
Az egyházak
helyzete Kínában
Földalatti mozgalmak és „vallási láz” között

Napjainkban Kína drámai erejű változásokon megy keresztül, ame-
lyek talán még az 1966 és 1976 között lezajló kulturális forradalom
következményeinél is mélyrehatóbbak. A hatalmas gazdasági fel-
lendülés hatására számos kínai meggazdagodott, de sokkal többen
vannak, akik elszegényedtek. Erősödnek a szociális feszültségek, ame-
lyeket csak fokoz a kínai kisebbségi politika (ezzel kapcsolatban fő-
ként Tibetre érdemes gondolnunk). Csak a politikai rezsim autori-
ter fellépése tudta megakadályozni, hogy a konfliktusok robbanásig
fokozódjanak. A fokozódó feszültségek láttán a kínai kommunista
párt akkor főtitkára, Hu Jintao 2005-ben harmonikus és stabil tár-
sadalom (hexie shehui) kialakításában jelölte meg a kormányzat cél-
ját.1 A párt elképzelései szerint ennek elérésében a vallásoknak is le-
het szerepük, s ezzel összefüggésben a Kínában működő keresztény
egyházak is bizonyos mértékű toleranciát kezdtek élvezni. Kínában
a kereszténység természetesen kisebbséget alkot, de a leggyorsabb
ütemben növekvő vallásnak számít.

A keresztény misszióknak hosszú és sokszínű történetük volt Kí-
nában. A kezdetekkel e helyütt nem érdemes foglalkoznunk. In-
duljunk ki abból, hogy miután 1742-ben XIV. Benedek pápa elítél-
te a „kínai rítusokat”, a kínai konfuciánus életformához alkalmazkodó
jezsuiták módszereit, a katolikus misszió összeomlott, s megkezdődött
a keresztények és a misszionáriusok véres üldözése. Az üldözés nem
önmagában a kereszténység ellen irányult, hanem azért tört ki, mert
a kereszténységet idegen vallásnak tekintették, s a kínaiak a későbbiek
folyamán sem mindig tudták megkülönböztetni a missziót az európai
hatalmak gyarmatosító szándékaitól, ami nagyon rossz hírbe hoz-
ta az egész keresztény üzenetet. Elterjedt a szólásmondás: egy ke-
reszténnyel több, egy kínaival kevesebb.

A kommunista hatalomátvétel után már minden vallást kiterjedt
üldözés sújtott, amely a kulturális forradalom idején tetőzött. A kí-
nai kormány példátlan gyűlölettel minden vallást megpróbált ki irtani,
még a konfucianizmust is. 1966-ban az összes vallást betiltották, a
templomokat és a szentélyeket lerombolták (vagy legfeljebb társa-
dalmi szempontból „értelmes” célokra kezdték használni), a vallá-
si műalkotásokat megsemmisítették, a történelmi dokumentumokat
és a vallási irodalmat tűzre vetették. A vallási tisztséget viselő sze-
mélyeket számtalan hívővel együtt bebörtönözték vagy átnevelés cél-
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jából munkatáborba száműzték. A nyilvánosságban és az iskolákban
magától értetődő volt a vallásellenes propaganda.

A kulturális forradalom után a vallások bizonyos mértékű sza-
badságot kezdtek élvezni. A hatalomnak meggyőződése volt, hogy a
vallási érdeklődés gyökerét sikerült elmetszenie, s ezért kockázat nél-
kül adhat némi szabadságot a vallásoknak, már csak a nemzetközi nyil-
vánosság rokonszenvének megnyeréséért is. Azóta a vallás útja meg-
lepő mértékben felívelt Kínában. Az országban a kommunizmus ma
elsősorban a hatalom megtartását szolgálja, s ebből a szempontból tö-
retlen, a párt semmit sem engedett a hatalmából. A kommunizmus szel-
lemi jelentősége azonban jelentősen csökkent. A kínai társadalmat ma
egészen másfajta beállítódás határozza meg: a nyakló nélküli kapita-
lizmus. Mióta Deng kijelentette, hogy a gazdagság nagy dicsőség, és
emelkedett dolog, ha valaki jelét is adja gazdagságának, a kommu-
nizmus határtalan és kíméletlen nyereségvágy nak adta át a helyét. Kí-
nában ma alighanem egyetlen szellemi beállítódás uralkodik: a making
money. Mivel azonban sokan lemaradnak erről a vonatról, más értékeket
is próbálnak előtérbe állítani. Ha nem csal a látszat, erős nacionaliz-
mus van kialakulóban, amelyet hivatalos részről is támogatnak.

