemaj kaj diris, ke ili estos proksime kaj mi povas ricevi
mian ŝlosilon ĉiam ajn.

La venontaj semajnoj pasis plejparte per instruado kaj pli kaj pli da
veturado. Kiel mi skribis antaŭe la novaĵo pri la bonaj rezultoj de nia
fremdlingvo-instruado en la Indramang Universitato rapide disvas-
tiĝis kaj mi ricevis pli kaj pli da invitoj por gvidi lingvajn kursojn per
mia speciala parolkapablo-evoluiga maniero.
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La pasintan semajnon mi jam estis survoje ĉiun tagon de la semajno.
Lunde matene mi veturis per aŭtobuso de la Ĝiri-montoj al la ĉefur-
bo kaj tuj post la alveno mi komencis instrui esperanton por komenc-
antoj. Poste mi prelegis en socioscienca konferenco kaj estis nur ha-
zardo, ke mi ne devis post la lasta studhoro tuj reiri per nokta buso al
la Ĝiri-montaro.

La lundan matenon mi pasigis en mia kutima seula gastejo kaj nur
marde matene mi reveturis al la Jirisan. Tie mi faris miajn kutimajn
prelegojn  en  la  Indramang  Universitato  kaj  merkrede  matene  mi
veturis  al Busan por fari prelegon tie por la studentoj de la knabina
supermezlernejo. Mi aranĝis la veturon tiel, ke ankaŭ estu tempo iri
al la fiŝmerkato Jagalchi por tagmanĝi bonan pecon da ruĝe rostita
freŝa fiŝo.

Kvankam mi devintus reveturi la saman tagon inter la montojn, sed
ĉar ne estis nokta buso, mi nur matene povis reveturi tien. Tiel mi
povis fari mian anglan lingvokurson en la Silsangsa Jakeun Hagkyo
Eonnine supermezlernejo nur iom poste. Poste mi gvidis la Esperan-
to  kurson  en  la  Indramang  Universitato  kaj  vendrede  matene  mi
veturis  denove en la ĉefurbon. Tiun tagon mi faris prelegon en la
Kyung  Hee  Universitato,  pli  precize  en  la  seula  kampuso  de  la
Kyung Hee Dae Hagkyo.

La grandega renescanca pordego de la Kyung Hee Universitato
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La Kyung Hee Universitato estas tute alia institucio kompare al mo-
desta, malgranda, nove fondita Indramang Universitato en kvieta ar-
bara monaĥeja ĉirkaŭaĵo. Ĝi estas unu el la plej renomaj universitatoj
de Koreio, kie tridek mil studentoj studas kaj kie 1438 plentempaj
ordaj profesoroj instruas. Antaŭ semajno mi jam faris similan prele-
gon en ĝia suwona kampuso kaj poste mi iris al ĝia seula kampuso
por respondi al la demandoj de la studentoj de la Humanistika Fakul-
tato. La grandega renesanca pordego fascinas la preterpasantojn, la
konstruaĵo ŝajnas esti pli grandioza ol la pariza triumfarko.

La universitato havas kampuson ekster Seulo kaj Suwon ankaŭ en
Gwangneung,  kie  oni  instruas  la  studentojn  kaj  subtenas  studajn
programojn en dudek ĉeflernejaj fakultatoj, 97 katedroj kaj ĉeffakoj,
65 majstraj programoj, 63 doktorigaj programoj, 15 fakaj pluedukaj
lernejoj kaj 53 esplorinstitutoj. La Medicina Centro de la Kyung Hee
Universitato estas la sola loko en la mondo kie oni aplikas kune la
okcidentajn kaj orientajn medicinajn metodojn. La vastan rekonon de
la universitato montras la kontraktoj kun 482 partner-institucioj en
75 landoj rilate al la reciproka rekono de kredit-poentoj akiritaj ĉe la
partneroj kaj enkalkulo en la plenumoj de studentoj.

Loĝejo de Hae Kang Suenim, Inmangdae prezidanto
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Kvankam ni komencis la instruadon en la Indramang Universitato
nur antaŭ kelkaj monatoj, tamen nia famo jam komencas disvastiĝi
en la lando. En la universitataj forumoj unue ĝuste en la  대학주보
(Daehak Jubo, esperantlingve: Universitata Semajno), semajna orga-
no de la Kyung Hee Universitato aperis novaĵo pri nia agado en ĝia
numero la 19-an de majo.

Kiam mi estis tie, tiam la universitato prepariĝis al grava evento, ĉar
ĝuste  tiam oni  preparis  la  jam tradician  Someran  Programon  por
Globala  Kunlaboro.  Tiu  programo  origine  okazis  kunlabore  de  la
Kyung Hee Universitato kaj la Pennsylvania Universitato, sed al ili
poste aliĝis ankaŭ pluraj aliaj  renomaj universitatoj kaj internaciaj
organizaĵoj, ekz. UNO (Organizo de Unuiĝintaj Nacionoj), CoNGO
(UNO-konferenco de Neregistaraj Organizaĵoj), ktp.

