
A mártírok országa
A kereszténység története a Koreai-félszigeten

Ha Koreáról beszélünk Magyarországon, azon kívül, hogy létezik
Észak- és Dél-Korea, általában nem sokat tudnak az emberek. Ha
pedig maga a koreai kereszténység kerül szóba, talán még ennyi is-
merettel sem rendelkeznek. Pedig a félsziget kereszténysége számos
különlegességet és egyedi vonást hordoz magában, és ha Koreában
járunk, úton-útfélen számos templomépülettel találkozhatunk. A ke-
 reszténység napjainkra a legnagyobb lélekszámmal rendelkező val-
lássá vált az országban. A népszámlálási adatok alapján 2015-ben az
ország teljes lakossága 49.052.389 fő volt, amelyből 27.498.715 fő
vallotta magát vallás nélkülinek, 13.566.072 fő kereszténynek
(9.675.761 fő protestáns, 3.890.311 fő katolikus) és 7.619.332 fő budd-
histának. Emellett a másik legfőbb jellegzetessége, hogy a legtöbb
országgal ellentétben az első keresztény közösségek nem a misszio-
 náriusok munkája révén, hanem a helyi lakosság által jöttek létre, és
rövid időn belül széles körben elterjedtté váltak az egész félsziget
területén. A koreai kereszténység történetét számos viszontagság
(üldöztetések, elnyomás) kísérte, azonban, ahogy a számadatok
alapján is látszik, jelenleg is virágzik.

A korai kereszténység közel 1200 éves múltra tekint vissza. Első
nyomai a Silla Királyság idejéből (i. e. 57–935) származnak, ahova
már a 8–9. század körül eljutott a nesztorianizmus a kínai Tang Bi-
rodalom révén. Két történeti krónika, a Samguk Yusa és a Samguksa
is beszámol keleti szír (nesztoriánus) keresztények jelenlétéről a Silla
dinasztia uralkodása alatt. Továbbá erről tanúskodnak a tárgyi em-
lékek is, mint például egy nesztoriánus kereszt és egy Szűz Mária-
szobor, amelyeket az 1950-es években fedeztek fel a gyeongju-i
Bulguksa kolostorban. Azonban az ezt követő időszakban a budd-
hizmus megerősödése, majd államvallássá fejlődése nem kedvezett
a kereszténység kibontakozásának, és így néhány évszázadra nyom-
 talanul eltűnt az országból.

Az első missziós törekvések Koreában a 16–17. századtól kezdve
jelentek meg a környező országokban tevékenykedő misszionáriu-
sok körében. Japánban már 1549-től megkezdődött az evangelizá-
ció a jezsuiták által. Közülük került ki Cosme de Torres (1510–1570),
aki elsőként vetette fel a tengeren túl élők megtérítésének tervét.
Azonban a misszionáriusok csekély száma miatt ez nem következ-
hetett be. Torres mellett tevékenykedett Gaspar Vilela (1526 körül–
1572) portugál szerzetes is, aki 1567 táján átfogó tervet dolgozott ki
egy jezsuita misszió felállításáról Koreában. Azonban ezt 1572-ben
bekövetkezett haláláig nem sikerült megvalósítania. 1592-ben a
japán seregek támadást indítottak a Koreai-félsziget ellen, és kezde-
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tét vette a hét évig tartó háborúskodás (Imjin-háború). Ez a háború
teremtett lehetőséget az első nyugati misszionáriusok számára, hogy
eljussanak Koreába. Gregorio de Céspedest (1551–1611) a háború-
ban résztvevő japán keresztények lelkigondozásával bízták meg, és
1593–1594 fordulóján érkezett az országba. A helybéli koreaiakkal
is szerette volna megismertetni a keresztény tanítást, de egy éves ott
tartózkodása alatt nem sikerült jelentősebb kapcsolatot teremtenie a
lakossággal. Francisco de Laguna (1552 körül–1617) atya egy szer-
zetestársával 1597 decembere vagy 1598 januárja körül lépett koreai
földre. A háború ugyan nem kedvezett Korea evangelizálásának,
azonban ekkor történtek az első koreai keresztelések, megkeresztel-
kedések is. Sokan a japán hadifogság ideje alatt ismerkedtek meg a
keresztény vallással, és ekkor vették fel a keresztség szentségét. Kö-
zülük egy koreai fiatal, Vincent Kwon név szerint is ismert, aki 1626-
ban szenvedett vértanúhalált Nagaszakiban. A Japánban missziós
munkát folytató jezsuiták mellett a Fülöp-szigeteken lévő domonkos
szerzetesek is terveket szőttek Korea megtérítésére. Juan de Santo
Domingo (? –1619) és két társa 1611-ben, 1616-ban, majd 1618-ban is
kísérletet tettek arra, hogy eljussanak a félszigetre. Nagaszakiban
azonban a város vezetői miatt útjuk feladására kényszerültek.