Ugyanakkor azok száma is növekszik, akik szemében nem a gaz-
dagság és a nacionalizmus ad végső választ az élet kérdéseire. Sokan
érdeklődéssel fordulnak a vallások felé. A kínai hatóságok ma némi
aggodalommal „vallási lázról” beszélnek, s azon vannak, hogy ne sza-
baduljanak el a folyamatok. 1979-ben a világvallások kutatásával fog-
lalkozó intézetet hoztak létre a Pekingi Társadalomtudományi Aka-
démián, mostani igazgatója, Zhuo Xinping professzor a müncheni
Guardini-tanszéken szerzett doktori fokozatot. Az intézet komoly ku-
tatásokat folytat, s számos könyvet ad ki (részben fordításban). A párt
ma már másként ítéli meg a vallást, s a pártembereket arra szólítja fel,
hogy állítsák a társadalom fejlődésének szolgálatába, és támogassák
is, amennyiben a patrióta célt szolgálják. Az 1982-ben kiadott alkot-
mányban a vallásszabadságról szóló cikkely is szerepel, de a legfon-
tosabb törvényszöveg a szintén 1982-ből származó 19-es dokumen-
tum, amely elítéli a kulturális forradalom „balos tévedéseit” és a vallás
elnyomására hozott intézkedéseket, s pozitívan nyilatkozik a val lás je-
lentőségéről. A modern és erős szocialista állam felépítésének szol-
gálatába állított vallási tényezőkkel kapcsolatos szabályozásokat a Népi
Gyűlés 2005. március 1-én életbe lépett rendelete foglalja össze,2 amely-
nek legfőbb megállapítása, hogy a vallások regisztráltathatják magukat.
Ennek értelmében az állam felügyeletet gyakorol felettük, annak ér-
dekében, hogy valóban a társadalom fejlődését szolgálják, ne okoz-
zanak megosztottságot az emberek között, s főként ne váljanak kül-
földi érdekek és hatalmi igények kiszolgálóivá. Ha regisztráltatják
magukat, törvényi védelmet kapnak, és az állami szervek támogatá-
sára is számíthatnak. A pártapparátusból kikerülő és vallási képzett-
séggel nem rendelkező vallásügyi megbízottak segítenek abban, hogy
a vallások visszakapják kultikus épületeiket, és „új vallási személyzetet
képezzenek”. Az előírások értelmében a vallási szolgálattevők kép-
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zésénél ügyelni kell arra, „hogy politikai szempontból forrón szeressék
a hazájukat, támogassák a pártvezetést és a szocialista rendszert, s meg-
felelő vallási ismeretekkel rendelkezzenek”.3

Regisztrációban részesült, azaz hivatalosan elfogadott és engedé-
lyezett a buddhizmus, a taoizmus, az iszlám, a kereszténység és a ka-
tolicizmus. Érdekesség, hogy a protestáns kereszténység és a katoli-
cizmus más-más istennevet használ (az előbbi a shangdit, az utóbbi a
tianzhut), s ezért más-más vallásnak minősül, mivel a hatóságok meg-
ítélése szerint nem ugyanazt az Istent tisztelik. A hivatalos elismerésnek
azonban megvolt az ára. A vallásoknak „hazafias egyesületeket” kel-
lett alapítaniuk, amelyekben a vallási ügyek állami irodája párttit-
károkon keresztül nemzeti és helyi szinten egyaránt felügyeletet gya-
korol, kijelöli a tisztségviselőket és ellenőrzése alatt tartja a vallási
tevékenységeket, még az épülethasználatot és a gazdasági ügyeket is.
Az állami szerveknek, és ily módon a pártnak továbbra is nagy ha-
tal ma van a vallások fölött.

A keresztény egyházak olyasmit kínálnak vallási téren, ami Kínában
ma hatalmas érdeklődést vált ki, ahogy általában is minden, ami Nyu-
gatról származik. A technikai és gazdasági téren gyors ütemben vál-
tozó világ és társadalom problémáira adott keresztény válaszok min-
den jel szerint sok ember szemében megnyerőnek tűnnek. Kínában ma
kizárólag kínaiak hirdetik a keresztény üzenetet, mégpedig nagy si-
kerrel. A vallások közül a kereszténység növekszik a leggyorsabban.
Hivatalos adatok szerint ma a lakosságnak kereken két százaléka ke-
resztény, szakértők szerint azonban ennél jelentősen magasabb számokról
van szó. Becslések szerint korunkban naponta tízezer ember csatlako-
zik a kereszténységhez. A legtöbben a vidéki régiók ban, de a templo-
mok a városokban is zsúfolásig telve vannak. A pekingi Nantang-
 székesegyházban hétköznapokon ötszáz hívő vesz részt a szentmisén,
vasárnaponként több ezren, ünnepnapokon pedig el sem férnek az em-
berek a templomokban.

