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만에 이루어진 한국 방문의 꿈 MARKUS Gabor (Hungario)
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나는 1월 9일~12일 원불교 중앙총부 상주선원

Dum la religia kaj kultura programo de la
renkontiĝo

mi

interrilatojn

inter

ĝojis

amikecajn

번 여행은 내가 30년 전에 시도했던 일이 드디어 이

kaj

estis
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granda ĝojo por mi vidi, kiel dece salutis unu la
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하마에서 열린 사회과학 토론회(주제: 재일 한국인들

konis unu la alian persone. Mi rememoras, ke

에 대한 차별대우)에 토론자로 참가했다. 그때 이중

antaŭ multaj jardekoj, kiam mi estis infano, la

기 씨와 한자리에서 점심식사를 하게 되었고, 그가

samo okazis ankaŭ en mia lando, ĉefe en la

내게 한국을 방문하도록 요청했다. 그러나 당시에는
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주요 직책을 수행하느라 바빴고, 얼마 전에 정년퇴직

de tiuj familioj, kiuj kune vivas en la sama domo,

을 하고 비로소 한국을 방문하게 되었다.

tute ne konas unu la alian persone kaj kutime ne

참혹한 전쟁을 겪은 후, 수십 년 동안에 4천만 한

salutas unu la alian, kiam ili renkontiĝas en la

국인이 이룬 기적 같은 경제적 발전과 생활수준의

lifto aŭ en la koridoro.

향상을 전 세계가 주목하고 있다. 한국의 질 좋은 공

La plej bonajn kaj la plej esperdonajn spertojn

산품들, 특히 한국산 자동차가 유럽의 거리를 누비고

mi ricevis en la renkontiĝo de la plej juna

있고, 한국산 텔레비전이 유럽의 안방을 차지하고 있

partoprenanto. Ŝi estas 12 jara infano kaj ŝia

다. 나 역시 저녁이면 한국산 텔레비전을 보고 있다.

nomo estas Kim Seyul, kun la Esperanto-nomo

서울에서 유럽에선 볼 수 없는 고급 승용차와 대중

Klara. Mi miris, kiel flue kaj bone parolis ŝi en

교통 서비스 등, 경제적 풍요로움을 보고 놀랐다.

Esperanto kaj tiu fenomeno donis al mi la
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서 만난 모든 사람들이 초면인 사람에게조차 깍듯이

leterojn en la komputilo, sed nek mi, nek la aliaj

인사하는 모습이 엄청 흐뭇하게 하였다. 행사 동안

partoprenantoj sidante apud mi povis solvi la

내내 음식도 ―단, 청국장찌개를 제외하고― 매우 맛

problemon, kiel mi devas ŝanĝi la koreajn kaj la

있었다. 금강하구의 철새도래지를 방문한 것도 나에

anglajn literojn en la komputilo. Do, mi petis ŝin

게는 대단히 인상 깊은 일이었다. 그곳에서 한국분단

helpi, kaj ŝi tre inteligente solvis ĉiujn problemojn

상황을 그린 영화 ‘공동경비구역(JSA)’ 촬영지인 신

dum tri minutoj kaj montris al mi kiel mi povas

성리 갈대밭도 방문하였다.

uzi anglajn literojn en la komputilo. Do, mi

이번 국제 선방에서 또 하나의 기쁨은 김세율

konkludis, ke same kiel en Eŭropo, ankaŭ ĉi tie

(Klara, 12세) 양을 만난 것이다. 그가 어찌나 유창

en

la

하고 조리 있게 에스페란토를 구사하던지 모두들 감

plenkreskulojn kiel oni povas uzi la plej modernajn

탄하였다. 그는 매래에 에스페란토 운동을 발전시킬

kaj komplikajn teknikilojn en nia alte evoluita

기대주로 우리에게 희망을 안겨주었다. 그 아이는 내

moderna mondo.
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만에 문제를 해결해주어서 다시 한 번 놀랐다. ♧