Több próbálkozásra került sor Kína irányából is. 1619-ben Xú
Guāngqǐ kínai hivatalnok és Francesco Sambiasi (1582–1649) olasz
származású jezsuita szerzetes kezdeményezték egy koreai misszió
megvalósítását. 1631-ben pedig a portugál jezsuita João Rodrigues
Tsuzunak (1560 körül–1633/34) adódott lehetősége találkozni a ko-
reai küldöttséggel, akik az adó megfizetése miatt érkeztek Kínába.
A követeken keresztül számos ajándékot küldött a koreai királynak,
köztük a keresztény tanításról szóló könyveket, egyéb tudományos
iratokat, valamint egy hatalmas világtérképet. 1644-ben Johann
Adam Schall von Bell (1591–1666) jezsuita szerzetesnek személye-
sen is lehetősége nyílt találkozni Korea uralkodójával, Injo királlyal,
és személyes barátságot kialakítani vele. Hatására a koreaiak köré-
ből sokan megtértek, még egy királyi eunuch is.

A 17. századi Koreában a konfucianizmusnak megjelent egy re-
formirányzata, amelyet silhak (magyarul körülbelül „tényleges tu-
domány”) mozgalomnak nevezünk. Tagjai az elméleti gondolkodás
kizárólagossága helyett a gyakorlati haszonnal rendelkező tudomá-
nyok (például agrár-, földrajz- és történelemtudomány) megismeré-
sét tartották fontosnak, s érdeklődtek a nyugati tudományok és tech-
nika iránt is. A tudósok közül sokan találkoztak közvetett módon a
kereszténységgel a jezsuiták művein keresztül. Ezek közül az egyik
legismertebb Matteo Ricci Tianzhu shiyi (The true meaning of the Lord
of Heaven) című műve volt. Ehhez a mozgalomhoz kötődik a legko-
rábbi ismert koreai hivatkozás a katolikus egyházra és tanításra,
amely a Jibong yuseol című, 20 kötetes enciklopédiában található.

A sikertelen próbálkozások után végül a 18. század végén jött létre
az első katolikus közösség a Koreai-félszigeten. 1783 telén Yi Seung-
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hun (1756–1801) hivatalos ügyben Pekingbe utazott, ahol barátja, Yi
Byeok (1754–1785) hatására találkozott egy katolikus pappal. 1784-
ben, a holdnaptár szerinti első hónapban megkeresztelkedett, majd a
Bibliával és egyéb vallásos iratokkal visszatért Koreába. Ezt követően
Yi Byeokkal együtt megkezdték az evangelizálást a barátaik és a
szomszédaik körében, és egy barátjuk, Kim Beom-u (1751–1786)
Myeon gryebang ban (ma: Myeongdong) található házában létre-
hozták az első katolikus közösséget. Ezt az eseményt tekinthetjük
a koreai katolikus egyház megszületésének.

A katolikus hit gyorsan terjedni kezdett. A koreai kormány azon-
ban nem nézte jó szemmel ennek a furcsa, új vallásnak a terjedését,
és 1785-ben rendeletet adott ki a visszaszorítására, majd a követ-
kező évben egy újabb rendeletben megtiltotta a katolikus művek
behozatalát Pekingből. Megkezdődtek az első letartóztatások is. Az
egyik összejövetel alkalmával, amit Kim Beom-u házában tartottak,
magát Kim Beom-ut és néhány társát elfogták, Kim Beom-u pedig
1786-ban belehalt a börtönben elszenvedett kínzásokba. Az első
hívek számos kérdés tisztázása érdekében levelet küldtek a pekingi
püspöknek, aki válaszlevelében helytelenítette a hívek jesán, vagyis
az ősök tiszteletére bemutatott szertartásokon való részvételét. 1791-
ben, mikor Yun Ji-chung (1759–1791), ismert koreai tudós édesanyja
elhunyt, nem állított táblát az emlékére. Unokatestvérével, Kwon
Sang-yeonnal (1751–1791) együtt a szertartások elvégzését is meg-
tagadták, és katolikus rítus szerint temették el. Mindkettőjüket le-
tartóztatták, azonban egyikőjüket sem sikerült rávenniük a hitük
feladására, ezért 1791. december 8-án lefejezték őket. 1794-ben Pe-
king akkori püspöke, Alexandre de Gouvea (1751–1808) Zhou Wen-
mo atya (koreai nevén: Ju Munmo, 1752–1801) személyében misz-
szionáriust küldött az országba, aki 1794 decemberében érkezett
meg, és első szentmiséjét 1795 húsvétvasárnapján mutatta be. Az
atya a hívek számára katekizmust készített, és tevékenysége ideje
alatt a koreai hívek számára 4000 főről 10.000 főre nőtt.