Különösen a protestáns közösségek létszáma emelkedik gyors ütem-
ben. Megbízható számadatok azonban nem állnak rendelkezésre. En-
nek az az oka, hogy az üldözések idején sok protestáns házi közössé-
gekbe tömörült. Az ilyen közösségeket nem érzékelik a statisztikák, és
nem is érzékelhetik, hiszen nincsenek regisztrálva. Istentiszteleteiket
olyan keresztények vezetik, akik nincsenek lelkésszé avatva, de pré-
dikálnak és kiszolgáltatják a szentségeket. Az egyház nekik köszön-
hetően maradt életben, és a mai napig az ilyen „laikusok” erőfeszíté-
sei tartják meg. Lehetetlen pontosan meghatározni, hány ilyen házi
egyház létezik, és hányan tartoznak hozzájuk. A kilencvenes évek ele-
jén öt- és százmillió közé tették a számukat. A kommunista párt nem
hivatalos dokumentumai szerint hatvannégy millió protestáns keresz -
tény él Kínában, akik többsége házi egyházak tagja. 1949-ben, vagy is
a kommunista hatalomátvétel előtt hivatalos adatok szerint kereken
egymillió protestáns volt Kínában. A pontos adatoktól függetlenül a
növekedés mindenképpen hatalmas mérvű.
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A nem hivatalos házi egyházakkal párhuzamosan regisztrált, ál-
lamilag elismert keresztény egyház is működik. A katolikusok kivé-
telével az összes keresztény felekezetnek ebben az egyházban kellett
egyesülnie, ennek következtében pedig a kínai keresztény egyház ma
a legkülönbözőbb felekezeteket tömöríti magába, az anglikánokat épp -
úgy, mint a lutheránusokat, a reformátusokat, a szabadegyházakat,
sőt a hetednapi adventistákat is. Állami nyomásra tehát Kínában pro-
testáns ökumené valósult meg, a katolikusok és a protestánsok között
azonban nem sok jele van az egységnek.

Nem nehéz elképzelni, hogy számos protestáns hívő a legkevésbé
sem ért egyet ezzel a kényszeregyesítéssel, és úgy próbálja megmen-
teni felekezeti örökségét, hogy valamely nem regisztrált házi egyházhoz
csatlakozik. Rendszeresen előfordul továbbá, hogy evangelikál körök,
amerikai szabadegyházak és szekták a protestáns egyház megkerü-
lésével és a protestáns egyház ellenében végeznek missziót és hoznak
létre házi egyházakat. Az ilyen közösségek evangelikál jellegűek, és a
hivatalos keresztény egyház igen bizalmatlan velük szemben. A kínai
valláspolitikának az az elsődleges törekvése, hogy gátat vessen ezek-
nek a folyamatoknak. Kínában félnek az ellenőrizhetetlen és irányít-
hatatlan kezdeményezésektől. Néhány évvel ezelőtt nyilvánosan
szín re lépett a Falun Gong meditációs mozgalom, de rendőrségi in-
tézkedésekkel elnyomták, kártékony kultusznak minősítették és ille-
galitásba kényszerítették. A vita keretében a nem regisztrált házi egy-
házakra nehezedő nyomás is fokozódott. Ma is kockázatot vállal, aki
aktív tagja valamely ilyen közösségnek.

A katolikus közösség története másként alakult. A katolikusok is föld-
alatti mozgalmat hoztak létre, s vállalták a halálos veszélyeket. Fon-
tosabb azonban, hogy titkos felszentelésben részesülő katolikus hie-
rarchia alakult ki. Mivel a pápa igényt támaszt a püspökök kinevezésére,
a katolikus egyházra az a gyanú vetült, hogy külföldről irányítják, sőt
a pápa vezetésével nemzetközi téren ellenforradalmi törekvéseknek ad
tápot. A püspökök kinevezésének joga állt a viták középpontjában. Az
egyház tevékenységét (rendkívül korlátozott tevékenységét) már az el-
lenforradalom előtt is csak azzal a feltétellel engedélyezték, hogy az
egyház minden külföldi befolyástól elzárkózik, azaz megszakítja a kap-
csolatot Rómával. Az egyháznak három szempontból is önállóan kel-
lett megszerveződnie: önállóan kellett terjeszkednie, önállóan kellett
kialakítania a közigazgatását, és önfenntartásra kellett berendezked-
nie. Az önálló terjedés azt jelentette, hogy minden külföldi misszionáriust
kiutasítottak, és betiltották a külföldről érkező szakirodalmat, még a
hongkongi és tajvani műveket is. Az önálló közigazgatás azt jelentet-
te, hogy a tisztségviselőket, főként a püspököket nem lehetett kívülről
kinevezni. Az önfenntartás pedig anyagi függetlenséggel volt egyen -
értékű, vagyis azzal, hogy tiltottak voltak a külföldi pénzadományok
(legalábbis elvileg).

