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Fejlődés és kereszténység: Dél-Korea

Anno Domini 1777. A Pekingben járt koreai küldöttség gazdagon megrakodva
tért haza. Eljuttatták Kínába országuk adóját, s onnan egyebek között könyveket
hoztak magukkal. A tanult hivatalnokok figyeimét felkeltő könyvek a keresz
ténységröl szóltak. Néhány tudós a kereszténység tanulmányozásába kezdett.
Évek múltán az írások kevésnek bizonyultak. AZ' 1783. évi küldöttség papot ke
resett. Amikor 1784-ben Mandzsuriából megjött egy kínai pap, már 4000 keresz
tényt talált A közösségnek ekkorra hitvallói is voltak. Es a vértamik száma több
üldözés során szaporodott. Ettől kezdve a kereszténység jelen van Koreában.

A koreai kultúra több, mint 3000 évre tekint vissza. Az ősi kínai irodalom a mínta-
o szerű koreai erkölcsöt említi. "Lopás emberemlékezet óta nem fordult elő. A háza

kat nem zárják be. A nők erénye makulátlan." Konfucius és tanítványai a Krisztus
előtti VI-V. században a békés, kiegyensúlyozott, becsületes életmód példáját
Koreaból veszik! Friss archeológiai kutatások nagyjából Jézus Krisztus korából
sokszázezres városok romjaira bukkantak. Az ország három királysága Kr. u. '713
ban egyesül. A birodalom azóta egységes. A VIII. században kezdődik Koreában a
könyvnyomtatás - alighanem a világon elsőnek.

Korea geopolitikai helyzete nem szerencsés. Száz évig tatér uralom alatt van.
Evszázadokig Kína hűbérese. Japán felvonulásí területnek tekinti, 1905-ben meg
szállja, majd 1910-ben bekebelezí és. a teljes beolvasztás politikáját alkalmazza.
Minden iskola és a közigazgatás nyelve a japán lett. Vezető pozícióba koreaí nem
kerülhetett. A kény'szermunkára Japánba hurcoltak és családtagjaik száma meg
haladta az egymilliót. Korea 1945-ben felszabadult, de az, országot kettéosztották
és a két fél évekig háborúzott egymással. A koreai háború 5 millióemberéletet
követelt. Befejeztével állandósult a határ, a 38. szélességí foknáI húzódó fegyver
szüneti vonal. Azóta beszélünk Koreai Népi Demokratikus Köztársaságról (Észak
Koreáról) és Koreai Köztársaságról [Dél-Koreáról]. o

Dél-Koreában egy magyarországnyi területen (98 ezer km2
) közel negyven mil

lióan élnek (1980-ban 37,4 millióan). A népszaporodás ázsiai összehasonlításban is
magas. A terület népessége 1900-1980 között ötszörösére nőtt. 2000-re 52 mil
lióra számítanak. A népességrobbanás és a fiatalok ezzel járó magas aránya (a 15
év alattiak aránya 44 százalék) ellenben nem okozott nyomort, mint másutt. A
bruttó nemzeti termék éví növekedése több évtizedes átlagban 8 százalék körül
van. A mínd energiában, mind nyersanyagbaÍl szegény ország ki tudott tórni a
fejlődő országok közül, s ma számos területen a legfejlettebb hatalmak verseny
társa. Az érem másik oldala a diktatúra, arninek jogosultságát az észak-déli fe
szültséggel igyekeznek igazolni. Az ellenzék vezetői börtönben, házifogságban
vagy száműzetésben vannak. Igazi szakszervezet nincs, egyéb önálló társadalmi
szervezet is alig-alig.

Másfél évtizede egy nagy statisztikai felmérésben a dél-koreaiak 87 százaléka
nem vallásosnak mondta magát. A századfordulón Korea túlnyomórészt sámánista
volt. Itt nincs "tagság", csak részvétel egyes szertartásokon. Ma .a- népesség 26
százaléka sorolható ide, de számuk gyorsan csökken. A buddhisták és a konfuceá
nusok aránya stabil - a népesség 15 és 13 százaléka. Nő a szinkreti~ta (azaz ke
verék) új vallások jelentősége. Jelenleg több, mint 300 új vallás van Koreában.
Egyikük-másikuk külföldi misszióval is próbálkozik. Hiveik száma nő. Részará-
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nyuk az 1970. évi ll-ről 1980-ban 14 szá.zal ékra nőtt, s az előrejelzések 2000-re 20
százalékot mondanak. A vallási átalakulás legérdekesebb része ellenben a keresz
ténység gyors terjedése. 10 koreai közül ma 3, az ezredfordulóra 4 keresztény.
Zömük protestáns: egy tucat nemzetközileg is ismert és több mint száz helyi egy
házba tömörülve. A katolikusok száma 1940-ben 200 ezer, 1960-ban közel 500
ezer, 1970-ben egy milhó, 1980-ban több mint másfél millíó (azaz a népesség 4
százaléka) volt. 2OOO-re két- és félmillió katolikussal számolnak, ami az akkori la-
kosság 5 százalékát teszi majd ki. .