A katolikus vallás az 1790-es évektől már nemcsak a nemesek
körében terjedt, hanem egyre népszerűbbé vált a közép- és az al-
sóbb társadalmi osztályok tagjai között is. A katolicizmus a konfu-
cianizmus hierarchikus társadalmával szemben azt hirdette, hogy
minden ember egyenlő és Isten előtt nem számítanak a társadalmi
különbözőségek, hisz a keresztség által mindannyian egymás test-
véreivé válunk. A koreai hívők komolyan vették ezeket a tanításo-
kat, és a gyakorlatban is elkezdték megvalósítani őket. Bárki a kö-
zösség tagjává válhatott, és néhányan a vagyonukat is megosztották
a szegényebbekkel, vagy felszabadították a rabszolgáikat. A katoli-
kus vallás a nők helyzetével kapcsolatban is újdonságot hirdetett.
Hangsúlyozták, hogy a nők ugyanolyan emberi lények, mint a fér-
fiak, és a házasságon belül a férj és a feleség egymásnak nem alá- és
fölérendeltjei, hanem mellérendelt viszony van közöttük, vagyis a
házastársak egyenrangúak. Emellett a katolikus vallás tiltotta a bi-
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gámiát és az ágyasok tartását, ami a Joseon-korszakban (1392–1910)
elterjedt szokás volt. Továbbá az akkori társadalmi normákkal el-
lentétben megengedte az özvegyek számára az újraházasodást.
Emellett újdonságot jelentett az is, hogy a vallásos tevékenységben
a nők a férfiakhoz hasonlóan részt vehettek. A Joseon-kori szigo-
rúan konfuciánus normák szerint a nők elnyomva éltek, életük a
család és a családi ház körül összpontosult, a férjük vagy a családfő
engedélye nélkül nem vehettek részt a közösségi eseményeken, és
nappal nem tehették ki a lábukat az utcára, vagy mehettek el sza-
badon sétálni a házon kívülre. Az egyik legjelentősebb nőalak, aki
kiemelkedő tevékenységével híressé vált, Kang Wan-suk Kollumba
(1760–1801), aki a korábban említett Zhou Wen-mo atya mellett te-
vékenykedett. A gyors terjedés okai közt figyelhetjük meg a hangeul,
vagyis a koreai ábécé jelentőségének felismerését is. Az alacsonyabb
társadalmi osztályokból származó hívek nem ismerték a kínai ka-
raktereket, így a tanítás terjesztése érdekében elkezdték lefordítani a
vallásos műveket. Ezek közül az egyik legjelentősebb a Seong  gye ong -
jikae, amely a négy evangéliumból tartalmazott részleteket Choe
Chang-hyeon (1759–1801) fordításában. A fordítás mellett megkez-
dődött a koreai vallásos könyvek írása is. Az 1790-es években Jugyo
Yoji címen megjelent az első koreai nyelvű katekizmus tisztán
hangeullel írva, amelynek szerzője Jeong Yak-jong (1760–1801).

