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A buddhizmus és a kereszténység Koreában
Nikoletta,
jó gondolatok, jó szerkezet, már jobb a hivatkozási rendszer is, de számos helyen még szükség
volna jegyzet betoldására. A dılt betős jelölés még ingadozik (lásd a bejegyzéseimet és javításaimat).
Ahol koreai kifejezéseket használsz, kellene a hanja és/vagy a hangul is.
A dolgozatban okos ötletek vannak és jó összegzést nyújt a témáról, bár van egy-két „vadabb”
gondolat is benne, melyek nem bizonyíthatóak.
A bibliográfiát még újra kell rendezni (lásd alább).
BÁ
A hosszú történelmi idın keresztül Korea vallásoktól és filozófiáktól – népi vallás, Buddhizmus,
Konfucianizmus, és néha a Taoizmus – keresett megoldásokat különbözı problémákra. Meg
akarták szüntetni, vagy legalább minimalizálni a szerencsétlenséget, s ekkor sámánokhoz,
szerzetesekhez, tudósokhoz fordultak segítségül. Amikor néha rájöttek, hogy nem tudják
következetesen végrehajtani, amit a vallás mond nekik, elvár tılük, a koreaiak spiritualitás
dilemmába került. Nem akarták visszautasítani az emberi tökéletesség elméletét, azonban ezzel egy
idıben nem tudták az ember morális gyengeségét sem mellızni.
Megközelítıleg a 18. század végén a kereszténység megjelent a félsziget területén, s adott a
lakóknak egy új lehetıséget a régi problémáik orvoslására. A kereszténység és a késıbb létrejött új
vallások új válaszokkal szolgáltak az olyan nemzeti problémákra, mint a gonosz jelenléte a világban,
és az embereknek ezen való felülkerekedésének képtelensége. Ezek a vallások új módszereket
nyújtottak, hogy képesek legyenek elképzelni a természetfeletti erıt, s egyben új technikát adott
annak túllépésére, hogy a létet csak egyénként értelmezzük (existence as an individual). Mindemellett új
megközelítéssel próbálja megoldani az ellentmondást az emberi tökéletesség valószínősége és az
emberek morális gyengesége között.
Természetesen a régi vallások és filozófiák nem tőntek el. Ugyan „kicserélték” a régit a
keresztény hitre, s az újként keletkezett elvekre, a spiritualitás fontossága nagyon sok koreai
életében megmaradt. 1
1. A buddhizmus félszigetre kerülése és befolyása
A buddhizmus Kínán keresztül érkezett Koreába a IV. században. Kezdetben a királyi udvar
hatalma alatt állt, s gyorsan gyökeret vert az intellektuális körökben is. Ekkor Korea területe
több kisebb királyságokból állt – Paekche, Silla, Koguryeo, Gaya. A legnagyobb befolyását
Paekche területén nyerte el – errıl a területrıl „exportálják” késıbb a buddhizmust Japánba -, s
itt sokkal hamarabb kifejlıdött, mint a Silla Királyságban. A buddhizmus, mint államvallás
elfogadása egy fiatal férfi, Ichadon mártírhalála után történt meg, s hatalmas virágzásnak
indította a buddhista kultúrát és mővészetet már a késıi Silla dinasztiában. Az idı teltével a
buddhizmus egyre tágabb körben vált elismertté, s a koreaiak számára megnyílt egy újabb
1
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világnézet, melyben az ember része egy hatalmas idıtlen idınek, a nirvánáig tartó számtalan
születéssel és újjá születéssel, a könyörület képét tanítva. Más szóval a buddhizmus
hangsúlyozza az erkölcsöt, s a tanulást, amíg el nem sajátítjuk a „Buddha természetet”.
Korea vallási életére hosszú idı óta jellemzı a szinkretizmus, vallások egymásra hatása. A
buddhizmus szolgálta az állam spirituális alapját. Azonban ahogy az alsóbb néprétegek körében
is ismertté vált, úgy vett magára elemeket a hétköznapi szükségletekbıl. Gyermekáldásért, jó
termésért stb. fohászkodtak a bódhiszattvákhoz, de a konfucianizmus néhány eleme, mint a