La programo estis malfermita, iu ajn studento rajtis aliĝi, kvankam la
prezo de la unumonata kurso estis sufiĉe alta. La studkostoj por ko-
reoj estis 300 mil wonoj, por eksterlandanoj 2500 dolaroj, al kiu al-
doniĝis ankaŭ la manĝokostoj kaj aliaj ceteraĵoj. Malgraŭ tio la prog-
ramoj estis tre sukcesaj en la pasintaj jaroj. D-ro Jongpil Chung, vic-
rektoro de Globala Akademio de Estontaj Civilizoj esprimis sian es-
peron, ke la studentoj kaj la prelegantoj povos trovi tiujn normojn,
taskojn kaj celojn, kiuj povos unuigi la diversajn landojn kaj pop-
olojn en la 21-a jarcento. Mi pensas, ke tio estas speciale grava tasko
en la lando, kiu estas jam dum pli ol 60 jaroj en milita stato kun sia
najbaro,  ĉar  fine  de la  korea  milito  ili  subskribis  nur  pafopaŭzan
kontrakton, packontrakton oni ĝis nun ne sukcesis fari.

168



HUNDBAZARO EN EŬROPO KAJ AZIO

Iun vesperon 이경재 (Lee Gyeongjae), la ĝenerala sekretario de nia
Indramang Universitato  invitis  nian  grupon vespermanĝi  picon en
proksiman urbeton Namwon. En la alternativaj universitatoj la stu-
dentoj  kaj  la instruistoj kelkfoje vespermanĝas kune en neformala
maniero en bonetosa loko. Ni elektis duspecajn picojn. Krome ni ri-
cevis italecan rostitan nudelon kaj rostitan kokinaĵon, apude dolĉigi-
tan acidan kukumon. Poste ni iris al kafejo kie ni gustumis lokajn
glaciaĵo-specialaĵojn kaj afrikan kafon, alian specialaĵojn de la ka-
fejo. Mi petis senkafeinan kafon, sed mi ne certis ĉu mi ricevis tian.
Ĉiukaze la kafo estis tute amara kaj mi ne vidis sukerujon en la ka-
fejo. Ŝajne en la Malproksima Oriento ankaŭ tion oni uzas aliel ol en
Eŭropo. Ni, eŭropanoj trinkas la kafon kaj teon kun sukero, sed ili
(azianoj) amare. Krome ankaŭ la panon, ekzemple la rostitan pant-
ranĉon ni manĝas sale kaj ajle, dum ili vendas similan panon dolĉe
en la koreaj „Paris Baguette” bakejoj.

En iu semajnfino mi veturis al la ĉefurbo pro aranĝo „Tago de Pioni-
roj”. En Korea Esperanto-Asocio oni regule memoras pri la fondintoj
de la Esperanto-movado kaj pri la personoj, kiuj signife kontribuis al
la progresigo de la Esperanto-komunumo. En tiu jaro oni memoris
pri Lee Chae-Hyon, kiu fariĝis konata en la Esperanto-mondo kiel
Hajpin Li. Li estis entombigita en la tombejon de herooj en Seulo ĉar
li junaĝe heroe batalis por liberigi Koreion kontraŭ la japanoj.

Kadre de la „Tago de Pioniroj” ankaŭ ni vizitis lian tombon en la na-
cia memortombejo, kie lia filo memorparolis pli la vivo de Hajpin
Li. Li diris, ke lia patro pasigis sian junaĝon en Ĉinio, li konatiĝis tie
kun la Esperanto lingvo kaj li komencis instrui ĝin por ĉinoj. Post la
dua mondmilito li revenis al Koreio kie li fariĝis vicprezidanto de
Korea Esperanto-Asocio. Li aperigis du Esperanto vortarojn kaj fon-
dis ankaŭ tri Esperanto revuojn krom eldono de pluraj libroj. Pro lia
honorigo lia filo fondis mil-eŭran premion, kiun ĉiujare UEA trans-
donas al iu, kiu efike kontribuas al la disvastigo de la Esperanto ling-
vo kaj kulturo.

Kiam en aprilo mi alvenis al la Malproksima Oriento, tiam multaj ar-
boj havis ankoraŭ fermitajn burĝonojn en la arbaroj de la Ĝiri montoj
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kaj oni ankoraŭ ne plantis la rizplantidojn en la horizontalajn rizpar-
celojn en la montara regiono. En Orienta Azio la deklivojn oni uzas
por terasa kultivado, kie montaj riveretoj desupre ĉiam fluetas kaj
uzante tiun freŝan akvon oni akvumas la terasajn parcelojn.