Ahogy az előzőekben láthattuk, a koreai kereszténységnek már
a kezdetektől fogva nehézségekkel kellett szembenéznie, és a kö-
vetkező század elejétől több üldözési hullám is megnehezítette a
fejlődését. A kereszténység kihívást jelentett a király hatalmára
nézve, mivel a keresztény hívek Istent a király és az ősök felé he-
lyezték, és nem tartották meg a konfuciánus erkölcsöket, valamint
a külföldi misszionáriusok behívásával fenyegetést jelentett az ide-
genektől elzárkózó ország számára. Az első nagy keresztényüldö-
zés, a Sinyu üldözés 1801-ben tört ki. Egy fiatal tudós, Hwang Sa-
yeong (1775–1801) levelet küldött a pekingi püspöknek, amelyben
beszámolt az üldözésről, gazdasági segítséget kért a nyugati or-
szágoktól, valamint a kínai császár engedélyét, hogy küldjön euró-
pai misszionáriusokat Koreába, továbbá néhány száz hajót és eu-
rópai katonákat, hogy megvédjék a katolikus hit békés terjesztését.
A levelet azonban elfogták, még mielőtt Pekingbe érhetett volna,
íróját pedig kivégezték. Ez volt az úgynevezett „Selyem levél” (ko-
reaiul: baek seo), amelynek hatására fokozódott az üldözés mértéke,
és rendeletet adtak ki a „tévhit” megbüntetésére. Az üldözés ösz-
szesen 2–300 emberéletet követelt, és a letartóztatások száma meg-
haladta az 1000 főt. Olyan jelentős személyiségek estek áldozatául,
mint Yi Seung-hun, Kang Wan-suk és Zhou Wen-mo atya. Ezt több
kisebb üldözés követte, 1815-ben az Eulhae, 1827-ben a Jeonghae,
1839-ban a Gihae, majd 1846-ban a Byeongo üldözés. Az üldözések
ellenére azonban a kereszténység továbbra is virágzott. 1831-ben
XVI. Gergely pápa megalapította a Joseon-i Apostoli Vikariátust.
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1845-ben pedig pappá szentelték az első koreai fiatalt, Kim Dae-
geon Szent Andrást (1821–1846), aki az 1846-os üldözések során
szenvedett vértanúhalált. Időközben, 1855-ben létrejött az ország
első szemináriuma is. A koreai történelem legsúlyosabb üldözése,
a „Nagy Üldözés”, vagy koreai nevén Byeongin üldözés 1866 feb-
ruárjában robbant ki, és egészen 1871-ig tartott. Ezen időszak alatt
a katolikusok majdnem felét, vagyis több mint 8000 hívőt és 9 fran-
cia papot végeztek ki.

Miközben a koreai katolikusok üldözésekkel néztek szembe, a
protestáns misszionáriusok részéről is felmerült Korea evangelizá-
lásának a gondolata. Az első protestáns misszionárius, Karl Fried-
rich August Gützlaff (1803–1851) 1832-ben az angol Lord Amherst
fedélzetén jutott el Korea nyugati partvidékére, és annak egyik szi-
getén kezdte meg működését. A helyi lakosságnak kínai nyelvű
Bibliákat ajándékozott, azonban egy hónap múlva el kellett hagy-
nia a szigetet, mert nem kapott tartózkodási engedélyt a Joseon kor-
mánytól. Több mint harminc évvel később, 1866-ben Robert Jer main
Thomas (1839–1866) angol misszionárius az amerikai Sher man cir-
kálón indult el Koreába. A Sherman cirkáló engedély nélkül egé-
szen Pyeongyangig hajózott fel a Daedong folyón, ahol harc tört ki
a koreai katonák és a legénység között, a hajót pedig felgyújtották.
A harcban maga Thomas is életét vesztette, aki így a koreai protes-
táns egyház első vértanújává vált. 1867-ben Alexander Williamson
(1829–1890) mandzsúriai missziós útja során jutott el egészen a
Korea határáig, ahol találkozott néhány koreaival, akiknek Bibliákat
adományozott. Ezeknek a kezdeti kísérleteknek azonban nem volt
tartós hatása.

1872-ben a skót presbiteriánus egyház Mandzsúriába, a koreai
határhoz közeli területre küldte John Ross (1842–1915) misszioná-
riust. Ross itt megismerkedett néhány koreai fiatallal, akiket koreai
nyelvtanárként alkalmazott. 1877-ben kiadta az első európai nyel-
ven megjelent koreai nyelvtant, majd 1879-ben az első angol nyelvű
könyvet Korea történelméről. 1878-tól a koreai fiatalok segítségé-
vel elkezdte lefordítani János és Márk evangéliumát, majd 1882-től
a fordítás első részeit kinyomtatták és terjeszteni kezdték az or-
szágban. Végül 1887-ben az egész Újszövetséget megjelentették ko-
reai nyelven. A munka során a fiatalok megismerkedtek a keresz-
tény hittel és 1876-ban megkeresztelkedtek, így ők lettek az első
koreai protestánsok, mielőtt még a külföldi misszionáriusok meg-
érkezhettek volna a félszigetre.