hierarchia, a szülık tisztelete a mai napig erısen él a félszigeten.
A buddhizmus a királytól kezdve a nagytömegen át mindenki hitvallásává vált, arany
korszakát a Koryeo dinasztiában élte (918-1392). Abban az idıben, ha egy családban négy
fiúgyermek volt, egynek buddhista szerzetesnek kellett lennie, késıbb ez már három gyermek
után is érvényes volt, s így lehetett, hogy 1136-ban harmincezer szerzetes jelent meg egy
ceremónián. A buddhizmus átalakulásának egyik eleme, hogy magába olvasztotta a koreai népi
hiedelmeket. Ez az irodalmuk alapját is szolgálja Sok a „kötıdés mentes” buddhista
gondolkodást központba helyezı mő. Rengeteg az olyan tragikus hıs, akinek elárulják halála
utáni reinkarnációját is, amelyek egyértelmően a Buddhista alapelvek egyikét példázza, de szinte
sosem mutat be olyan történetet, ahol eljutnának a nirvánába. A buddhizmus államosításának
folyamatában a népi szokásokkal való egyesüléskor a buddhista hitben bizonyos változások
mentek végbe. Ennek a folyamatnak folyamán vált az egyéni megvilágosodás egyfajta
„többségi” megvilágosodássá, mely következtében a hívık szerint a szerzetesek nem csak az
örökké tartó boldogságot akarják megszerezni, hanem céljuk az is, hogy megvalósítsák a világi
kívánságokat is. Ide jó lenne egy jegyzet.
2. A kereszténység félszigetre kerülése és befolyása
Koreában a korai 18. században ismerték meg elıször a katolicizmust, amikor a koreai
küldöttek visszatértek Pekingbıl, s magukkal hoztak katolikus írásokat, s elkezdték katolikus
mozgalmaikat az országban. Kezdetben a konfuciánusok tanultak katolikus gondolatokat, de
idıvel ez kifejlıdött egy gyakorlati hitté. Azonban ahogy nemzeti politika újra bezárta kapuit
nyugat felé, az udvar eretnekségnek nyilvánította a katolicizmust, s próbálták elfojtani. A
tradicionális vallási szokások, konfucianizmus, az ısök tisztelete és az ezekhez tartozó rituálék
voltak a legnagyobb gátjai a katolikus hit elterjedésének. Száz év alatt négyszer volt jelentıs a
vallásüldözés (1801, 1815, 1827 és 1866). Ennyi idı alatt több mint húszezer mártír halt bele az
üldöztetésbe. jegyzet kell
Kereszténységnek másik iránya, a protestáns vallás a katolicizmus megjelenése után egy
századdal érkezett Koreába, nagy valószínőséggel a brit hajó, Lord Amherst Koreába látogatott,
s egy hónapig tartózkodott Cheolla tartományában. Röpiratokat, orvosságot és burgonyát
osztogattak, s eközben talán volt lehetıségük az evangélium hirdetésére is.
A kereszténység befogadása a tradicionális koreai társadalomba jelentette a félsziget
modernizációjának kezdetét. A legjelentısebb vívmánya a modern oktatás kifejlesztése, s a
szegények, illetve a nık oktatásának támogatása volt. Iskolákat hoztak létre az alsó osztályú
család gyermekeinek, s az ı hatásukra fejlıdött a nık oktatása, ami eddig nem volt jelentıs. A
misszionáriusok tudományos technikákat, modern orvosságokat hoztak Koreába, s tanulva a
katolikusok mártír eseteibıl, ık ingyenes orvosi kezelésen keresztül hirdették az evangéliumot.
A korai kereszténység legfıbb eredményei a következıek:
- modern oktatás bemutatása, nyugati orvoslás behozatala (de mivel nem nyitottak
kórházakat, helyette nıvéreket, orvosokat képeztek, a lakosság, mint boszorkányokra,
segítı démonokra tekintett természetfeletti erıvel)
- mőködésbe hozta az egyenlıség intézményét társadalmi és nemek szintjén
- terjesztették a hangeul használatát a kínai írásjelekkel szemben
- humanitárius szolgáltatások (árvaházaknak dolgoztak, létrehoztak tüdıszanatóriumokat)
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babonák kerülése, ágyasok tartásának mellızése, kampány az ivás és dohányzás ellen

