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Kína és a Nyugat kapcsolatait történelmi emlékek
terhelik. Az ország, amely képes volt megszervezni
a civilizációk történetének első birodalmát — s
amely magát a világ középpontjának tekintette (Kö-
zép Birodalom) —, az elmúlt két évszázad során
trau matikus tapasztalatokat szerzett a nyugati ci-
vilizáció agresszíven terjeszkedő gyarmatosító
politikájáról. Hivatalosan csak 1949-ben, a Mao Ce-
tung által vezetett forradalommal zárult le az a fáj-
dalmas emlékű időszak, amely a 19. század köze-
pén az ópiumháborúval kezdődött és a kínaiak
számára a „nemzeti megalázás száz éveként” vo-
nult be a törtírásba. Kína fontosságát ma azonban
aligha lehet túlbecsülni. A Kínai Népköztársaság
a világ második legnagyobb gazdasága, amely az
előrejelzések szerint rövidesen átveszi a globális gaz-
dasági vezető szerepét. Az ország jelenlegi elnök-
főtitkára, Hszi Csin-ping (Xi Jinping) olyan új ve-
zérszavakat dobott be a köztudatba, mint a „kínai
újjászületés”, vagy a „kínai álom”, 2013-ban pedig
meghirdette egy „új selyemút” kialakításának
programját (Belt and Road Initiative). Az ambiciózus
program célja, hogy előmozdítsa Kína központi sze-
repét Eur ázsia gazdasági integrációja és kulturális
együttműködése terén, valamint megőrizze a tér-
ség geo politikai egységét. A kezdeményezés, mely
egy értelműen Kína irányításával zajlik, egyúttal je-
lentős kihívás az Egyesült Államok globális hege-
móniája ellen. Jelenlegi gazdasági és geopolitikai
stratégiája révén Kína tehát nemcsak Ázsia, de az
egész a világ figyelmének középpontjába került.

A katolikus egyház Kína iránti érdeklődését
persze — mint azt a kapcsolatok hosszú előtör-
ténete is mutatja — nem napi politikai érdekek
mozgatják. E gazdag történelmi anyagból most
csupán három jelenkori pápa Kína-politikáját ra-
gadjuk ki egy rövid áttekintés erejéig.1

Az előtörténet
Kína evangelizációjában hosszú ideig jelentős aka-
dályt képezett a mindkét részről érzékelt kultu-
rális különbözőség és idegenség érzése. Ugyan -
akkor az ókortól kezdve léteztek olyan időszakok,
amelyekben sor került a kapcsolatfelvételre, sőt
a kereszténység és a kínai kultúra története mé-
lyen összefonódott. Az első ilyen jelentős talál-
kozásra kínaiak és keleti szír nesztoriánus szer ze-
tesek között került sor, akik a selyemúton
keresztül elérték a Tang-dinasztia birodalmát. Ez
idő tájt, a 7. és 9. században, a kínai civilizáció

nagyszerű virágzását élte, amikor egyfajta koz-
mopolita gondolkodás elfogadott gyakorlatnak
számított.2 Tehát csaknem ezer évvel a jezsuiták
által indított missziós mozgalmat megelőzően Kí-
nában már legalább két évszázadon keresztül
(635–845) dokumentáltan létezett egy szír-kele-
ti eredetű kereszténység — az úgynevezett „fény
tanítása” („jingjiao”) —, amely hivatalosan elis-
mert vallásnak számított, és a kínai birodalmi ha-
tóság védelmét élvezte. Ezen előtörténet fontos-
ságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a 17.
században, amikor a modern kor hajnalán Matteo
Ricci (1552–1610) és jezsuita misszionáriustársai
először kereszteltek katolikussá kínaiakat, ők
úgy határozták meg magukat, mint „a fény taní-
tásának gyermekei”, vagyis ezen ősrégi hagyo-
mány örökösei. A jezsuiták megértették ennek fon-
tosságát, és a kereszténységet úgy igyekeztek
bemutatni, mint olyan vallást, amely Kínában már
évszázadok óta jelen van.

A kulturális és vallási sokszínűség és csere ezen
gyümölcsöző tapasztalatai után 1724-ben egy csá-
szári rendelet betiltotta a kereszténységet a kínai
birodalomban.3 Ennek az elítélésnek a visszavo-
nására csak a 19. század közepén, az ópiumhá-
borút (1839–1842) követően kerül sor. Innentől
kezdve, a kínaiakra kényszerített kizsákmányo-
ló békeszerződés nyomán a keresztény misszio-
náriusok immár beléphettek Kínába, ám a már
említett, a kínaiak számára oly megalázó feltételek
nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a keresz-
ténység negatív színben tűnjék fel, mint az im-
perialista uralom szövetségese.