1876-ban a Joseon-dinasztia megnyitotta az országot Nyugat felé,
és elkezdtek külföldi misszionáriusok érkezni a félszigetre, akiket
nem sokkal érkezésük után ugyan letartóztattak, de már nem vé-
geztek ki. A helyzet 1882-től változott meg, amikor Korea egyez-
ményt kötött az Amerikai Egyesült Államokkal, majd ezt követően a
többi nyugati országgal is. Ezek közül kiemelkedő volt az 1886-ban
Franciaországgal kötött megállapodás, amely részleges vallássza-
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badságot biztosított a katolikusok számára. Ennek eredményeként
engedélyezték a nyugati misszionáriusok letelepedését az ország
területén, és lehetővé vált a templomok felállítása is. 1898-ban Szö-
ulban megépült az ország első székesegyháza, a Myeongdong ka-
tedrális, azon a helyen, ahol az első keresztény közösség is tartotta
az összejöveteleit. 1882-ben Marie-Jean-Gustave Blanc (1844–1890)
atya, Korea hetedik püspöke, telket vásárolt annak érdekében, hogy
templomot építsen. Blanc püspök ezen a he lyen először létrehozta
a Jonghyeon iskolát, és megkezdődött a diákok oktatása. A temp-
lom ünnepélyes alapkőletételét 1892. május 8-án tartották, amelyen
maga a király is részt vett. A katedrálist végül 1898. május 29-én
szentelték fel, és Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásáról nevezték el.
Közben a kereszténység folyamatosan terjedt és az ország távoli
tartományaiba is eljutott (például Jeju szigete). Azonban a katoliciz-
mus ilyen gyors terjedése továbbra is konfliktusokat okozott a kor-
mánnyal, elsősorban az egyes tartományok kormányaival. A prob-
 lémára végül 1899-ben született megoldás, amikor a koreai kormány
és a Joseon-i Apostoli Vikariá tus megállapodást kötött, amely biz-
tosította a katolikusok számára a hit szabad terjesztését. Majd 1904-
ben törvényesen engedélyezték a francia misszionáriusoknak a le-
telepedését a helyi egyházközségeik területén. A katolicizmus jelentős
szerepet vállalt a nemzeti felvilágosodási mozgalomban is az okta-
 táson és a sajtón keresztül. 1906-tól elindították a Gyeonghyang
Sinmun című hetilapot, ami tisztán hangeullel íródott. 1909-ben
pedig meghívták a német bencéseket, hogy megszervezzék a szak-
képzést és a tanárok képzését. A század elejétől kezdve a hívek a
Japán-ellenes mozgalmakban is jelentős szerepet vállaltak. Imata-
lálkozókat szerveztek a Myeong dong katedrálisban, hogy a japán
megszállás megszűnjön a Koreai-félszigeten. 1909-ben pedig An
Jung-geun (1879–1910), aki elkötelezett hívő volt, a harbini pálya-
udvaron lelőtte a korábbi japán főrezidenst, Ito Hirobumit. A val-
lásszabadság által létrejött stabilitás biztosította az egyház intéz-
ményes növekedésének folytonosságát. 1882-ben, a hívek száma
12.500 fő volt, amely 1910-re több mint az ötszörösére, 73.000 főre
növekedett.