Valószínőleg az lehetett az oka, hogy a katolicizmust jól fogadták az egyébként eddig
politeista vallásokkal rendelkezı szigeten, hogy a koreaiak, akik nem sok reményt láttak már a
világban, hallgatni akartak az evangéliumokra, amik végül kényelmet, békét és reményt ígértek
nekik; s az emberek akkori érzékenységük miatt vonzónak találták a kereszténység
érzékenységét.
Habár a keresztény gondolkodás forradalmi volt Koreában, különbözött a buddhizmustól és
a konfucianizmustól, mert nem állt kapcsolatban a kormánnyal, nem vált hivatalos állami
ideológiává, s nem tört át az egész népen. Mégis a sámánizmus, buddhista, konfuciánus elemek
egy-egy adott területen felülmúlták a keresztény tanokat. Ennek ellenére sikerült betelepíteni
Koreába a nyugati gondolkodás egy kis részét. 2
3.

A modern Buddhizmus és kereszténység és a társadalomban

A modern Buddhizmust a Minjung Buddhizmus bemutatásával lehet megérteni.
Szembenéznek a jelen problémáival, gondoskodnak Korea népérıl, az emberi nemzedékekrıl
azt figyelembe véve, hogy megmeneküljön az emberiség.
A különbözı külsı hatások következtében kialakuló modernizáció a Koreai Buddhizmusra
is rányomta pecsétét, a gyors szociális változásra háromféleképpen reagált:
- A konzervatív elemeket képviselık próbálták megırizni a hagyományait a koreai
buddhizmusnak, az uralkodó kormányt kérték ehhez segítségül, mert nem akarták elveszteni a
nagy buddhista kolostorok a hatalmas földbirtokaikat.
- Szinkretizmus kialakítása. A tizenegymillió buddhista legnagyobb része nı volt, s ık
elınyben részesítették az Amitabha kultuszt, a tradicionális sámánisztikus gyakorlatokkal. A
koreai szerzetesi tábornak két szentélye van a fı istentiszteleti csarnok mellett, az egyik azon
hegy szelleméé (Sanshin), amely területén a templom is áll, a másik a taoista istené, a Hét
Csillagé (Poktu chilsong). Ez egy jelentıs bizonyítéka a koreai szinkretizmusnak, hiszen
elemeket illesztett össze a Buddhizmusból és a sámánizmusból, taoizmusból és a
konfucianizmusból.
- Mővelt értelmiségiek és radikális aktivisták látták, hogy a társadalom egy nagyszabású
iparosodáson megy keresztül. Megpróbálták újraéleszteni a buddhista tudatot, melynek célja az
emberi szenvedés felszámolása. Részben motiválta ıket a verseny a kereszténységgel, ami
felszabadítást hirdette, és részben éltette ıket a hagyományos Mahayana bódhiszattva szellem,
hogy segítse és mentse meg az összes életet. Így növekedett meg a mővelt osztály körében a
buddhista filozófia iránt való érdeklıdés.
A buddhisták önkritikus és önmegváltoztató mozgalmait nevezték el minjung pulgo, azaz
felszabadító buddhizmusnak. A minjung buddhizmus egy erıteljes modernizációs törekvés a maga
buddhista vezetıikkel, azonban kifejlıdése még csak a kezdeti fázisban tart. A mozgalmon belül két
párt van, a mérsékel és a radikális. Mindkettı érzi a Buddhizmus korszerősítésének szükségességét,
azonban teljesen máshogy látják a megoldást a jelenlegi problémára, a koreai buddhizmus
megújítására.
Korea szétszakadása irányokra szakította a templomokat is. A fennmaradásért Észak Koreában a
vallásnak – bármit is kértek tılük – támogatniuk kellett az államot, s ez ugyanúgy elmondható a mai
helyzetre, mint a régire: A keresztények elismerik a kormányt, s a bal oldaliak ellen állnak. A
templomoknak támogatniuk kell az államot… De ebben az esetben a „támogatni”
„engedelmeskedni” szóval is felcserélhetı. A keresztények tehát a bal oldallal szemben
2
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helyezkedtek el. A presbiterianizmusnak pedig három szárnya alakult ki: liberális, konzervatív,
ultrakonzervatív. Ezen ágazatok közötti vita hosszú és kemény volt.
Koreaiak, mint kiválasztottak. Ez az elmélet, vagyis, hogy Istennek különleges kapcsolata van a
dél-koreaiakkal, már rég óta megnyerı volt az emberek számára. Több vallási vezetı is úgy nevezte