Egyházi kapcsolatok az újkorban
A Vatikán és Kína közti kapcsolatok hosszú elő-
történetre néznek vissza, és az események mai ala-
kulása csak ennek kontextusában érthető. IX. Piusz
(1792–1878) pápa levélben fordult a kínai csá-
szárhoz, és őt követően valamennyi pápa kitüntetett
figyelemmel kísérte az egyház működésének le-
hetőségeit a távol-keleti országban. Mind XIII. Leó
(1810–1903), mind pedig XV. Benedek (1854–1922)
kísérletet tett arra, hogy felvegye a diplomáciai
kapcsolatokat Kínával, azonban az európai nagy-
hatalmak ezt megakadályozták. XV. Benedek
1919-ben Maximum illud kezdetű, a „katolikus hit
egész világon történő hirdetéséről” (de fidei
catholicae toto orbe propagatione) szóló apostoli le-
velét — melyben igyekezett távolságot venni az
európai kolonializmustól — nagyrészt éppen a Kí-
nával kapcsolatos problémák inspirálták.4 XI. Piusz
misszionáriusi érdeme, hogy első alkalommal kül-
dött apostoli delegátust Kínába Celso Costantini
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bíboros személyében. A küldött jelentős refor-
mokat vezetett be a missziókban, amivel nagyban
elősegítette a helyi egyházak működését. Az ő
közreműködésének köszönhető a Sanghaji zsinat
összehívása is 1924-ben, amely értékelte a helyi
elemeket, s így 1926-ban kerülhetett sor az első
hat kínai püspök felszentelésére is.5 A rákövetkező
években intenzívvé válnak az erőfeszítések, hogy
a Csang Kaj-sek által vezetett Kínai Köztársaság
és a Szentszék között stabil diplomáciai kapcso-
latok jöhessenek létre (mint ismeretes, a katona-
politikus Csang Kaj-sek felesége kedvéért tért át
a keresztény vallásra). Az 1946-ben aláírt meg-
állapodással a kapcsolatok normalizálódtak. Az
enyhülés légkörét kihasználva a Magyar Jezsui-
ta Rendtartomány 1926 és 1950 között virágzó
missziót tartott fenn Taming tartományban.6

1949-ben a Kínai Népköztársaság megalapítá-
sa az egyház számára fokozott nehézségeket és ki-
hívásokat hozott. 1951-ben az apostoli nunciust,
Antonio Riberi bíborost a hatóságok „a nép el-
lenségének” nyilvánították és kiutasították az or-
szágból. A diplomáciai kapcsolatok egy csapásra
megszakadtak. Bár a hidegháború feszült politi-
kai légkörében a kínai katolikusok mindent elkö-
vettek, hogy hűségesek maradjanak Rómához, a
politikai akaratot követve 1957-ben megalakult
a „Kínai Katolikusok Patriotikus Egyesülete” (Chinese
Catholic Patriotic Association), amely a katolikus egy-
házzal párhuzamosan létező politikai szerve-
 zetként funkcionált, és egyfajta pápától független
nemzeti egyházat alkotott. E politika célja — a ma-
gyarországi papi békemozgaloméhoz hasonlóan
— nyilvánvalóan a katolikusok megosztása volt,
aszerint, hogy csatlakoznak-e a moz galomhoz,
vagy visszautasítják azt. 1958-ban megtartották az
első „demokratikus” politikai választásokat is, va-
lamint sor került az első úgynevezett „patrióta püs-
pökök” felszentelésére (akik nem kapták meg
XII. Piusz pápa jóváhagyását). Ezek a püspökök te-
hát nem megengedett módon, de érvényesen
(liceitas vs. validitas) voltak felszentelve. A vatiká-
ni hivatalokban valószínűleg nem voltak teljesen
tudatában az újonnan felszentelt püspökök azon
erőfeszítéseinek, hogy hivatalosan is tárgyal-
hassanak a Szentszék kel (azaz, hogy informáli-
san kérjék a megerősítésüket).7 XXIII. János pon -
tifikátu sá nak (1958–1963) kezdetén még erős volt
az egyházszakadás (skizma) veszélye, a helyzet
azonban az 1960-as évek első éveiben fokozatosan
rendeződni látszott: nem tekintették őket szaka-
dároknak (skizma tikus), és kiközösítésre sem ke-
rült sor. A kulturális forradalom (1966–1976) vész-
terhes időszaka idején a katolikus egyháznak —
a patrióta katolikusoknak éppúgy, mint a nem pat-
riótáknak — rendkívüli szenvedéseket és meg-
próbáltatásokat kellett kiállniuk.

