
Új keleti nyitás?
A Szentszék a világ számos országával tart fenn diplomáciai kap-
csolatot. Totalitárius rendszerekben azonban ez megnehezülhet
vagy egészen ellehetetlenülhet — Bergoglio bíboros ezt személye-
sen átélhette az argentin katonai diktatúrában. A vallásszabadság-
nak a II. Vatikáni zsinat által is deklarált alapvető jogát csak jogál-
lamok tartják tiszteletben. A Szovjetunió megszűnte után számos
országban szabaddá vált a vallási tevékenység — a világ egyik leg-
hatalmasabb országában azonban ez mindmáig nem következett
be. Kína 1951-ben szakította meg diplomáciai kapcsolatait a Vati-
kánnal, majd megalapították a Kínai Katolikus Hazafias Szövetsé-
get, amely Róma püspökétől elszakadva autonóm kínai egyházat
hozott létre. A katolikusok azóta két közösségre szakadva élnek: a
Szövetség püspökeit a pekingi kormány nevezi ki; szentelésük ille-
gitim, de érvényes. A Rómához hű, „földalatti egyház” püspökeit a
pápa nevezi ki, de működésüket a kormány tiltja.

Kusza és külső szemlélőnek szinte átláthatatlan a helyzet Kíná-
ban: a vallásos emberek, így a katolikusok száma is rohamosan nö-
vekszik, a vallási tevékenységet azonban egyre szorosabb korlátok
közé szorítja a hatalom. Róma évek óta hiába törekszik a kapcsola-
tok rendezésére. Az elmúlt hetekben azonban felgyorsultak az ese-
mények. A tervezett kompromisszum szerint a Szentszék két
pápahű „földalatti” püspököt nyugalomba küldene, és helyettük
két, illegitim módon szentelt „hazafias” püspököt a pápa kinevezne
megyéspüspöknek. Ez lehetne a közeledés első lépése a két csoport
között, amelyet további kölcsönös elismerések követhetnének.
(Becslések szerint a mintegy száz kínai püspök megközelítőleg egy
harmada „földalatti”, két harmada a kormány által elismert; negy-
ven egyházmegyének nincs püspöke.)

A tárgyalások híre óriási felzúdulást váltott ki. Zen bíboros, hong-
kongi nyugalmazott érsek, aki személyesen utazott el Rómába, hogy
a pápával találkozzon, egyenesen az „egyház kiárusításának” ne-
vezte a lépést. Évtizedes fájdalmak szakadtak fel: azok a püspökök,
papok, hívek, akik annyi üldöztetést, szenvedést, kínzást viseltek el
pápahűségük miatt, most úgy érzik, hogy éppen Róma áldozza fel
őket egy kétes kompromisszum kedvéért, hiszen azoknak kedvez,
akik megalkudtak a diktatórikus államhatalommal. A bíborossal
folytatott beszélgetésben sajtóhírek szerint Ferenc pápa azt mondta
neki: közelről figyeli az eseményeket, „semmiképpen sem akar egy
újabb Mindszenty-ügyet”. Az egyház sohasem fogja elfelejteni a kínai
katolikusok jelen és múltbéli megpróbáltatásait és szenvedéseit.

„A történelem az élet tanítómestere.” Ami Kínában a jelen szinte
megoldhatatlan dilemmája, az a magyar egyházban a fájdalmas
közelmúlt emlékeit idézi.
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