1957-ben nagy állami nyomásra megalakult Pekingben a Kínai-
Katolikus-Hazafias Szövetség. Úgy határozott ugyan, hogy a Vatikánhoz
fűződő vallási kapcsolatokat nem szakítja meg, a személyes és admi-
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nisztratív kapcsolatnak viszont véget vet, hogy önállóan nevezhesse
ki a püspököket. A püspöki székek nagy része már régen betöltetlen
volt, képtelenségnek tűnt, hogy Róma püspököket nevezzen ki. A Ha-
zafias Szövetség küldöttséget akart meneszteni Rómába, hogy meg-
magyarázza, mennyire nehéz a helyzet Kínában, s a mozgalom csak
szervezeti szempontból szakítja meg a kapcsolatot Rómával. A kül-
döttség azonban nem kapott kiutazási engedélyt. XII. Piusz pápa
ugyan akkor ugyanebben az évben nyomatékosan elítélte a kilátásba
helyezett püspökszenteléseket: „Ezért arra az esetre, ha minden jog-
gal és törvénnyel ellentétesen sor kerül ilyen szentelésre, s e bűncse-
lekmény következtében komolyan sérül az egyház egysége, kiközö-
sítést helyezünk kilátásba, amely magától beáll a szentelőre és a
szentelésben felelőtlenül részesülő személyre nézve.” A Fides katoli-
kus hírügynökség közzétette, hogy a katolikusok „inkább a véres már-
tíromságot válasszák”, mintsem hogy a Hazafias Szövetséghez csat-
lakozzanak, mert a Szövetség „veszélyezteti a keresztények hitét és az
egyház fennállását”.4 A figyelmeztetés ellenére 1957-ben Dong
Quangquingot wuhani püspökké választották, s politikai nyomásra és
a Vatikán heves tiltakozása ellenére fel is szentelték. A kulturális for-
radalom kirobbanásáig összesen negyvenöt püspököt szenteltek fel ró-
mai jóváhagyás nélkül. A kulturális forradalom idején ugyanúgy el-
nyomást és üldözést szenvedtek, mint a földalatti egyház tagjai.5

Mao Zedong halála (1976) után ismét életre keltek a hazafias vallási
szervezetek. A pekingi püspöki szék Yao Guangyu 1964-ben bekö-
vetkezett halála óta betöltetlen volt. Mivel semmi esélye nem volt an-
nak, hogy egy Rómából kinevezett püspök nyilvános tevékenységet
végezhetne, az egyház számára megnyíló — rendkívül szűkös — moz-
gásteret azonban nem akarták kihasználatlanul hagyni, 1979-ben Fu
Tienshant pekingi püspökké választották. A kínai egyház független-
ségének demonstrálása érdekében a kulturális forradalom idején sok
más paphoz hasonlóan Fut is arra kényszerítették, hogy formálisan há-
zasságot kössön, bár soha nem intézett támadást a cölibátus ellen, amely
a mai napig egészen magától értetődő a kínai egyházban. A Vatikán
Fu szentelését is jogszerűtlennek minősítette, ugyanakkor II. János Pál
pápa kijelentette, hogy „soha nem szakadt meg a szellemi kötelék Róma
és a kínai egyház között”.6 Ez a nyilatkozat egészen másként hangzott,
mint XII. Piusz nyers elítélése.

Fu Tienshan nem csupán a hivatalos katolikus egyház pekingi püs-
pöke és a Hazafias Szövetség elnöke volt, de a Nemzeti Népgyűlés
Állandó Bizottságának elnökhelyettesi tisztségét is betöltötte, vagyis
az egyik legmagasabb rangú állami tisztségviselő volt. Szinte az összes
vallási és humanitárius célkitűzésű hivatalos küldöttséget ő fogadta,
sokszor a Nép Nagy Csarnokában, a hivatalos valláspolitika szócsö-
ve volt, és világszerte képviselte is a kínai valláspolitikát (még az ENSZ-
ben is), amelyet rendszeresen megvédett a hiányos vallásszabadsá-
got kifogásoló vádakkal szemben. Még a halálos ágyán is felkereste
Hu Jintao kínai elnök, aki néhány nappal később a gyászszertartáson
is lerótta tiszteletét a kínai zászlóba csavart elhunyt előtt. Meglepő mó-
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don a temetésre az egyetemes egyház, azaz a Szentszék képviselőit
is meghívták. Zen hongkongi bíboros nem fogadta el a meghívást.