megszabadulásukat, mint „nyilvános sorsot”, példát állítva ezzel a világnak. A „lemondó
kereszténység” elnöke (abdicating seminary), Harold Hong Hyeon Seol így fogalmazott:
„Tisztességtelen lenne azt állítani, hogy a koreai emberek sokkal fogékonyabbak lennének
az evangéliumokra, mint más ázsiai nép. De mi erısen hisszük, hogy mi vagyunk most Isten
kiválasztottai, és hogy Isten különleges gondviseléssel
bánik velünk. Ez az erıs hit miatt a
3
Koreai a világ leggyorsabban növı egyházává lett.” Honnan van az idézet?
Ezen elvnek következtében több hullámban küldtek misszionáriusokat külföldre – 1994-ben
több mint 3200 koreai protestáns misszionált a tengerentúlon. Független misszionárius
szervezetek jöttek létre. A Koreai Misszionárius Nevelési Intézet megrendezte a Koreai
Számítógépes Kiküldetést, mely során létrehoztak egy szoftvert kommunikációra, Biblia
tanulmányozására és misszionárius tájékoztatásokra. Külföldre utaznak, befektetéseket kötnek,
nyelvet tanulnak, s cserébe egészségszolgáltatást, nyugdíjat kapnak és gyermekeik iskoláztatását
is fizetik. A jelenlegi hullám elıtt Korea több módszert alkalmazott a kereszténység
„exportálására”. Koreai keresztények büszkék a misszionárius tevékenységeikre, amely
csakugyan teológiailag helytálló.
A „tanú egyháza” és a minjung elv: A középosztályú protestáns ág a leggyorsabban fejlıdı
szárnya a koreai kereszténységnek. Az közelmúlt egyik legjelentısebb eseménye az egyedülálló
hittudomány, a minjung (vagy „tömeg”) létrejötte. A „han” érzésbıl (szenvedés) nıtte ki magát, s
erre annyira büszkék, hogy véleményük szerint csak egy koreai tudja igazán átérezni ezt az érzést.
A koreai minjung vallási elv feladata, hogy tanúsítsa, hogy Koreában az Isteni küldetésben
kapcsolat van a minjung tradíció és a kereszténység között.
Dél-Koreában a keresztények a nemzeti élet minden napjában szerepelnek. Felekezetei és
szektái ábrázolják a teljes spektrumát a politikai és vallási nézeteknek. A „kiválasztottság” sok
modern nacionalista körnek az elve. Úgy, mint más idıben, más országban, Dél-Koreában is a
kereszténység és a nacionalizmus szorosan kapcsolódik a történelmükhöz,
s talán a
4
kereszténység fog a jövıben segíteni az észak-dél probléma megoldásában.
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4. Vallási szinkretizmus Koreában
A vallási szinkretizmus nem egy újkelető dolog a Korea történelmében. A premodern koreai
társadalom három vallás vezetésében élt: sámánizmus, konfucianizmus és buddhizmus.
Buddhista és sámán szertartásokat is tartottak, amellett, hogy a társadalom felépítésében, s a
viselkedésekben a mai napig is él a konfuciánus gondolkodásmód. A jelen századaiban,
napjainkban a kereszténység, és az új Cheongyo vallásnak több követıje van, mint a régebbi
háromnak. A vallások központja Szöul. Éjszakánként neonvilágításban fénylı keresztek állnak a
templomok tetején, mellyel bizonyítják, hogy Korea egy keresztény ország, ugyanakkor nappal
teljesen más képet mutat. Szöul külvárosában, vidéken vörös és sárga zászlók jelzik, a
jövendımondókat, amely eleme a sámánizmusnak, az pedig a koreai vallásos mentalitásnak. A
hegyekben több Buddhista templomot találhatunk várva a koreaiakra, akik gyakran
kirándulásokat is tesznek ezekhez a helyekhez. Koreaában a közlekedési eszközökön átadják a
fiatalok az idısebbeknek a helyeket, amely a konfucianizmus hagyatéka, ami még mindig létezik
a koreai társadalmi életben. A koreaiaik manapság is fizetnek sámánoknak azért, hogy
3
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imádkozzon gyermekáldásért, azon belül is fıleg a fiúért, az egészségért, gazdag termésért, vagy
sikerért. A népi buddhizmus különbözı vallási rituálékat is tart. Például a lélekre adott válaszok,
illetve a lélek szállítása (response and delivery of the soul) Ezek közül is a lélek szállítása alkalmazkodik