II. János Pál
Karol Wojtyła pápává választása 1978-ban lénye -
gében egybeesik Teng Hsziao-ping hatalomra
jutásával, aki 1976-től 1989-ig a Kínai Népköz-
társaság tényleges vezetőjének számított. Fellé-
pésével fokozatosan a „reform és nyitás” időszaka
vette kezdetét Kínában, s ennek hatására a nyolc-
vanas évektől kezdve a katolikus egyház lassan
újra megkezdhette nyilvános működését.8 Az új
pápát mindenekelőtt az a szándék vezette, hogy
közvetlen kapcsolatokat építsen ki a kínai kato-
likusokkal, és erősítse viszonyukat Rómával.
En nek érdekében a pápa jelentős erőfeszítéseket
tett, hogy javítsa kapcsolatait a Kínai Népköz-
társaság vezetőivel. 1981 februárjában például —
ugyanazokban a napokban, amikor II. János Pál
pápa Ázsiába utazott — Agostino Casaroli bí-
boros, vatikáni államtitkár, Hongkongban annak
lehetőségét fejtegette, hogy diplomáciai kapcso-
latokat létesítsenek Tajvan és a Szentszék között,
és hogy elérjék az engedély nélkül felszentelt püs-
pökök „legitimációját”. Casaroli levelei meg-
őrizték nyomait annak a párbeszédnek, amely
Hongkongban a Vatikáni Államtitkárság és Teng
Yiming kantoni püspök között folyt.9 A püspök
— annak érdekében, hogy gyengítse a patrióta
szervezet (és rajta keresztül a Kínai Kommunis-
ta Párt) egyház fölött gyakorolt ellenőrzését — azt
javasolta a Szentszéknek, hogy az egyházi szem-
pontból legitim kínai püspököknek adjon arra fel-
hatalmazást, hogy megválaszthassák utódaikat.

Sajnos azonban éppen ez a „sajátos felhatalma -
zás” okozott később megoldhatatlan problémákat
a kínai egyházban. Mivel 1981 decemberében a
Szent szék valóban megadta a kínai legitim püs-
pököknek a felhatalmazást, hogy más püspököket
szenteljenek apostoli mandátum nélkül, megszü-
letett az úgynevezett „földalatti” (klandesztin)
egy ház szervezete. Azok a püspökök ugyanis, akik
nem fogadták el a csatlakozást a patrióta szerve-
zethez, megalapították a klandesztinitásban mű-
ködő püspöki konferenciát, amelyet Róma soha
nem ismert el. Létrejöttek „földalatti” szeminári-
umok is, melyekből olyan papok kerültek ki, akik
megtagadták a patrióta szervezethez való csatla-
kozást. Ugyanakkor II. János Pál megkezd te azok-
nak a „patrióta püspököknek” az elismerését és tör-
vényessé tételét (legitimálását), akik őt erre titokban
megkérték. Ennek következtében a hivatalos püs-
pökök legnagyobb része visszatért a pápával való
teljes közösségbe. Ez az elismerés elhárította annak
veszélyét, hogy a „patrióta” főpapok szakadár egy-
házat alkossanak, és alapjai ban módosította a vi-
tás politikai kérdéseket Peking és Róma között.
Az a kérdés azonban, hogy milyen viszonyban áll
a „klandesztin” és a „hivata los” egyház, egészen
2007-ig nyitott maradt, ami kor XVI. Benedek pápa
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levélben fordult a kínai katolikusokhoz. Csak itt ke-
rült sor a szakadás retorikájának meghaladására,
amennyiben a pápa tisztelettel fordult és megértést
mutatott mindkét szervezet tagjai iránt.10

A Szentszék és a kínai kormány közötti kap-
csolatok érezhetően feszültebbekké váltak a
Tienanmen téren 1989 tavaszán történt véres ese-
mények, valamint a rákövetkező évben a kelet-
közép-európai kommunista blokk összeomlása
hatására. Meglepő módon azonban 2000-ben a meg-
egyezés szinte karnyújtásnyi távolságba került, s
a diplomáciai sikert csak egy sor szerencsétlen kö-
rülmény egybeesése volt képes megakadályozni.11