Ankoraŭ ne pasis la sezono de la oranĝograndecaj dolĉaj fruktoj si-
milaj al melonoj, mi povis vidi ilin en multaj fruktovendejoj en la
tuta lando. Malgraŭ ke ili estis produktitaj sub folio en verdaj domoj,
oni jam povis aĉeti ilin en aprilo. Mi vidis tiujn fruktojn eĉ fine de
junio  ĉie  en  la  merkato.  Kiel  ĉiuj  fruktoj,  ankaŭ  ili  kostas  multe
malpli  en la urboj ol en la vilaĝoj. Tial  mi kutime aĉetis  tiujn ĉe
fruktovendejo antaŭ la Dong Seoul Intercity Bus Terminal,  kie ili
kostis 50 %-ojn malpli ol apud busstacio en Inwol proksime al mia
universitato.

Kiam mi alvenis al Koreio, tiam la „ume” (koree mesil) fruktarboj en
la ĝardeno de la universitato ankoraŭ ne estis verdaj, ĉar la folioj an-
koraŭ ne venis el la burĝonoj. Tiam nur la floroj de la arboj allogis la
abelojn el la apudaj arbaroj. Intertempe ne nur la arboj verdiĝis, sed
ankaŭ iliaj fruktoj maturiĝis. La studentoj de la universitato kolektis
la verdajn fruktojn en grandegaj siteloj. La fruktoj similis al abriko-
toj. Mi demandis mian amikinon en Japanio kiel mi povus manĝi ti-
ujn fruktojn, ĉar mi aŭdis, ke en la Malproksima Oriento ili estas tre
popularaj kaj oni uzas ilin preventi aŭ kuraci tre multajn malsanojn
en Ĉinio kaj Japanio.

Mi legis la leteron de Hideko san seniluziiĝante, ĉar ŝi skribis, ke oni
ne povas manĝi umeojn krude, ĉar ili estas acidaj kaj eĉ venenaj. Sed
eblas fari el ili bonegajn siropojn, marmeladojn kaj alkoholajn drin-
kaĵojn. Eĉ kiel piklojn oni manĝas ilin en Japanio konservanta per
salo. La alkoholajn drinkaĵojn cetere oni ne faras per fermentado de
la  frukto  sed  per  macerado  en  alkohola  botelo,  kie  ĝiaj  kuracaj
substancoj disvolviĝas en la alkoholo.

Mi rimarkis en mia kurso en la Seula Filio de Korea Esperanto-Aso-
cio, ke la kursanoj ne bone komprenis la diferencon inter la diversaj
formoj de kondicionalo. Tial por ekzercigi tion mi ellaboris interesan
dialogon inter korea paro. Ĝi fariĝis tiom populara, ke oni proponis
publikigi ĝin en la reton inter aliaj studmaterialoj. Estis popularaj an-
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kaŭ la lingvoekzercaj taskfolioj faritaj por la studentoj de la Indra-
mang Universitato, oni komencis uzi ilin ankaŭ en aliaj lernejoj por
evoluigi la parolkapablon. Tial ni decidis, ke tiujn ekzercarojn ni el-
donos ankaŭ libroforme.

Mi okupiĝis en niaj kursoj ne nur pri instruado de eŭropaj lingvoj,
sed mi ankaŭ provis konatigi la aŭskultantojn kun la eŭropa historio
kaj kulturo. Por fari la interparolojn pli interesa mi rakontis al la kur-
sanoj diversajn rakontojn pri la fama hungara reĝo Matiaso. En Hun-
gario ĉiu konas la onidiron „Hundbazaro estis nur unufoje en urbo
Buda!” kaj ĉiu konas la originon de tiu diro. Laŭ la legendo reĝo
Matias vojaĝis tra la lando kaŝvestite kaj punis la egoismajn kaj ava-
rajn riĉulojn kaj provis helpi per diversaj trukoj la malriĉajn sed hon-
estajn kamparanojn.

Iam la  reĝo vidis  kamparanon pluki  sian teron per  siaj  malfortaj,
maldikaj ĉevaloj kaj vidis, ke lia riĉa najbaro ne helpis al li, kvan-
kam li laboris kun kvar bovoj. Tiam la reĝo proponis al la malriĉulo
vendi  siajn ĉevalojn kaj  aĉeti  hundojn kaj  porti  ilin  al  la  ĉefurbo
Buda, al la reĝa sidejo por vendi ilin por multe da mono. Tie laŭ la
instigo de la reĝo la riĉaj urbanoj foraĉetis la hundojn multekoste per
oraj moneroj. Sed kiam la egoisma najbaro volis fari same kaj havi
multege da mono, tiam la urbanoj diris al li, ke li reiru kun siaj hun-
doj al sia vilaĝo, ĉar „Hundbazaro estis nur unufoje en urbo Buda.”.