legfıképpen a hívık vallási szükségleteihez, s a legmélyebb gyökerei vannak a népi hitben. Nem
csak azért imádkoznak az emberek, hogy a holtak lelke a buddhista paradicsomba kerüljön a
szertartás során, hanem, hogy az élık jólétben s boldogságban éljenek a lélek pártfogoltságában,
s késıbb az ı lelküket is segítse a paradicsomba. Mivel szoros kapcsolatban áll Koreában
sámánizmus és a buddhizmus, a szertartásaik és rituálékban is sok közös dolgot találhatunk.
A kereszténységet ugyan nagyon sokan magukra vették, mégis többen közülük a saját módjuk
szerint gyakorolják, úgy, hogy a saját életükhöz alkalmazkodjon. A keresztényeknek is szükségük
van spirituális erıre, hogy kezelni tudják a sok, mindennapi problémát, amikkel szembe kell
nézniük. Ugyan ezek sámánisztikus erıkkel próbálják átfedni (s ezzel színesíteni) Isten erejét.
A dogmatikus taoizmusban volt egy-két összeférhetetlen elem a buddhizmussal, vagy
konfucianizmussal, ezért a koreai taoizmus egyfajta vegyülete lett a dogmatikus taoizmusnak és a
népi hitnek, majd egyre inkább hatással volt rá a buddhizmus és a konfucianizmus is. Tehát a
Taoizmus szinkretikus imádságaiban az isteneknek sokszínősége könnyedén beleillik a koreai ısi
animisztikus hitébe. A yin-yang is szorosan kapcsolódik a taoizmushoz, s az alap vezérmotívumai
átivódtak a koreai emberek életmódjába, ezt példázza a koreai zászló is (aminek a „harmónia
köre”, kék-piros színő yin-yang szimbólum látható a közepén) a keleti orvoslás, s az a tendencia,
hogy egy különleges napot választanak az esküvıre, vagy a költözésre. A taoizmus ráadásul egy
menekülı utat jelentett azoknak a diákoknak, akik elidegenedtek a konfuciánus politikai
csoporttól. Azonban a taoizmusnak nem volt lehetısége egy nagyobb bázis megszerzésére.
Idıvel ugyanis fokozatosan szinkretizálódott a sámánizmussal és a népi hittel, a buddhizmus és
a konfucianizmus erıs nyomása alatt.
Az a tény, hogy a mai napig is egy vagy két ünnepen is ellátogatnak a szülık, nagyszülık
sírjaihoz (Chuseok napján és Újév napján) mutatja, hogy a konfuciánus etika egyik legerısebb
hite a ısökben való hit milyen mélyen beleépült a gondolkodásba. Manapság az ısökre való
megemlékezés olyan kelléket felhasználásával történik, amit áldozatként ajánlanak fel, s
helyeznek el egy áldozati asztalra, nem csak ünnepnapokon, hanem például a szeretett halálának
évfordulóján. A rituálékat és az elıkészületeket is régi, szigorú szabályok szerint viszik véghez.
A buddhista tradíció több mint ezer évig bírta a sámán hit mellett, megerısítve a taoizmussal.
A buddhizmus hívta fel a figyelmet az élet nagyrabecsülésére, és a helyes cselekedetek fontosságára,
azért, hogy egy sokkal kedvezıbb helyzetben szülessen újjá. Hasonlóképpen nagy befolyással volt
még a buddhizmus állam és személyvédı funkciója, mint gondoskodás, vagy jó szerencse.
A konfucianizmus egyrészt pragmatikus, gyakorlatias filozófia. A konfucianizmust ugyan nem
sorolják a vallások közé, mégis a neokonfucianizmus annyira uralkodó volt több mint ötszáz éven
keresztül, hogy nagyon sok szokást rendszeresítettek a mindennapi életben.5
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5. Buddhizmus és kereszténység elemeinek összehasonlítása
Mind a kereszténységnek, mind a buddhizmusnak több irányzata is létrejött, mely során a tanok
megváltoztak, esetenként annyira, hogy bizonyos elemei gyakran hasonlítanak inkább egy másik
vallás tanaira, mint az eredetire. Épp ezért ezen vallások alkotórészei között is gyakran
felfedezhetünk úgy hasonlóságot, mint szöges ellentétet. Ebbıl említenék egy-kettıt.
- Már rögtön kezdetekkor megállapítható egy hasonlóság. Mindkét vallásalapító egy
természetfeletti lény által fogant meg – szentlélek, fehér elefánt
- Mindkét vallásalapító példabeszédekben tanított
5
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-