Az ezután következő általános elhidegülés mély-
séges csalódással töltötte el II. János Pál pápát, aki
egészen haláláig élénk érdeklődést mutatott Kína
iránt, és kereste a párbeszéd lehetőségeit. Egyik utol-
só próbálkozásaként 2004-ben felkérte a Szent
Egyed Közösséget az együttműködés útjainak ki-
dolgozására. Mindez oly mértékben megújította a
kapcsolatok légkörét, hogy Peking nyilvánosan ki-
fejezte részvétnyilvánítását II. János Pál halálakor.
Az üzenet szövege elismeri a pápa érdemeit abban,
hogy távol ságot vett a gyarmatosítás örökségétől
és spirituális kapcsolatokat létesített a kínai kato-
likusok között, és nem avatkozott be a Kínai Nép-
köztársaság nemzeti szuverenitásába.12

XVI. Benedek
A II. János Pál pápától örökül hagyott pozitív lég-
körben olyan időszak kezdődhetett, amelyben a
Szentszék és a kínai kormány konstruktív és köz-
vetlen párbeszédet folytattak egymással. 2006 és
2009 között a két fél képviselői számos alkalom-
mal találkoztak Rómában és Pekingben. Ebben az
időszakban néhány új kínai püspököt is felszen-
teltek; olyan jelölteket, akikhez mindkét fél bele -
egyezését adta (például Sanghaj segédpüspöke,
Hszing/Xing Wenzhi 2005. június 28-án részesült
a püspökszentelésben).

XVI. Benedek pápa átadta a kínai dossziét az
Államtitkárságnak, valamint a Népek Evangeli-
zálásának Kongregációja (De Propaganda Fide) ve-
zetőinek, ugyanakkor bíborossá kreálta az akkori
Hongkongi püspököt, Joseph Zen Ze-kiunt, to-
vábbá a Vatikánban bizottságot hívott létre a kí-
nai ügyekkel kapcsolatban, amely összesen kö-
rülbelül harminc szakértőt és funkcionáriust
foglalt magába. A történelem azonban időközben
megmutatta, hogy a döntés nem volt minden
szempontból szerencsés.

2007-re esik ugyanis Benedek pápa pontifiká -
tusának Kína vonatkozásában leginkább proble ma-
tikus és ellentmondásos cselekedete, a már említett
Levél a kínai katolikusokhoz közzététele. E le vélben
ugyanis — különösen pedig annak kínai fordítá-
 sában — egy értelmezési szempontból vitatható

pont található, amellyel kapcsolatban Zen bíbo-
ros számos alkalommal energikusan kifejtette
véleményét.13 Szerinte a „földalatti” püspökök nem
ünnepelhetik közösen az Eucharisztiát a pápával
formálisan nem egységben lévő püspökökkel, mert
a hierarchikus egység hiányában a communio ha-
zugság. Diplomáciai téren Pietro Parolin — aki ak-
koriban a Szentségi Államtitkárság (Segreteria di
Stato della Santa Sede) „Országokkal való kapcso-
 latok Osztályának” (Sezione per i rapporti con gli
Stati) altitkáraként tevékenykedett — intenzíven
dolgozott egy megegyezés tető alá hozásán a püs-
pökök kinevezésével kapcsolatban. A munka
odáig jutott, hogy vázlatosan kidolgoztak egy ja-
vaslatot, amely megoldani látszott a püspök-
 jelöltek kiválasztása körüli ellentéteket az eljárás-
módra, a közösen elfogadott jelölt kiválasztá sára,
valamint a szentelés módjára vonatkozóan. Kü-
szöbön állt tehát annak a vexsata quaestiónak a
megoldása, amely 1949 óta egyházszakadással fe-
nye gette a kínai egyházat. A megegyezés 2009 jú-
liusában megtörtént, ám alig egy hónappal később
Pietro Parolint püspökké szen telték és elküldték
apostoli nunciusnak Venezuelába. A doku mentum
tehát elkészült, de a Vatikán részéről elhalasztot-
ták az aláírását.14