A hivatalos egyházban felszentelt püspökök eleinte rendkívül ké-
nyes helyzetben voltak. Korábban számos földalatti közösség szer-
veződött, amelyek tagjai minden kockázatot és veszélyt vállaltak. Tel-
jesen elzárkóztak attól, hogy együttműködjenek a kommunista párttal.
Az államilag elismert és hivatalosan regisztrált egyházat kezdetben az
ördög művének tartották, püspökeit árulónak tartották. A katolikusok
nagy része továbbra is megmaradt földalattinak, sőt érvénytelennek
is bélyegezte a római kinevezés hiányában végzett püspökszenteléseket.
A földalatti egyház életben maradását nem utolsósorban a Népek Evan-
gelizálása Kongregáció 1978-ban sajátosan Kínának biztosított facultasa
tette lehetővé, amely időlegesen hatalmat adott a püspököknek arra,
„hogy valamely püspök letartóztatásának esetén azonnal felszentel-
jék helyettesét, illetve az utódját”, mégpedig előzetes pápai kinevezés
nélkül is.7 Csupán azt kérték tőlük, hogy a szentelésekről a lehető leg-
hamarabb tájékoztassák a Szentszéket.

Az államilag elismert hivatalos egyház és a földalatti egyház közötti
szakadás a mai napig fennáll, jóllehet az elkülönülés ma már nem olyan
éles, mint korábban, és számos formában átmenet is van a két csoport
között. A kínai lakosság átlagéletkora alacsony, a legtöbben már a kul-
turális forradalom idején bekövetkező eseményekre sem emlékeznek.
Ennélfogva az egyházi köztudatban sem él elevenen az üldözések em-
léke. A földalattiság ma már nem egyenértékű a katakombaléttel, a föld-
alatti egyház püspökei név szerint ismertek, és mindenki tudja, hol mu-
tatnak be szentmisét. A földalatti egyház azonban nincs regisztrálva,
s ezért nem élvez ugyanolyan jogi védelmet, mint a hivatalos egyház.
Mindig az éppen aktuális helyzettől függ, hogy eltűrik-e az összejö-
veteleiket, sor kerülhet-e egy-egy szentmisére, vagy éppen a szervezők
hirtelen börtönben találják magukat. Rendszeresen érkeznek hírek
önkényes letartóztatásokról és a börtönben bekövetkező halálesetek-
ről. Külföldiek csak nehezen létesíthetnek kapcsolatot a földalatti egy-
házzal, és a kínaiakra nézve veszélyes is, ha külföldiekkel érintkeznek.
Különösen 1989 júniusa után, a demokratikus mozgalom leverését kö-
vetően tartóztattak le a földalatti egyházhoz tartozó püspököket, pa-
pokat és laikusokat, azzal a váddal, hogy a vallás leple alatt bűncse-
lekményeket követnek el és ellenforradalmi tevékenységet végeznek.

Az elmúlt években a hivatalos egyházban is jelentős változások zaj-
lottak. Joggal állítható, hogy a hivatalos kínai katolikus egyház tagjai
nem akarnak skizmatikus közösséghez tartozni. Úgy vélik, hogy a Ró-
mától való elkülönülésnek kizárólag szervezeti téren van jelentősége,
a hitet és az egyházi közösséget a legkevésbé sem érinti. 1989 óta az
állami hatóságok nem ellenzik az egyház lelki vezetőjének tekintett
pápával fenntartott — kizárólag vallási természetű — kapcsolatot, s
a pápát ismét megemlítik a liturgikus könyörgésekben. A sanghaji Szent
Péter templom előcsarnokában részletes életrajzzal együtt elhelyezték
a pápa életnagyságú képét, közvetlenül mellette pedig Szent Pétert áb-
rázoló festmény található. A hivatalos egyházhoz tartozó hívők és pa-

7Georg Evers:
Religionsfreiheit und

Menschenrecht im Blick
auf die kirchliche

Situation in China. In
Georg Evers – Roman

Malek – Notker Wolf:
Christentum und Kirche in

der Volksrepublik China.
Don Bosco, München,

2002, 8–40., 25.
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pok is képtelenségnek tartanák azt a gondolatot, hogy elkülönülnek
az egyetemes egyháztól. Jin sanghaji püspök szerint „a sanghaji lai-
kusokkal és papokkal minden rendben, gond csak a püspökkel van”.
A hivatalos, regisztrált egyházat ma rendszerint nyitott egyháznak ne-
vezik, megkülönböztetve a földalattitól, amelynek nem áll módjában,
hogy nyilvánosan fellépjen.

Az egyházi közösségeket ma már nem a pápa elfogadása vagy va-
lamiféle skizmatikus beállítódás osztja meg, hanem az a kérdés, hogy
kinek van joga püspököket kinevezni. Mióta a földalatti egyház is elő-
zetes pápai kinevezés nélkül szentelte fel a püspököket, a vitának mint-
ha alig lenne már alapja. Érdemes ilyen apróság miatt hadban állni
egymással?