La mesaĝo kaj la morala instruo de tiu rakonto estas klara por ĉiu
hungaro, sed mi vidis, ke la koreoj tute ne komprenis la esencon de
la rakonto. Kiam ni parolis pri tio, tiam mi vidis, ke kompreni tiajn
aferojn oni devas koni ankaŭ la kulturon kaj la kutimojn de la kon-
cerna lando. Ĉar sen tio la tuta rakonto fariĝas nekomprenebla. La
koreoj ne sciis, ke en la mezepoka Hungario hundoj estis senvaloraj
bestoj, ĉar ili libere sovaĝe vivis kaj vagadis en la arbaroj kaj la hun-
dojn ofte hundokaptistoj kolektis kaj pereigis. En Koreio la hundo
estis bongusta manĝaĵo kaj ĝia prezo estis pli alta ol la prezo de aliaj
breditaj bestoj.

Iun tagon la studentoj de la Indramang Universitato elpensis, ke la
vesperan studhoron ni faru ne en la universitata prelegejo, sed en la
Himalaja Kafejo, en la laborejo de Inae, unu el niaj studentinoj. Tiu

171



kafejo estis en unuhora piedira distanco de la universitato kaj survoje
oni devis trapasi valojn, montojn, ĉefe en nelumigitaj arbaraj vojetoj.
Dum  la  studhoro  ni  trinkis  malproksim-orientajn  trinkaĵojn  kaj
manĝis kukojn, mi gustumis trinkaĵon faritan el ume-frukto. Post la
studhoro ni iris reen al nia tranoktejo sur la lunlume lumigita arbara
vojeto kaj dumtempe aŭskultis la zumadon de la Mansucheon rivere-
to kaj la koncerton de ranoj en la apudaj lagoj.

Fine de la semestro okazis mia prelego en la seula kampuso de la
Kyung Hee Universitato.  La studentoj  prepariĝis  renkonti  min  tre
zorge. Ili faris tre profundajn fakajn demandojn, kiujn diskuti detale
oni bezonus unu-dutagan konferencon. Ekzemple ili interesiĝis pri la
rilatoj inter la publika administrado kaj la ekonomia evoluo, aŭ kio
estis la kaŭzoj kaj kiuj estus la perspektivoj de la nuntempaj ekono-
miaj krizoj en Usono, Eŭropo kaj en la Malproksima Oriento. Mi ri-
cevis ankaŭ personajn demandojn, ekzemple: kiujn turismajn vidin-
daĵojn mi proponus viziti ĉe ni por koreoj. Kaj koncerne la ĵus pasin-
tan ŝiptragedion la studentoj demandis:  ĉu la homa senrespondeco
ankaŭ en Eŭropo kaŭzis similajn tragediojn.
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LA ADIAŬAJ TAGOJ

En la lasta semajno en nia universitato oni organizis konferencon por
lingvoinstruistoj, kie ni faris model-lecionon. La instruistoj, venintaj
el diversaj partoj de la lando agnoskis niajn rezultojn vidante, ke niaj
studentoj post dumonata lernado flue komunikiĝis en la internacia
lingvo. Ankaŭ la gvidantaro de la universitato estis kontenta pri la re-
zultoj kaj petis min dum pluraj venontaj jaroj daŭrigi la instruadon
en la universitato.  Sed mi diris, ke eble tio ne estos bezonata,  ĉar
post la dua semestro almenaŭ kvar studentoj kapablos daŭrigi la inst-
ruadon memstare. Du el ili estas plentempaj studentoj kaj du venas el
la apudaj vilaĝoj kiuj partoprenas nian lingvokurson apud laboro.

Krome oni petis min ankaŭ en la Silsangsa Jakeun Hagkyo super-
mezlernejo daŭrigi mian anglalingvan parolkapabligan kurson kaj ili
promesis kunordigi la studplanon kun la studprogramo de la univer-
sitato kaj pro tio mi ne bezonos veturadi per noktaj busoj inter la ĉe-
furbo kaj la Ĝiri montaro. Eĉ ankaŭ el Japanio mi ricevis inviton fari
prelegon en novembro apud Tokio en urbo Tiba, en kultura semina-
rio dum la semajno kiam en la Indramang Universitato la instruado
paŭzos. Tial nun mi reiros al Eŭropo por mallonga tempo, sed reven-
os  denove  en  septembro  en  la  brakumajn  brakojn  de  Budho  por
daŭrigi la instruadon en la pli ol mil ducent jara malnova budhisma
monaĥejo.

En la  semajnoj  antaŭ mia  forveturo miaj  kolegoj  adiaŭis  min  per
bankedecaj vespermanĝoj. Tiuj eventoj okazis kelkfoje en la ombroj
de 40-50-etaĝaj seulaj nubskrapuloj, kelfoje en pitoreskaj etaj monta-
raj urbetoj. Inter tiuj estis por mi speciale memorinda la adiaŭa ves-
permanĝo en urbo Jinju (prononco:  Ĝinĵu) en la  Ĝiri  montoj,  ĉar
ĝuste tiam okazis en la urbo la folklora festivalo de muzikistoj kaj
dancistoj. Ili estis vestitaj bunte, en historiaj kostumoj kaj la plej in-
teresa parto de la programo estis la laŭtaj tamburfrapadoj. Post la ri-
gardo de la folklora festivalo ni promenis al memorejo ĉe la bordo de
rivero Nam, kie okazis unu el la heroaj epizodoj dum la milito kont-
raŭ la japanaj invadintoj.
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Okazis tie, ke bela, juna virino nomata Nongae amuzigis japanan ko-
lonelon kiel „gisaeng” (simila al gejŝa en Japanio) kaj oferis sian vi-
von por sia patrujo. Ŝi invitis la japanan kolonelon promeni al river-
bordo, tie ŝi brakumis la invadintan soldatan komandanton kaj tiris
lin en la abismon en la riveron, kie ambaŭ mortis. Tiu roko hodiaŭ
estas grava historia memorejo kie la vizitantoj memoras la sinoferan
agon  de  la  korea  belulino  kaj  pri  la  sepdekmil  koreaj  viktimoj
mortintaj en la atako ĉe fortikaĵo Jinju.