Mindketten útjuk vége elıtt (megvilágosodás, keresztre feszítés) szenvedés útján mentek
keresztül
- Személyiségükben azonban különböznek: Jézus a szeretet, míg a Buddha a bölcsesség
fontosságát hirdette, s tanításaik ezen elvek köré összpontosultak, s érveikkel senki sem
tudott szembeszállni
- Közös elem az együttérzés, de a kereszténységben nagyobb hangsúlyt kap a szeretet
- Sokszor találhatunk példát a két személy különleges képességeire
- Úgy, mint Jézusnak Júdás okozta halálát, Buddhát saját sógora akarta megölni Ez talán nem
a legjobb párhuzam.
- A fı törvények között felfedezhetünk hasonló témákat. Mindkét vallás említést tesz a
gyilkolásról (ugyan a buddhizmusban ez még a növények és állatok elpusztításának tilalmát
is jelentette), szexualitásról, lopásról, hazugságról
- A buddhizmus tanítása szerint van ugyan isten, de ez csak a mi belsı világunk teremténye
- Mindkét vallás valamilyen szinten megváltást ígér
- Népi buddhizmus szerint Maitreya 5billió700millió évvel késıbb le fog jönni a Buddha
halála után, h kihirdesse új törvényeit, és hogy eltörölje a gonoszt a világról. De a
kereszténységhez képest Maitreya érkezésében Krisztuséhoz képest nagyobb szerepe van a
emberiség megváltásának fontosságában.
A két hit közötti hasonlóságot példázzák hasonló tanok, annak ellenére, hogy a keletkezés
környezete, helye, a szövegkörnyezet, és a más-más kultúrákból adódó beszédstílus különbözik
egymástól:
Jézus tanításai
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A Buddha tanításai