E fejleményekkel kapcsolatban a Vatikán ma rendkívül visszafo-
gott álláspontra helyezkedik. Nem csupán a földalatti egyházra tá-
maszkodik, hanem azon van, hogy kibékítse egymással a két csoportot.
Dong wuhani püspök, az első „illegálisan” felszentelt főpásztor már
korán megpróbált kiengesztelődni Rómával, s II. János Pál pápa már
a nyolcvanas évek közepén legitimnek ismerte el. A kormányzat erő-
szakos (olykor külföldi beavatkozásra hivatkozva foganatosított le-
tartóztatásig menő) ellenintézkedéseinek dacára a példa ragadós volt.
Ma már a nyitott egyház legtöbb püspökét annak ellenére is elismeri
Róma, hogy jogi szempontból skizmatikus közösséget vezetnek. Pon-
tos számok nem állnak rendelkezésre, de a nyitott egyház hatvanhét
püspökéből Róma ma feltételezések szerint hatvanegyet elismer.

A fordulópont 2005-ben következett be, amikor több segédpüspö-
köt is szenteltek,8 olyan személyeket, akiket a kínai egyházi és állami
hatóságok együttesen választottak ki. A jelöltek a Szentszék kifejezett
hozzájárulásától tették függővé a kiválasztás elfogadását, és Róma min-
den esetben jóvá is hagyta a szentelésüket. 2007. április 20-án meghalt
Fu pekingi püspök. Mivel magas állami tisztséget is viselt, utódjának
kijelölése rendkívül kényes kérdés volt. A negyvenkét éves Li Shant
végül 2007. július 16-án a nyitott egyház gyakorlata szerint választot-
ták meg, s szeptember 21-én fel is szentelték Pekingben. A következő
napon az Osservatore Romano cikket közölt, amelyben nemcsak az sze-
repel, hogy Róma előzetes hozzájárulását adta a szenteléshez, de az is,
hogy a szentelést végző püspök és (szinte) mind a hat társszentelő kö-
zösségben van az egyetemes egyházzal, egyidejűleg pedig a kormányzat
elismerését is élvezi. Arról nem esik szó, hogy miként kérték ki Róma
beleegyezését. Első prédikációiban az új püspök köszönetet mondott
a pápának, és arra is ígéretet tett, hogy a katolikus egyház támogatja
a „harmonikus társadalom” kialakítását. Feléledt a remény, hogy ez az
eljárás jelentősen elő tudja mozdítani a kínai katolikus egyház meg-
osztottságának felszámolását.

Ezeknek a közeledési lépéseknek azonban nem volt folytatásuk. 2006-
ban Kunmingben római jóváhagyás nélkül püspökké választották és
szentelték Ma Yinglint, ami a Vatikán heves tiltakozását váltotta ki. 2010
novembere óta jelentősen fokozódott a katolikus egyházra nehezedő
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nyomás. További püspökszentelésekre került sor pápai engedély hiá-
 nyában, mi több, kiközösítéseket is foganatosítottak, s 2010-es ülésén
a püspöki konferencia elnökévé választotta a pápai jóváhagyás nélkül
felszentelt kunmingi püspököt. Néhány püspök nem akart részt ven-
ni a választáson, de a rendőrség erőszakkal kényszerítette őket. 2011
januárjában XVI. Benedek pápa arról beszélt, hogy a kínai katolikusok
„nehézségeken és próbatételeken mennek keresztül”.9 Az állam és a
párt változatlanul hatalmat gyakorol az egyház fölött.

Rendhagyó esetnek tekinthető, hogy 2012 júliusában sanghaji se-
gédpüspökké szentelték Ma Daqint. Jin Luxian, a kilencvenhat éves
sanghaji püspök el tudta érni, hogy az állam beleegyezzen a szente-
lésbe, a Vatikán jóváhagyása pedig már korábban megérkezett. Állami
nyomásra egyik társszentelő püspök nem rendelkezett római elis-
meréssel, s emiatt az egyházmegye legtöbb papja nem vett részt a szen-
telési szertartáson. Beszédében Ma Daqin kijelentette, hogy ki fog lép-
ni a Hazafias Szövetségből. Az állami hatóságok haladéktalanul kemény
intézkedéseket hoztak. Ma püspök azóta is házi őrizetben van, és an-
nak ellenére sem gyakorolhatja hivatalát, hogy elődje, Jin püspök már
meghalt. Az egyházmegye könyvkiadója zárva, a papi szeminárium
szintén. A párt szemlátomást biztosítani akarja, hogy a püspökök a hi-
vatalos politikát képviseljék, és ne adjanak hangot kritikának. Ez a szi-
gor összhangban van az új pártvezetés célkitűzéseivel: Xi Jinping párt-
elnök az ország gazdasági nyitásának folytatását összekapcsolja a
nyugati gondolkodásmód és a nyugati értékek elutasításával.

A katolikusok körében nagymértékű csalódottság uralkodik. Be-
számolók szerint a pápai elismerés híján lévő püspököket a hívők el-
utasítják, és nem vesznek részt az általuk bemutatott szentmiséken.
Bizonyos esetekben a szeminaristák nem engedik, hogy ilyen püs-
pökök szenteljék fel őket, mert tudják, hogy így az egyházközségben
nem fogadnák el őket. A nyitott egyház tagjai is fontosnak tartják, hogy
Rómához kötődnek és az egyetemes egyház részei.

