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Multaj homoj eæ en Koreio ankoraý ne scias ke Teggjon (Taekkyon) kaj Tekýondo(Taekwondo)  estas tute malsamaj koreaj batalartoj . Ili malsamas ne nur en la ekstera formo sed anký en la principoj, teknikoj kaj manieroj de konkurso.  Øi estis ludata kiel folkludo kaj kiel batalarto – sen iu ilo, cxefe usante piedkapablojn.
Tekýondo estas kreita post la Korea Milito sed la historiaj radikoj  de Teggjon estas en la komenco de la homara historio kaj øi estis kreskanta kune kun la formiøo de la korea nacio. Laý la malnovaj literaturdonita¼oj tiu “malplenmana”(senarmila)  batalarto estas praktikita de la reganta klaso antaý la priodo de “Tri regnoj “(æirkauw dua jarcento). Laý la korea historia libro “Korjosa”(“Koryeosa”), skribita dum la 15-a jarcento, la batalarto estis praktikita tre vaste – de la reøo mem øis la  ordinara kamparano. Tiu tendenco daýris øis la komenco de Æoson(Choseon) dinastio kaj poste, pro la tendenco oni  favori æefe  la klerigon kaj la arton kun milita sabro, batalartojn praktikis nur la ordinara popolo.
En “Korjosa”(“Koryeosa”)  tiu batalarto estis nomita “Subak” auw “Subak-hi”. Poste oni povus trovi en la literaturo la vorton  ”Taggjon” aý “Teggjon”. 

Øis la fino de Æoson(Choseon) dinastio  la seulanoj dividitaj en du grupoj –Nordokcidenta(“Ude”) kaj Sudorienta (“Arede”) -  en  “Dano” festo (la 15-a tago de la 5-a Luna monato) renkontiøis  kaj ludis dum kelkaj tagoj la tiel nomatan “Kjolljon”-an Teggjon. La infanoj, post la 4-5 jaraøo, ludis tiel nomata “Agi-Teggjon”. Komencis pli malspertaj ludantoj kaj poste aperiøis pli kapablaj. Tiel la konkurso estis  fariøanta pli kaj pli interesa. Por venki oni devis faligi la partneron  aý piedbati lian kapon. La venkinto en la lasta matæo ne ricevis iun premion sed estis honorata de æiuj kiel heroo. Tiu ludo poste estis persekutita  de la japana polico.

Dum la Japana kolonia periodo (1910-45) Teggjon estis malpermesita kaj kvazaý malaperigita. Dum tiu periodo kaj post øi la japanstilaj batalartoj havis popularecon en Koreio.  

Feliæe unu homo nomita Song Dok-Ki (1893-1987), kiu daýrigis  praktiki sekrete, revivigis la arton post la Liberigo kaj tiel komencis la “nova historio” de Teggjon. 
Je 1-a de junio 1983 Teggjon estis agnoskita de la korea registaro kiel “Grava senmateria kultura proprietajo No. 76” dank al la klopodoj de lia disciplo Shin Han-Seung (1928- 87). La du personoj estis rekonitaj kiel posedantoj de Teggjon kapabloj. 
La nuntempa Grandmajstro Lee Yong-Bok ,honorito de la plej alta 9-a “Dan”, kiu lernis la arton de la du majstroj, baldaý fondis Korean Tradician Tekkjon Instituton (1984) kaj poste estis fondita la Korea Tekkjon Asocio (1991).
Nuntempe ekzistas pli ol 200 trejnejoj kaj pli ol 120 universitataj kluboj de Teggjon en Koreio.  

La Taekkjon movoj aspektas naturaj, molaj, flekseblaj kaj kutime sekvas cirklan vojon. Ili ne aspektas  tiel kruelaj kaj rektaj kiel en aliaj batalartoj. La baza paþo “Pum-bal-ki” estas unika. Øi aspektas kiel korea danco - ritma kaj gracia - kun kaýriøeto kaj konsekvenca þanøo de la antaýa piedo ,æiam ebligante la alian ataki. La pied- kaj manmovoj celas ne vundigon sed puþon . Ankaý estas malpermesitaj batoj al la riskaj korpaj partoj.  La du partneroj paþas kvazaý dancante, movante en harmonio .
Teggjon estas ludata æefe per kruroj kaj la teknikoj povas esti nomitaj nek atakemaj nek defendemaj . Se la unu atakas, la alia respondas atakante, celante faligon aý piedtuþon de la kapo de la partnero. 

La etiko estas tre grava parto de Teggjon edukado. Øi enhavas la principojn de la  malnova korea filozofio kaj de la popola saøeco. La ludo celas  venki sen vundigi, sed helpi la oponenton ankaý prosperi. 
Tiu originala, tute koreeca batalarto kunportas la æarmon de la naturo, la forton de la homa impeto kaj humanecon de la meritita kaj digna venko. Øi baziøas sur la saøeco de la vivo kaj kombinas la du tendencojn  venintaj de la korea pasinteco: la batalemon de la Nordaj æevalrajdantoj kaj la kooperiøemon de la Sudaj agrikulturaj homoj. Teggjon aspektas mola kaj gracia sed  estas forta kaj stabila -samkiel la korea nacia spirito. 
Estante nacia valoro la arto estas strebanta  internaciiøi por kontribui al la integriøo inter la aziaj kaj eksterlandaj sportoj, batalartoj  kaj valorsistemoj – por unu paca kaj harmonia vivo de la homaro.