Post miaj lastaj busanaj studhoroj ni iris same al restoracioj kun la
lokaj instruistoj, kie ni manĝis akran oktopusan raguon kun multege
da fabĝermoj. Mi sidis ĉe la tablo apud profesoro D-ro Kim Ilchul
kiu proponis ke mi faru prelegojn en la dua semestro en la Humanis-
tika Fakultato de la Dong-Eui Universitato en Busan pri la rolo de
publikaj rilatoj kaj merkatiko en la novevoluintaj ekonomioj de ori-
enteŭropaj landoj post la falo de komunismo. Kaj ankaŭ en Seulo mi
partoprenis komunajn vespermanĝojn post miaj lastaj studhoroj, tie
ni manĝis sepio-raguojn en kies saŭco oni kutimis verŝi ankaŭ kuiri-
tajn rizojn

Ankaŭ la prezidanto de la  korea ILEI lingvoinstruista  asocio faris
bankedon por mi antaŭ mia forveturo, ĝi okazis same en urbo Ĵinju.
Tie ni manĝis diversajn kuiritajn krabojn kaj marajn konkojn en di-
versaj akraj saŭcoj. Kelkaj kraboj estis ruĝaj en la supo dum aliaj
restis brunaj. Ĉiuj estis bongustaj, sed la tondiloj de la kraboj havis
fortajn kirasojn, oni povis kraki ilin nur per forta tondilo kaj rezulte
venis nur kelkaj dekagramoj da blanka viando desub la kirasoj.

Ankaŭ la studentoj de la Indramang Universitato aranĝis kortuŝan
kandelluman adiaŭan vesperon honore al mi en la lastaj tagoj antaŭ
mia forveturo. Tiufoje la vespermanĝo estis tre speciala, ĉar laŭ mia
memoro okazis la unuan fojon post pluraj monatoj, ke la menuo ne
estis  bibimbapo.  Ili  metis  korformajn  kandelojn sur  la  tablojn kaj
transdonis iliajn salutparolojn kaj poemojn,  kiujn ili verkis por tiu
tago. La facilan lerneblon de Esperanto kaj ĝian taŭgecon por inter-
nacia komunikado pruvis la fakto, ke studentoj studintaj Esperanton
apenaŭ dum du monatoj dufoje semajne po unu kaj duonhore, jam
kapablis esprimi siajn pensojn en tiu lingvo jene:
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„Printempo venis kaj ankaŭ vi venis al ni. Vi instruis Esperanton al
ni. Sed ĝi estis ne nur lingvo. Ĝi estis ’Espero’. Nun ni povas paroli
en Esperanto kvankam ni estas blankaj, flavaj aŭ nigraj. Ni aŭskul-
tis, ke vi kantis en Esperanto. Floroj floriĝis kaj ni flaris ilin. La ta-
goj longiĝis. Poste la arboj estiĝis verdaj kaj la somero venis. Vi bal-
daŭ forvojaĝos kaj ni loĝos sen vi mallongtempe. Ĝis revido, Gabor.
– La gestudentoj da la Indramang Universitato. Ni amas vin.”

En la adiaŭa vespermanĝo mi parolis pri tio, ke kiam mi alvenis ĉi
tien inter la montojn, tiam mi konis neniun kaj neniu konis min. Sed
post kiam mi komencis instrui diversajn lingvojn en kaj ankaŭ ekster
la Indramang Universitato en la lokaj lernejoj inter la montoj, tiam
subite mi spertis, ke mi havis multege da konatuloj en tiuj vilaĝoj.
Mi kompreneble ne povis memori ĉies vizaĝojn, tial estis por mi em-
barase, ke en la bushaltejoj pli ol duono de la preterpasantoj salutis
min. Tiuj homoj estis aŭ miaj studentoj aŭ instruisto-kolegoj en aliaj
lernejoj, aŭ familianoj de miaj studentoj. Tial mi devis ĉiam atenti
kaj esti preta resaluti eĉ nekonatajn homojn sur la stratoj. Mi sciis, ke
homoj povis saluti min iam ajn kaj tiam ankaŭ mi devis reciproki la
salutojn kaj ankaŭ mi devis profunde kaj dece kliniĝi laŭ la tradicia
orientazia salutmaniero.