Az Amerikával kötött 1882-es egyezmény a protestáns misszio-
náriusok számára is lehetővé tette, hogy megkezdjék munkájukat
az országban. Az első hittérítő, az amerikai presbiteriánus Horace
Newton Allen (1858–1932) 1884 szeptemberében érkezett meg
Koreába, aki nemcsak misszionáriusként, hanem orvosként is dol-
 gozott. Miután sikeresen kezelte a királyné unokaöccsét, 1885-ben
a kormány engedélyezte számára az első nyugati stílusú kórház, a
Gwanghyewon felállítást. Később a Gwanghyewon modern kórház -
zá fejlődött, és napjainkban Severance Kórházként működik. A kö-
vetkező évben Szöulba érkezett Horace Grant Underwood (1859–
1916) presbiteriánus és Henry Gerhard Appenzeller (1858–1902)
metodista misszionárius is. Mivel a törvények miatt közvetlen
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módon nem hirdethették az Evangéliumot, oktatói munkába kezd-
tek. Underwood fizikát és kémiát tanított a Gwanghyewonban, míg
Appenzeller megalapította a Baejae Hakdangot, ahol fiúk oktatásával
foglalkozott. 1886-ban Mary F. Scranton (1832–1909) metodista
misszionáriusnő a lányok oktatása céljából alapított iskolát Ewha
Hakdang néven. Ebből az iskolából fejlődött ki később az Ewha
Womans University, amely ma a világ legnagyobb női oktatási in-
tézménye. 1887-ben Underwood megszervezte az ország első gyü-
lekezetét, a Saemunan Közösséget. Ezt követően a metodista egy-
ház is felállította a saját missziós központját, és más felekezetek
misszionáriusai is Koreába érkeztek. A misszionáriusok a térítés-
ben a John Livingstone Nevius presbiteriánus hittérítő nevéhez fű-
ződő stratégiát vették át, amelynek három alapvető pontja volt: az
önellátás, az önfenntartás és az önigazgatás. Ez a módszer tette le-
hetővé a protestáns hívek számának gyors növekedését. 1901-ben a
presbiteriánus egyház Pyeongyangban megalapította a Presbiteriá-
 nus Teológiai Szemináriumot, és az első hét diákot 1907-ben avatták
fel, így ők váltak az első koreai lelkészekké. Ettől kezdve a gyüle-
kezetet koreai lelkészek vezették. Az évtized legjelentősebb esemé-
nye az 1907-es ébredési mozgalom volt, amely Pyeongyang ban
vette kezdetét, majd elterjedt az egész félszigeten, és Mandzsúriá -
ba is eljutott. 1907. január 6-án, a mozgalom első nagy rendez vé-
nyén 1500 hívő gyűlt össze, akik napközben a Bibliát tanulmányoz -
ták, este pedig prédikációt hallgattak. A mozgalom a hívek számára
lelki és erkölcsi megújulást hozott, és hatására sokan megtértek.
1910-re már a népesség 1 százaléka protestáns volt. A megújulásban
kétségtelenül szerepet játszott az ország bizonytalan politikai és
kulturális helyzete is. 1905-ben Korea protektorátusi szerződést
kényszerült kötni Japánnal, aminek következményeként a japánok
beavatkoztak az ország életébe. Majd 1907-ben Korea követeteket
küldött a hágai békekonferenciára, hogy segítséget kérjen a nagy-
hatalmaktól. A történtek miatt azonban a japán kormány kijelen-
tette, hogy jogosult háborút kezdeményezni Korea ellen, és elérte,
hogy Gojong (1852–1919) császár lemondjon, a trónt pedig a fia,
Sunjong (1874–1926) foglalta el.

1910-ben Korea elvesztette önálló államiságát, és formálisan a
Japán Birodalom részévé vált. Azonban a protestáns hívek száma
továbbra is emelkedett, és a gyülekezetek elkötelezték magukat a
szociális és politikai tevékenységek mellett. Az agresszív elnyomás
miatt számos Japán-ellenes csoport jött létre, amelyeknek sok ke-
resz tény tagja is volt. További konfliktusokhoz vezetett a protestáns
közösséggel, hogy a gyarmati kormány megpróbálta a saját „haza-
fias” iskolarendszerét rákényszeríteni a koreai nemzetre. A misszio-
 náriusok sok iskolát és egyéb intézményt alapítottak, azonban a fő-
kormányzó 1915-ben kiadott rendelete a japánt tette hivatalos
nyelvvé az országban, és betiltotta a vallásos oktatást, valamint az
istentiszteleteket a magániskolákban. A rendelet a keresztény kö-

Korea japán
megszállása

26



zösségek megdöbbenését váltotta ki, és ez lett az egyik fő oka an -
nak, hogy a keresztények is belekeveredtek a Koreai Függetlenségi
Mozgalomba.

Az 1919-es Március Elsejei Mozgalmat (koreaiul: Samil undong),
amely kihirdette, hogy Koreának joga van Japántól függetlenül lé-
tezni, nagyrészt vallási vezetők szervezték. A Függetlenségi Nyi-
latkozat harminchárom aláírója közül tizenhatan protestánsok vol-
tak. A mozgalom ugyan békés volt, azonban a japánok kíméletlenül
elnyomták. A követőit börtönbe vetették és sokukat kivégezték. Az
üldözésnek számos keresztény hívő is áldozatául esett, a japán se-
regek pedig felégették a templomokat.