A koreai katolikusok nagy része konvertita. Evente mintegy 100 ezer felnőttet

keresztelnek. Egy interjúban Kim bíboros, Szöul érseke mégis a hit átadását nevezte
az egyház első számú problémájának...Hogyan lehet a megtérteket igazi keresz-

-ténnyé tenni? Olyanokká, akik tanúkká válnak a nem keresztény társadalomban?"
A másik fő problémának a papok kis létszámát tartja. Ez legfeljebb koreai mércével
igaz. A másfél millió katolikus lelki gondozását ugyanis ezer pap végzi s a papok
száma nő: 1977-'-1982 között9B4-ről 1171-re. A szeminaristák száma 823, azaz 100

. ezer katolikus 54 szeminaristát "állít ki". (Magyarországon 4,2 ez az arány.) A kis
papok száma is rohamosan nő. Persze, a munkát nemcsak papok végzik, hanem
(1983. évi adat szerint) még 3519 apáca és 4913 katekéta. Velük és néhány szerzetes
testvérrel e&,yütt 9961 fő dolgozik a lelkipásztorkodásban. Egy, a lelkipásztorko
dásban dolgozó személyre 154 katolikus ellátása jut. (Nálunk 2046-é.) Viszont
fejletlenek a katolikus szervezetek. A tanuló ifjúság gondozására egyházmegyei
"ifjúsági-káplánokat" rendszeresítettek. Az egyetemistákat külön "egyetemi egy
!Jázközségekben" fogják össze.

A világi katekéták nélkül az elmúlt évek fellendülése lehetetlen lett volna. He
lyenként nem kielégítő felkészültségük ellenben a felszínes vallásosság egyik for
rása. Ma két helyen működik kétéves katekétaképzö iskola. Ezen túl minden egy
házmegye rendez tanfolyamokat. A legjobb tanulókat kiküldik Manilába a Kelet
Azsiai Lelkipásztori Intézetbe. Evente egyszer külföldi pszichológusok, 'szocioló
gusok és katekéták tartanak előadássorozatot. A rendelkezésre álló segédanyag
elegendő. Számos nyugat-európai katekizmus és segédkönyv fordítása készült el.
Több koreai mű is megjelent. A nem -hívők s a megtérők számára is van jó beve
zető a katolíkus tanításba.

Az egyház számos kulturáhs és szociális intézményt tart fenn. Az oktatásügy
ben leginkább a katolikus óvodákat tartják fontosnak, hogya nem keresztény
környezetben a kisgyermek jó alapokat kapjon. A másik. súlypont a közép- és fel
sőfokú. oktatás. A katolikus egyház 4~ elemi felsőtagozatot, 33 közép, 10 szakmai
és 3 főiskolát, valamint egy egyetemet irányít. A szociális és egészségügyi intéz
mények hálózatában katolikus: 46 kórház, 15 orvosi rendelő patikával, 22 lepra
telep, 12 öregotthon és 18 árvaház. Két szerzetesrend mezőgazdaságioktatással és
szövetkezetek szervezésével foglalkozik. Katolikus napisajtó nincs, bár egy napilap
közöl katolikus anyagot. Egyetlen hetilap, öt havi és egy negyedévi folyóirat jelenti
a katolikus sajtót. Havonta egyszer van a televizióban katolikus istentisztelet. A rá
dió heti egy műsort bocsát a katolíkus egyház rendelkezésére.

A japán megszállás idején a katolikus egyház ellenzett minden erőszakos ellen
állást. Alapvetöen azóta is a fennálló renden belüli tevékenységre törekszik. Ez
azonban nem gátolja abban, hogy esetenként határozottan bíráljon. Ma egyes
püspökök és katolikus értelmiségiek a kritikus nemzeti gondolkodás fő képvise
lői. Chi püspököt azért ítélték 15 év börtönre (igaz, nyolc hónap után kegyelmet
kapott), mert a ..rendkívüli állapot" idején merte az emberi jogokat reklamálni.
A koreai katolikus egyháznak nincs könnyű dolga a feudalizmus nyomait örzö
diktatúrában. Megfordítva, az államvezetés sem tartja könnyű partnernek az egy
házat - de nem becsüli le jelentőséget.

Tavalyi látogatásán fr Szentatya Szöulban 103 vértanút avatott szentté. Ezzel
sok mindent szimbolizált. Egyrészt a 200 éves koreai kereszténység életképessé
gének és véráldozatairiak elismerését. Másrészt azt a bizakodást, amit az elmúlt
negyven év alapozott meg, hogy Dél-Korea elmaradott agrárországból kulturált,
versenyképes ipari nagyhatalommá vált, hogy a keresztények száma ezalatt fél
millióról 12 millióra emelkedett, és hogya fellendülés tovább tart ...
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