Krom la adiaŭa vespermanĝo kun la studentoj ankaŭ la organiza sek-
ciestro de la universitato ŝatintus vespermanĝi kun mi, sed tiu ves-
permanĝo ne povis okazi ĉifoje. La busana Esperanto-komunumo or-
ganizis muzikan koncerton kun kradrostado la saman vesperon kaj ili
invitis ankaŭ min lastminute al tiu amika renkontiĝo. Ili eĉ sendis aŭ-
ton al la monaĥejo por kunporti min al la evento. Tiel la lastan tagon
antaŭ mia forveturo mi pasigis en tiu komunumo, kie mi devis tre
atenti por ne troŝarĝi mian stomakon kun la bongustaĵoj ĉe la krad-
rostado, ĉar mia stomako jam alkutimiĝis al pli simplaj monaĥejaj
manĝaĵoj dum la lastaj monatoj.

La postan tagon de la festo miaj gastigantoj organizis ankaŭ mian
pluveturon. Tiu zorgemo ŝajnis eĉ iom tro. Ili ne nur portis min al la
loka busstacio, sed ili organizis ke iu atendu min en la seula bussta-
cio por montri al mi la haltejon de la venonta buso kiu portos min al
la incheona internacia flughaveno. Mi tre serioze petis ilin, ke oni ne
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organizu tian akompanon, ĉar mi jam pli ol cent foje veturis sole per
la seula metroo kaj pro tio mi povus sole iri per metroo al la flugha-
veno. Malgraŭ tio ili organizis la aferon kaj mi vidis, ke esperantista
sinjorino atendis min je mia alveno en la seula busstacio. Ŝi tute ne
komprenis,  kial  mi akceptis  ŝin iom ĝenite kaj kial  mi taksis ŝian
helpemon superflua.

Retro rigardante la pasintajn monatojn mi povas diri, ke estis plenŝ-
topita kaj bunta epoko tiuj tri monatoj en mia vivo, plena de renkon-
toj kun interesaj homoj kaj ekzotikaj vojaĝoj. Intertempe nova uni-
versitato naskiĝis antaŭ miaj okuloj en la pitoreskaj valoj de la Ĝiri
montoj, kaj estiĝis nova Esperanto-komunumo inter la muroj de la
universitato. La membroj de tiu komunumo espereble kapablos poste
vastigi siajn internaciajn rilatojn ankaŭ pere de Esperanto, la lingvo
de  internacia  paco  kaj  amikeco.  La  membroj  de  tiu  komunumo
aliĝante al la tutmonda kluba reto de esperantistoj espereble vojaĝos
mem tra multaj landoj de la mondo kaj kiel membroj de tiu tutmonda
komunumo povos pli bone ekkoni la mondon, en kiu ni vivas en la
unuaj jardekoj de la 21-a jarcento.

Krom la universitata instruado dum mia korea restado mi havis tem-
pon ankaŭ studi la instruojn de Budho kaj sperti la belecojn de la
vivo en budhismaj monaĥejoj, kiuj dum pli ol dumil jaroj estis kaj eĉ
nun estas gravaj kaj signifecaj por kvincent miliono da homoj. Par-
topreninte la vivon de diversaj esperantistaj komunumoj mi povis ri-
gardi en la mondon de abundo kaj riĉeco, kiam mi partoprenis en
bankedecaj  vespermanĝoj  kaj  multkoloraj  kulturaj  programoj  post
miaj instruadoj en la seula Esperanto-centro, aŭ en la namkanga kaj
busana lernejoj.

Dum mia nuna restado en Koreio mi veturadis proksimume tridek
mil kilometrojn inter Seulo kaj la Ĝiri montaro kaj inter la Indra-
mang Universitato kaj la marboda Busan kaj inter la Silsangsa kaj la
montara Namkang Lernejo apud Daegu. Dum la longa vojaĝado mi
ĉiam spertis,  ke veturado signifas ne nur moviĝon de loko al  alia
loko, sed ankaŭ multajn neforgeseblajn travivaĵojn pri kiuj indas re-
memori.
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Terasaj rizkampoj kaj ekskurso en tradicia korea vilaĝo
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DENOVE EN EŬROPO

Dum mia longdaŭra vojaĝo en Koreio kaj Japanio mi sukcesis kona-
tiĝi kun la vivo kaj manĝkutimo de orient-aziaj popoloj kiuj vivas
dekmil kilometrojn de mia hejmlando. En ĉiu tiu libro mi detale trak-
tis la temon ke mi spertis ĉiutage en Koreio ke koreoj manĝas rizaĵon
kun kimĉio trifoje tage kaj mi bone lernis, kiel oni produktas kimĉi-
on el brasiko. Koreoj konservas kaj fermentigas brasikojn en salo kaj
aldonas ajlon, zingibron, cepon kaj paprikon por plibonigi la guston.
En Koreio oni manĝas kimĉion tre ofte ne kiel krommanĝaĵo, sed
koreoj  kutime miksas  tiujn peklaĵojn kun rizaĵo.  Tiu manĝaĵo no-
miĝas bibimbap en korea lingvo kaj tio estas eble la plej populara
manĝaĵo en Koreio. La signifo de bibimbap estas miksita rizaĵo. Por
koreoj la bibimbap estas pli bongusta, se oni miksas ĝin kun marher-
boj kaj sekigitaj algoj kaj se oni aldonas ankaŭ dolĉan saŭcon. 