A Március Elsejei Mozgalom elnyomása után a protestáns hívek
körében két párt jelent meg: egy teológiailag liberális és társadal-
milag aktív, illetőleg egy teológiailag konzervatív párt, amely csak
egyházi ügyekkel foglalkozott. Az 1920-as évektől, amikor jelentősen
megnövekedett a hívek száma, a konzervatív párt vált domináns -
sá. A keresztények számára súlyos problémát jelentett, hogy 1925-
től megkövetelték a sintó szentélyek szertartásain való részvételt,
majd — 1935-től — az egyetemisták és az állami alkalmazottak szá-
mára is kötelezővé tették azt. Jóllehet azt mondták, hogy a szertar-
tásokon való részvétel inkább hazafias, mint vallási cselekedet, a
koreai keresztények számára mégis sértő és fenyegető volt, hogy
vallásuk gyakorlását bálványimádásnak minősítették. 1938-ban a
gyarmati uralom rákényszerítette a presbiteriánus egyházat, hogy
az általános zsinaton határozatot hozzon arról, hogy a sintoizmus
nincs ellentétben a keresztény hittel. Ezt követően a többi gyüleke-
zet is hasonló határozatokat hozott. 1938 és 1945 között körülbelül
2000 ellenálló protestánst tartóztattak le, és mintegy ötvenen vér-
tanúhalált haltak. A misszionáriusokat pedig, akik visszautasították
a szentély-rendelet betartását, száműzték.

A II. világháború végén Japán vereséget szenvedett, és így 1945.
augusztus 15-én Korea végre felszabadult a közel negyven éven át
tartó gyarmati uralom alól. Az öröm azonban nem tarthatott so-
káig, mivel a 38. szélességi fok mentén az országot kettéosztották.
Észak-Koreában, ami szovjet befolyási övezetbe került, a kereszté-
nyek olyan politikai pártokat alakítottak, mint a Keresztény Szociál-
 demokrata Párt vagy a Keresztény Liberális Párt, amelyeket nemso-
 kára üldözni kezdtek. Az egyházi hivatalnokok számára kötelezővé
tették, hogy csatlakozzanak a Koreai Keresztények Szövetségéhez
(koreaiul: Joseon Geuriseudogyo Yeonmaeng), és mindazokat, akik
visszautasították a csatlakozást, letartóztatták illegális szervezet-
hez való tartozás miatt. A templomokat elkobozták és világi hasz-
nálatba vették, sok keresztény pedig délre menekült. Azokat pedig,
akik északon maradtak, nem sokkal a koreai háború kitörése előtt
összegyűjtötték és tömegesen kivégezték.

Délen az amerikaiak ‘be nem avatkozás’ politikája lehetővé tette,
hogy a keresztények szabadon kezeljék a saját ügyeiket. Az összes
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felekezeti egyház elkezdte helyreállítani eredeti formáját, és újjá-
szervezni magát. Azonban nehézséggel kellett szembenézniük,
amikor azok a hívek, akik a sintó szertartásokon való részvétel
megtagadása miatt be voltak börtönözve, ragaszkodtak hozzá,
hogy a gyülekezetüket újjáépítsék, és elhatárolódtak azoktól a lel-
készektől és presbiterektől, akik részt vettek a szertartásokon. A fe-
szültség végül is szakadáshoz vezetett a presbiteriánus egyházon
belül: a ‘lázadók’ kiváltak és megalakították a Goryeopa gyüleke-
zetet. Az 1950-es években az anyagi károk felszámolása is megkez-
dődött, és különféle szociális szolgáltatásokat biztosítottak a há-
ború sújtotta lakosságnak. Közvetlenül a háború utáni időszakban
ruha- és ételosztásokat szerveztek, árvaházakat alapítottak, részt
vettek a sürgősségi orvosi ellátásban, és segítettek a menekültek
szállításában. A hívek száma pedig folyamatosan növekedett ebben
az időszakban is, azonban a lakosság 3 százalékát még mindig nem
haladta meg.

A gyors növekedés az 1960-as években kezdődött el, amikor a
hívek száma megduplázódott és meghaladta a népesség 6 százalé-
kát. A korszakra a fokozott társadalmi és evangelizációs aktivitás
volt jellemző: a prostituáltak és munkások felkarolása, a koreai lel-
készek külföldi missziós munkája, segítségnyújtás a külföldi or-
szágoknak, országos rádióhálózat, a Christian Broadcasting System
létrehozása, valamint az oktatás támogatása tette emlékezetessé ezt
az időszakot.

A koreai protestáns egyház 1984-ben ünnepelte százéves fennál-
lását. A hívek száma azóta is szüntelenül növekszik, és 2015-re már
meghaladta a népesség 19 százalékát, amivel jelenleg a legnagyobb
lélekszámmal rendelkező vallás Koreában. Valamint az országban
működik a világ legnagyobb gyülekezete is, a Yoido Teljes Evan-
géliumi Gyülekezet, ahol a vasárnapi istentiszteleteken résztvevő
hívek száma meghaladja az egymillió főt.