Szeresd az ellenséged, légy jó azokhoz,
akik utálnak téged, áldd azokat, akik
átkoznak, imádkozz azokért, akik
gyaláznak. Ha valaki elveszi a kabátodat,
add neki az ingedet is.

Ezen a világon a győlölet sosem szőnt meg
győlölet által, csak szeretettel… Szeretettel
úrrá lenni a düh fölött, a jóval úrrá lenni a
gonosz fölött. Adj, hogy úrrá légy a
fösvénységen, igazsággal a hazugságon.

Áldottak vagytok, ti szegények, értetek van
Isten királysága.

Hadd éljünk boldogan, minden birtoklása
nélkül, táplálkozzunk boldogságból, mint
ragyogó istenek.

İszintén megmondom nektek, ha bennetek
a hit legalább olyan erıs, mint egy
mustármag, így szólsz a hegyhez: menj
innen oda, és menni fog; semmi nem lesz
lehetetlen számodra.

Egy szerzetes, aki tehetséges a
koncentrációban, ketté tudja vágni a
Himaláját.

Isten birodalma olyan, mintha valaki
elszórna magokat a földön, s nem tudni
hogyan, de ahogy Nap aludni tér, majd
felkel, a mag kicsírázik, s nıni kezd. A
Föld teremti magából, elıször a szárat,

aztán a fejet, majd végül minden
gabonaszemet a fejben.6
A yeoman földmőves alaposan felszántja és
boronálja a földet. De annak a földmővesnek
6
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nincs mágikus ereje, hogy azt mondja: „Hadd
nıjön fel ma a termésem. Holnap hadd
szántsam le. Az utáni napon hadd érjen

meg.” Nem! Ez csak az évszakok
járandósága, ami ráveszi ıket mindezekre.

Pont azért, mert a kereszténység ága a buddhizmus egyik ágával (Mahayana Buddhizmus)
párhuzamba hozható, kombinálható, létrehozták a „keresztény buddhista” fogalmát. Olyan ember,
aki kételkedik, vagy legalább szabadgondolkodású a tradicionális keresztény dogmatikus
tradicionális hit nézıpontjában, de aki mővelni akarja a keresztény etikát, belsıséget, spiritualitást,
és más rítusait a kereszténységnek. A keresztény buddhisták is beszélnek Jézusról, de nem úgy
tekint rá, mint aki egy magasabb világban él és uralkodik, mert nincs okuk azt hinni, hogy van egy
magasabb világ. Ehelyett az elhagyott spirituális mester, a történelmi Jézus szavainak tradícióját
tanulta. 7
6. Hasonló elemek a kereszténységben és a buddhizmusban

A katolikus templom és a buddhista templom tetején is egyértelmő utalást láthatunk a vallás
milyenségére. A katolikus templom tetején egy kereszt, míg több buddhista templom
legmagasabb pontján láthatunk szvasztikát, esetleg létkereket, vagy utalást a létkerékre. Külsıre
teljesen különböznek. A katolikus templom nyugati egyszerő, barokk stílusban épült, a
buddhista templom kínai pagodára emlékeztetı stílusát vette át.

7
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Ahhoz, hogy elérjünk a fıoltárhoz, mindkét esetben egy hosszú utat kell megtenni.
Keresztény templom esetében a padsorok közötti úton kell végigmenni, míg a buddhista
templomhoz legtöbbször egy lépcsı vezet. Elég szembetőnı a két látvány között a hasonlóság.
Az oltár felépítése és a rajta lévı tárgyak is szinte megegyeznek. A háttérben a vallásalapítót
ábrázoló kép látható, a keresztény templomban angyalokkal, a buddhista oltárnál pedig vagy
hívıkkel, tanítványokkal, esetleg bódhiszatvákkal. Elıtte egy szobrot – a keresztény templom
esetében egy keresztre feszített Krisztus, vagy csak egy feszület látható. Két különbség
figyelhetı meg: a Buddha mellett gyakran láthatunk kísérı bódhiszattvákat, míg Jézuson kívül
(a fıoltáron) nincs más. Azonban gyakran elhelyeznek egy Mária, vagy egy szent szobra a
közelben. A másik különbség – nyilván a tény fontosságból adódóan, hogy – a katolikus
festményeken sokszor a keresztre feszített, vagy a feltámadott Jézust festették le, míg ritkán
találunk olyan buddhista templomot, ahol a fı festményén kifejezetten a Buddha ellobbanását
mutatják be.
Mindkét oltáron megtalálható a fehér gyertya, s az áldozati kelyhek. Mindkét vallásnál fontos
a boráldozat ??? a buddhizmusban – keresztény misén Jézus vérét szimbolizálja – illetve a
kenyéráldozat a buddhizmusban párhuzamba hozható az ostyával, amit a pap, majd a hívık is a
mise alatt Jézus teste szimbólumaként fogyaszt el. Fontos megemlíteni, hogy az áldozatokat
mindkét vallásnál valamiféle jobb helyzet megszerzéséért teszik: bőn megbocsátásáért,
szerencsétlenség elkerüléséért, gyógyulásért…
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Az imádsághoz szükséges kellékekben is hasonlít a két vallás „eszköztára”. A kis csengı, a
Szent Könyvek, illetve a füzér – rózsafüzér és olvasófüzér mindkét esetben használatos. Illetve
mindkét vallás szent szövegét – a buddhizmus esetében szútrákat – lefordították modern koreai
nyelvre.