A keresztény közösségek, főként a földalatti egyházhoz tartozó hí-
vők évtizedeken át súlyos elnyomást szenvedtek, s a kommunizmus
elutasítása és a pápa iránti hűség egyenértékű volt a szemükben. Akik
évtizedeken át kitartottak ebben a szellemben, azokban nyilván kel-
lő mértékű makacsság van, ezért nehéz lenne egyszerűen csak közöl-
ni velük, hogy ma már mindent másként kell látni, s nekik sem sza-
bad többi elzárkózniuk a hivatalos egyháztól és a kommunista párttól.
A földalatti egyházban ma olyan vélemények is vannak, hogy „a pápa
állandóan cserben hagy minket, ügyet sem vet a szenvedéseinkre”. Az
egyház jövőjét azonban minden bizonnyal nem a földalatti közösség
fogja jelenteni Kínában.

2007. május 27-én XVI. Benedek pápa — már régen kilátásba he-
lyezett — levelet intézett a kínai katolikusokhoz,10 amelytől sokan azt
remélték, hogy előmozdítja a kiengesztelődés folyamatát. A levél ba-
rátságos hangvételű, megértést tanúsít a hivatalos egyház tisztség-
viselőinek rendkívül összetett helyzete iránt, nem mond ki semmiféle
elítélést, „az emlékezet megtisztítására” hív, s a kiengesztelődést és a

9China heute 30 (2011), 6.
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megbocsátást sürgeti (6. pont). Jogszerűtlennek, de érvényesnek mi-
nősíti a hivatalos egyházban végzett püspökszenteléseket (8. pont),
nem ért egyet tehát azokkal, akik szerint érvénytelenek. Kiemeli azon-
ban a pápával való közösség fontosságát, és bírálja, hogy a Kínai Nép-
köztársaságban hiányt szenved a vallásszabadság. A nyilvánosság fi-
gyelmét szinte egyáltalán nem keltette fel, bár fontos, hogy a levél
visszavonja a földalatti egyháznak adott sajátos felhatalmazásokat, azt
is, hogy római kinevezés nélkül is szentelhet püspököket.

A kínai hatóságok rendszeresen hangoztatják, hogy a Szentszékhez
fűződő viszony rendezésének és a katolikus egyházzal kapcsolatos kér-
dések kielégítő megoldásának útjában áll a tajvani nunciatúra. Kína
alapvetően nem tart fenn kapcsolatot olyan államokkal, amelyek el-
ismerik Tajvant. E téren a Vatikán készséget mutatott a párbeszédre.
A nunciatúra illetékessége hivatalosan nem korlátozódik Tajvanra, ha-
nem egész Kínára kiterjed. Ráadásul 1972 óta nem érseki rangú apos-
to li nuncius, hanem csupán ügyvivői tisztet viselő monsignore vezeti.
Angelo Sodano bíboros államtitkár már 2005 októberében úgy nyi-
latkozott, hogy a Szentszék még „ma éjszaka” kész visszahelyezni az
„eredeti nunciatúrát” Pekingbe, ha a pekingi kormány szavatolja a val-
lásszabadságot az egyháznak.11

A Szentszék és a pekingi kormányzat között időközben ideiglenes
megállapodás született a kínai püspökök kinevezésével kapcsolatban.
Minden jel arra mutat, hogy Ferenc pápa rendezni akarja a bonyolult
kínai helyzetet, s engedményekre is kész annak érdekében, hogy a ka-
tolikus hívők nyíltan egyetlen közösség keretében tudják ünnepelni hi-
tüket. Másrészt fontos személyiségek, főként Zen hongkongi bíboros
kételyeket is megfogalmaznak e téren: álláspontjuk szerint Xi Jinping
elnök kizárólag arra törekszik, hogy a püspökkinevezések révén tel-
jes hatalmat nyerjen az egyház fölött, és elhallgattassa az esetlegesen
felmerülő kritikus hangokat.12

Az egyház jövője azért sem kötődhet a földalatti közösséghez, mert ott
szinte egyáltalán nincs lehetőség a papképzés megszervezésére, jóllehet
a Vatikán engedélyezte, hogy a földalatti közösséghez tartozó szemi-
naristák a nyitott egyház papképző intézményeiben tanuljanak. A mo-
dernizálódással párhuzamosan az oktatással szemben is egyre nagyobb
igények fogalmazódnak meg, ami jelentős problémákkal szembesíti a
földalatti egyházat.