Kvankam en Koreio oni manĝas kutime orient-aziajn manĝaĵojn ta-
men troveblas ankaŭ multnombraj francaj bakejoj en la grandaj ur-
boj. Mi ĉiam povis trovi bakejon „Paris Baguette” proksime al miaj
gastejoj kie mi povis manĝi ankaŭ panon al kiu mi alkutimiĝis en
Eŭropo. Sed strange tiu pano tute ne similis al la pano, kiun oni ba-
kas en hungaraj bakejoj en mia hejmlando. En Hungario la pano est-
as ĉiam sala kaj neniam dolĉa. Se tio tamen estus dolĉa, tiam oni ne
nomus ĝin pano. La dolĉa pano nomiĝas kuko en mia lando.

En Koreio la bakistoj tre ofte aldonas sekigitajn fruktojn, dolĉajn fa-
bojn aŭ batatojn al la pano, eĉ ĉokoladon kaj vanilon. Estis surprizo
por mi, ke en Koreio oni aldonis sukeron ankaŭ al kolbaso, kiu estus
tute neimagebla en Hungario. Tio estis stranga por mi kaj pro tio post
kelkmonata restado en Orienta Azio mi jam sopiris revojaĝi al Eŭro-
po por gustumi salan panon kaj salan kolbaszon al kio mi alkutimiĝis
en mia infaneco. 

Mi revojaĝis al Budapeŝto tra Istambul post longa kaj laciga flugado.
Antaŭe ni planis, ke mi vojaĝos kune kun dek koreaj esperantistaj
studentoj kaj instruistoj, sed ili ne sukcesis trovi liberajn seĝojn en
mia flugmaŝino. Pro tio ili rezervis seĝojn en alia flugmaŝino kaj ili
alvenis al Eŭropo tra Moskvo kelkajn horojn antaŭ mia alveno. Ni
planis, ke ili gastiĝos en mia domo dum unu semajno kaj poste vo-
jaĝos al orienthungara urbo „Jászberény” por partopreni la progra-
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mojn de Internacia Junulara Lingvotendaro. Sed unu el la studentoj
malsaniĝis kaj pro tio nur naŭ koreoj povis veturi al Hungario.

La koreoj pensis, ke post la longdaŭra vojaĝo mi eble estis tro laca,
pro tio ili  proponis, ke ni ne hejme kuiru,  sed ni iru tagmanĝi  en
proksima restoracio.  Tie ni mendis diversajn supojn, frititajn vian-
daĵojn kun terpomo aŭ nudelo kaj ankaŭ dolĉaĵojn por fini la tag-
manĝon. La koreoj diris, ke la manĝaĵo estis  bongusta, sed povas
okazi, ke ili diris tion nur pro ĝentileco. Mi supozas, ke okazis tiel,
ĉar laŭ korea kutimo ili miksis la manĝaĵojn, same kiel ili faras en
Koreio kiam ili preparas bibimbapon. La hungaraj gastoj en la res-
toracio ŝokiĝis  kiam ili  vidis,  ke la  koreoj  miksis  la  frititajn  por-
kaĵojn kaj terpomojn kun la dolĉaĵo. Ĉar en Eŭropo oni neniam farus
tion. 

Dum la lastaj monatoj mi manĝis nur koreajn manĝaĵojn kaj en la
Silsangsa monaĥejo kaj en la Indramang Universitato. Temas pri bi-
bimbapo, kiun mi manĝis sepfoje semajne kaj trifoje tage kun kimĉio
kaj sekigitaj algoj kaj marherba supo. Tio estis tro monotona por mi
kaj  mi  jam  antaŭĝojis  manĝi  denove  miajn  kutimajn  eŭropajn
manĝaĵojn. Pro tio mi aĉetis multe da sala eŭropa pano, butero kaj
bulko kun multaj mondfamaj salaj hungaraj kolbasoj, kiujn mia lan-
do sukcese eksportas ne nur al multaj eŭropaj landoj sed ankaŭ al
Ameriko. La koreoj estis tre ĝentilaj. Ili diris, ke ili pensis, ke mi an-
koraŭ estis laca, do ili ofertis kuiri ankaŭ hejme ne nur por la korea
grupo sed ankaŭ por mi.