A katolikus egyház a japán gyarmati uralom ideje alatt, minden
nehézség ellenére arra törekedett, hogy megőrizze a hit büszke
örökségét, amelyért a vértanúk az életüket adták, és megerősítse lé-
tezését a japán elnyomás ellenére is. 1920-ban már 90.000 hívő volt
az országban, ami 1932-re 110.000 főre nőtt, és 1945-ben, amikor az
ország felszabadult az elnyomás alól, 183.000 fő volt a katolikusok
száma. Ebben az időszakban megkezdődött az üldözések idején
elhunyt vértanúk boldoggá avatási eljárása és újratemetése a
Myeong dong katedrálisban, a Jeoldusan-i Mártírok Parkjában és
további helyeken; lefordították az evangéliumokat és megjelentek
az első koreai egyházi énekek, énekeskönyvek is. A Koreai Apostoli
Vikariátus 1931-ben ünnepelte megalapításának 100. évfordulóját,
amelynek alkalmából összehívták az első országos zsinatot Koreá-
ban. A zsinaton elfogadták egy új katekizmus összeállítását, és
közös szabályokat határoztak meg a koreai katolikus egyház hely-
zetének megfelelően.
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Az 1945-ös felszabadulást és a koreai háborút követően a katoli-
kus egyház a pusztítások ellenére is tovább folytatta az egyházköz -
ségek helyreállítását és kibővítését, új vallásos magazinokat és fo-
lyóiratokat jelentettek meg, és képviselőket küldtek külföldre, hogy
a világegyházzal a háború idején megszakadt kapcsolatokat újjá-
szervezzék. Ennek eredményeként tíz év alatt a hívek száma ug-
rásszerűen megnövekedett. 1953-ban, amikor a koreai háború véget
ért, 166.000 katolikus volt az országban, amely 1962-re már meg-
haladta az 530.000 főt. A Vatikán felismerte, hogy Korea többé már
nem tartozik a missziós területek közé, és XXIII. János pápa az 1962.
március 10-én kiadott Fertile Evangelii határozatában kihirdette a
koreai katolikus egyház hivatalos hierarchiájának a létrehozását.
Majd 1969-ben Kim Sou-hwan (1922–2009) szöuli érseket Koreában
elsőként bíborossá kreálták. 1984 májusában Szent II. János Pál pápa
Koreába látogatott, hogy részt vegyen a koreai katolikus egyház
200. évfordulójának megünneplésében. A május 6-ai ünnepi szent-
mise keretében, amelyet a szöuli Yoido parkban tartottak, 103 vér-
tanút avatott szentté. Ez volt az első szentté avatás a katolicizmus
történetében, amely a Vatikánon kívül történt. 1988-ban a Szöuli Ér-
sekség, hogy elősegítse az evangelizációt és a lelkipásztori tevé-
kenységet, a katolikus média létrehozása mellett döntött. Ez veze-
tett a Catholic Peace Newspaper és Catholic Peace Broadcasting
Corp. (cpbc) rádió- és tévéadóinak megalapításához. 1989-ben pe -
dig otthont adott a 44. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus-
nak. 2014-ben az országba látogatott Ferenc pápa is, aki boldoggá
avatta Yun Ji-chungot és 123 társát.

2018. szeptember 14-én a Vatikán hivatalos szertartás keretében
nemzetközi búcsújáróhelyként ismerte el Szöult, elsőként Ázsiá-
ban. Ugyanezen évben Moon Jae-in, a Koreai Köztársaság elnöke,
hivatalos európai körútján látogatást tett a Vatikánban is. Október
17-én részt vett a Koreai-félsziget békéjéért bemutatott szentmisén
a Szent Péter-bazilikában, majd október 18-án találkozott Ferenc pá-
pával, és átadta neki az észak-koreai vezető, Kim Jong-un üzenetét,
mely szerint az államfő szívesen fogadná a pápát Észak-Koreában.
Ferenc pápa azt válaszolta, hogy ha meghívást kap Észak-Koreá-
ból, mindenképpen válaszolni fog rá, és ha lehetséges, akkor el is lá-
togat az országba. A privát audiencia után a Vatikán hivatalos köz-
leményt adott ki: „Ferenc pápa és Moon Jae-in elnök eszmecserét
folytattak a két Korea közötti kommunikáció és megbékélés előre-
haladásáról. Hálásak vagyunk azokért a közös erőfeszítésekért,
amelyek oldják a feszültséget a Koreai-félszigeten, s új békét és jó-
létet hoznak.”1
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