A kereszténység és a buddhizmus esetében is felfigyelhetünk a szárnyas oltárokra. (ugyan
Koreában a buddhista szárnyas oltár egy múzeum tárát díszíti már). A buddhista oltár aranyozott,
fényes, sőrőn díszített. A katolikus triptichon kevésbé olyan fényőzı, de ugyanúgy gazdagon

díszített. Megemlítendı, hogy a belsı téren három (katolikus esetében négynek is mondható) fı
karaktert emeltek ki, s ahogy a Buddház, úgy a Jézust karjában tartó Máriát is központba helyezte,
jobban kidolgozva, Mária esetében egy szinttel feljebb emelve. A buddhista oltár szárnyain az égtáj
ırzık védelmeznek, a másiknál – úgy gondolom – hasonló okból festették többször is a védelmezı
Jézust Mária karjainak védelmében.

Szobrok megformálásában különbözı elem, hogy a keresztény szobrok „modernebbek”,
kevésbé megmunkáltak a régi buddhista szobrokkal szemben, azonban ugyanúgy képes
kifejezni a mondanivalóját. Mária szenvedése és Buddha teljes nyugodtsága is leolvasható az
ábrázolt arcról. Érdemes megemlíteni, hogy mindkét vallásnál megtalálható a „glória”. A fény a
Buddha és bódhiszattva ábrázolásoknál, és a szent emberek ábrázolásainál is, nagyon rég óta
létezı jelkép. Másik különlegesség még a kéztartás. Mindkét vallásban fontos szerepet
tulajdonítanak a kéz tartásának. Különbözı mozdulat más-más jelentéssel bír.

A papoknak (a kereszténység esetében az apácáknak) egyenruhájuk van, amiben a szín is sok
szerepet játszik. Különleges még, hogy a keresztény szertartáson a nık gyakran fehér csipkét, vagy

selyem leplet tesznek a fejükre, a buddhista szerzetesek pedig már rég óta kopaszra vágják a hajukat.
A kör szerepe mindkét vallásban fontos: A körmenet, vagy a folyamat, amikor a megkerülik a papok
templomot. A buddhista szertartásokon körökre osztva táncolnak. Mindkét vallás fontos eleme az
imádkozás, s ebben is nagy a hasonlóság. Ha valaki keresztény, minél nagyobb bőnt követett el,
annál többször kell elismételnie az imákat a feloldozásért. A buddhizmusban hasonló a helyzet: „és
annyiszor várnak viszonzást Istentıl, ahányszor ezt elmondva Istenre gondolnak”

Mindkét szertartásnál kulcsfontosságú a hangszer, a dob és az orgona buddhizmus ???. A dob
fontos kellék, hiszen a sámánizmusból buddhizmusra maradt hátas, mely fontos az ısökkel történı
kapcsolatteremtésben. Hasonló szerepe van a kereszténységben a zenének – katolikus
szertartásokon még az orgona hangjának –, az imádságok és a kívánságok így jutnak fel az égbe az
Úrhoz.
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Koreában nagy múltja van a buddhista harangoknak, mondákat, történeteket főznek hozzájuk.
A buddhista harang szintén a kapcsolat elısegítésére szolgált, illetve az imák, kérések
nyomatékosítására. A keresztény harang, csengı hangja kezdetben a rossz előzésére szolgált.
Azonban csak 604-tıl vált általánossá, amikor Sabinianus pápa elrendelte a használatát, ettıl fogva
hívatta össze rendszeresen híveit.
Sok ilyen és egyéb hasonlóság is megfigyelhetı a buddhizmus és kereszténység, s egyben az
összes többi uralkodó vallás között. A koreai gondolkodásmód elválaszthatatlanná vált az ısi hittıl,
beleértve a különbözı sámánizmusokat, a különbözı eredető vallásokat – taoizmus, buddhizmus,
konfucianizmust és a kereszténységet. Korea szellemi jóléte a hit szinkretizmusára épült. A koreai
nemzet magába olvasztott idegen gondolkodásmódokat, s ezzel létrehozva egy különleges nemzeti
világfelfogást. Más szóval a koreaiaknak sikerült alkalmazkodniuk és átvenniük ismeretlen
gondolatokat, hiteket a „koreaizálódás” folyamatában.
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