Ilyen nehézségei a hivatalos egyháznak is vannak, bár csekélyebb
mértékben. A nyolcvanas évek elejétől ismét megnyithatták kapuikat
egyes szemináriumok, de nyomban szinte megoldhatatlan problémák
vetődtek fel. Több mint harminc éven át szünetelt a képzés, a szak-
irodalmat megsemmisítették, a külföldi teológusokat kiutasították az
országból. A napjainkig megnyitott harmincegy szeminárium13 közül
az elsőknek gyakorlatilag nem voltak könyveik. A tanítást idős papoknak
kellett vállalniuk, akik harminc évvel korábban kizárólag újskolaszti-
kus teológiát tanultak. Azt adták át, amit a kényszermunka során és
az átnevelő táborokban megjegyeztek. A II. Vatikáni zsinatot követő

11Idézi Roman Malek:
Normalisierung

de iure und de facto.
Zum aktuellen Stand

der sino-vatikanischen
Beziehungen. China

heute 24 (2005),
216–222., 220.

12Lásd erről: China heute
37 (2018), 19–21.
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megújulási folyamat híre nem jutott el a kínai egyházhoz, és a képzés
értéke ehhez igazodott.

Jelenleg azok a nagyjából ötvenéves papok töltenek be vezető tiszt-
séget a bonyolult problémákkal terhelt kínai egyházban, akik elsőként
kerültek ki ezekből a szemináriumokból. A régi gárdához tartozó püs-
pökök életkora már jócskán nyolcvanon felül van. Ma már a hivata-
los egyház néhány papja külföldön is tanulhat, becslések szerint jelenleg
mintegy ötven pap, szerzetesnővér és szeminarista tanul Európában,
negyven pedig az Egyesült Államokban. Ez kétségkívül jelentős elő-
relépés, de a papképzés helyzetének rendeződéséhez még hosszú idő-
re lesz szükség. További probléma forrása a társadalmi környezet. Kína
nagy hangsúlyt helyezett annak elérésére, hogy családonként csak egy
gyermek szülessen. Kérdés, hogy tartósan biztosítható lesz-e a papi után-
pótlás abban a kultúrában, ahol kiemelkedően fontos az ősök tiszte-
lete és az egyén továbbélését az utódoktól remélik. Vajon az egykék vál-
lalni tudják-e a cölibátust, vagy úgy vélik, hogy összeegyeztethetetlen
a szülőkkel és az ősökkel szemben tanúsított tisztelettel? Mára némi-
leg lazítottak a családonként egy gyermeket megengedő politikán, de
ennek hatásai még nem érzékelhetők. A papi szemináriumok rektorai
arról számolnak be, hogy neveltetésük miatt a fiataloknak sokféle gond-
juk vannak. „Ma minden fiatal olyan családból érkezik, ahol nincs több
gyerek. (…) Nincsenek hozzászokva, hogy együtt legyenek másokkal,
otthon elkényeztették őket a szüleik, a nagyszüleik pedig úgy bántak
velük, mintha hercegek lennének.”14

A hiányos teológiai képzettség problémája a nyitott egyházban is
felüti a fejét. Ennek következtében jelennek meg az úgynevezett
„kultúrkeresztények”, akik bár kevesen vannak, a befolyásuk annál
nagyobb: olyan művelt filozófusok és történészek tartoznak közéjük,
akik érintkezésbe akarnak lépni a nyugati hagyománnyal, behatóan
tanulmányozzák a kereszténységet, kínaira is fordítanak klasszikus
keresztény szövegeket,15 de az egyházakban nem találnak olyanokat,
akikkel párbeszédet tudnának folytatni, s ezért többnyire egyetlen egy-
háznak sem tagjai.

Önálló kínai teológiának egyelőre csak a csírái jelentkeznek.16 A kom-
munista hatalomátvétel előtt a kínai katolikus egyház teljesen a Nyu-
gattól függött, 1949 után pedig negyven évig szó sem lehetett arról, hogy
önállóan fejlődjön. A zsinati megújulás nem érvényesült az országban,
hiszen a kínai egyház nem vett részt a zsinaton, és hivatalosan nem is
tette magáévá az eredményeit. Ezért Kínában még néhány évvel eze-
lőtt is sokszor latin nyelven folyt a liturgia, s a kínai egyház összessé-
gében klérusközpontú, a struktúrái autoriterek. Új szemléletmódnak
is vannak azonban jelei. A felelős pozícióba kerülő fiatal papok közül
sokan élő közösségeket próbálnak felépíteni, vallási ismeretek átadá-
sára törekednek, és szociális téren is vannak kezdeményezéseik, ami
nagyban idegen a kínai hagyománytól, de éppen ezért nagyfokú el-
ismerést vált ki. Izgalmas kérdés tehát, hogy milyen kapcsolat szövő-
dik majd a jövőben a keresztény üzenet és a kínai kultúra között.

14A senjangi szeminárium
vezetőjével készített

beszélgetés megjelent:
China heute 24 (2005),
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