Kiam alvenis la dekdua horo, do la tempo por tagmanĝo, tiam la ko-
reoj kun ĝojo anoncis, ke la tagmanĝo estis preta kaj oni invitis min
al la tablo. Ili diris al mi kun ĝojo, ke ili sukcesis plibonigi la eŭro-
pajn manĝaĵojn kiujn mi aĉetis en la budapeŝta vendejo. Ili tranĉis la
kolbasojn kaj salamojn kaj fritis ilin kun cepoj en oleo. (Estas kona-
te, ke en Eŭropo oni neniam fritas salamojn kun cepoj sed oni faras
sandviĉojn el ili por senkuirite manĝi.) Ili informis min, ke ili trovis
sekigitajn algojn kaj aliajn marherbojn en mia kamero kaj ili aldonis
ankaŭ ilin al la manĝaĵo kaj laŭ korea kutimo ili miksis la tuton kun
dolĉa saŭco. Tiel la koreoj tagmanĝis kun granda ĝojo kaj ili tute ne
komprenis kial mi ne aprezis la unikan eblecon ke ankaŭ en Eŭropo
mi povis manĝi bongustajn orient-aziajn manĝaĵojn.
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La kutimoj estas malsamaj en Budapeŝto kaj en la koreaj montaraj
vilaĝoj ankaŭ rilate al la malfermo kaj fermo de pordoj. Mi pensas,
ke tio rilatas al la kulturaj diferencoj kaj ankaŭ al la situacio de krim-
faroj. La instruistino, kiu gvidis la korean studentan grupon vivas en
vilaĝa domo en Koreio, kie ne eblas fermi kaj ne eblas malfermi la
pordon. Estas tiel, ĉar en ŝia domo ne estas pordo. Ankaŭ en la kam-
puso de mia Indramang Universitato ne eblis fermi la pordojn de la
universitataj domoj. Tiel okazis, ke ekzemple la universitata bibliote-
ko estis ĉiutage malfermite kaj tage kaj nokte, eĉ se neniu estis en la
kampuso dum tagoj. Tio estis surpriza fenomeno, ĉar en tiu bibliote-
ko konservis la universitato multajn valorajn maŝinojn, komputilojn
kaj printilojn.

Mi estis la sola homo en la kampuso, kiu zorgeme fermis la pordon
de mia loĝejo ĉiam, kiam mi vojaĝis el la universitato al aliaj urboj.
Miaj koreaj kolegoj kaj studentoj neniam komprenis la kialon de tiu
afero, kiu estis stranga kaj nekutima por ili. Sed ili opiniis, ke oni de-
vas akcepti la kutimojn de alilandanoj, eĉ se tiuj kutimoj estas iome-
te strangaj. Pro tio ankaŭ ili konservis fermite la pordon de mia loĝe-
jo dum tri monatoj kiam mi revojaĝis al Eŭropo dum la somera liber-
tempo. Sed ili pensis ankaŭ pri la ebleco, ke povus okazi, ke neniu
estos en la kampuso kiam mi realvenos al  mia universitata loĝejo
post la fino de la somera libertempo. Do ili timis, ke povus okazi, ke
mi ne povos iri en mian loĝejon, se mi trovos mian pordon fermite.
Pro tio ili metis paperon sur la pordon kaj skribis mesaĝon al mi per
grandaj literoj anoncante, ke mi trovos la ŝlosilon de mia pordo sur la
tero, dek centimetrojn antaŭ mia pordo.

Tion oni certe povas fari en Koreio, sed tute ne en Hungario. Estas
konate, ke en koreaj vilaĝoj preskaŭ neniam iras nekonata homo en
nekonatajn domojn,  eĉ se la domoj  estas malfermite.  Sed tre  ofte
okazas en Eŭropo kaj ankaŭ en Hungario, ke ŝtelistoj iras en domojn
eĉ se la domoj estas fermite. Mi regule legas anoncojn de nia buda-
peŝta policejo, ke oni proponas, ke ĉiu konservu sian domon fermite
kaj neniu lasu nekonatajn homojn iri en sian domon. Tre ofte okazas
ke ŝtelistoj diras, ke ili venis kontroli la akvosistemon aŭ la telefon-
kablojn, ktp. kaj kiam ili jam estas ene de la domo, tiam ili provas
rabi au ŝteli. 
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Pro tio mi surpiziĝis,  kiam dum nokto mi  eliris  el  mia  domo kaj
konstatis, ke ĉiuj koreaj gastoj dormis, sed la pordo estis malfermite.
Do iu ajn ŝtelisto kaj ankaŭ katoj aŭ aliaj noktaj bestoj ricevis eble-
con iri en la domon. Mi konkludis, ke ambaŭ mi kaj la koreaj studen-
toj komencis alkutimiĝi. Mi komencis alkutimiĝi al niaj kutimaj eŭ-
ropaj vivmanieroj kaj la koreoj ekalkutimiĝis al ekzotikaj kutimoj de
stranga kaj ekzotika fora eŭropa kulturo.

La ŝtonlanterno el la Silla epoko estas registrita nacia trezoro
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