Pietro Parolint a dikasztériumnál Ettore Balest -
rero váltotta, aki új irányvonalat követett a Vati-
kán Kína-politikáját illetően. 2010 augusztusában
a Szentszék és a Kínai Kormány között a tárgya-
 lásokat felfüggesztették. Ennek közvetlen előz-
ménye az volt, hogy márciusban — a már emlí-
tett Zen bíboros nyomására — a Kínai Ügyek
Vatikáni Bizottsága (Commissione vaticana per la
Cina) állást foglal a kínai katolikusok küszöbön álló
VIII. közgyűlése (vagyis a „patrióta” katolikus egy-
ház nemzeti kongresszusa) ellen, és előírta a
püs pököknek, hogy nem vehetnek részt az esemé -
nyen.15 A megegyezés elmaradt ratifikálása, a dia-
 lógus megszakítása, valamint a VIII. közgyűlés-
sel kapcsolatban a kínai katolikusok küldötteinek
bojkottra való felszólítása újra nyílt el lenségeske-
dést váltott ki: 2010. november 11-én Kínában is-
mét a Vatikán által nem jóváhagyott püspököket
szenteltek. A kézhez kapott vatikáni tiltás ellenére
a püspökök, akik a kínai katolikusok képviselő-
inek tekintették magukat, csaknem kivétel nélkül
részt vettek a 2010. december 6. és 8. között Pe-
kingben tartott VIII. közgyűlésen. Itt a küldöttek
a kínai hatóságok nyomására kimondták a kato-
likus egyház Rómától való „függetlenségét”, s ez-
zel mintegy megsemmisültek az elmúlt évek tár-
gyalásainak sok fáradsággal elért diplomáciai
eredményei. 2010 és 2011 között a Szentszék első
alkalommal beszélt nyíltan „kiközösítésről” né-
mely olyan püspökkel kapcsolatban, akiket apos-
toli mandátum híján szenteltek fel.16 Innentől
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kezdve a helyzet nagyon feszültté vált — egészen
Ferenc pápa megválasztásáig.

XVI. Benedek pontifikátusa tehát a Kínával való
együttműködés terén összességében véve a foly-
tonosság megtörésével jellemezhető. Ennek fon-
tos mozzanata volt Pietro Parolin eltávolítása, ami
lehetővé tette a korábbi pápák együttműködésre
hajló irányvonalával ellentétes vonulat érvényre
jutását. Az új vatikáni Kína-politika a vallássza-
badság elvont politikai-jogi elvének érvényre jut-
tatását hangsúlyozta, s ezt egyesek időnként po-
litikai aduként is igyekeztek kijátszani a kínai
hatóságok ellen, jóllehet a pápa levelében a meg-
egyezés keresésére történt felhívás. A kínai kérdést
bizonyos pápa közeli vatikáni körök úgy próbál-
ták kezelni, hogy a „kisebbségi kereszténység” mo-
delljét tartották szem előtt, amely koherens, ösz-
szetartó és önazonos közösségek létrehozását
tekinti céljának. Ezek a közösségek könnyen he-
lyezkednek szembe mások véleményével és erős
önazonossággal rendelkeznek, ám kísérti őket a
szektákra jellemző elszigetelődés. E modell joggal
népszerű a permisszív és pluralista nyugati de-
mokráciák katolikusai körében, ám a katolikus vi-
lág egészére nem alkalmazható.17 Különösen akkor
nem, ha a katolikus egyház és a nyugati civilizá-
ció szoros azonosításával fonódik össze. Az elszi-
getelődés modelljének előmozdítói megpróbál-
ták saját pozíciójukat XVI. Benedek pápának
tulajdonítani, pedig — mint láttuk — a pápa nézetei
ennél jóval árnyaltabbak: XVI. Benedek meg-
egyezést kereső magatartása csak interpretációs erő-
szak árán azonosítható az integrista megközelítéssel.

Ferenc pápa
Ferenc pápa megválasztása óta folyamatosan han-
goztatta, hogy a perifériák felé kíván fordulni. Szá-
mára persze Kína kezdettől fogva nem elsősorban
periféria, hanem lehetőség és feladat, amelyet az
egyház nem hagyhat figyelmen kívül, amennyiben
hűséges kíván maradni Krisztustól kapott külde-
téséhez, hogy hirdesse azt, aki azért jött, hogy
„életü[n]k legyen és bőségben legyen” (Jn 10,10).
E misszió szolgálatában Ferenc pápa 2016. febru-
ár 2-án nagy sajtóvisszhangot kiváltó interjút adott
egy Pekingben élő olasz sinológusnak, Francesco
Siscinek. Az Asian Times című lapban leközölt be-
szélgetésben — melynek, tekintettel az esemény tör-
ténelmi újdonság voltára, nagy teret szentelt a kí-
nai sajtó is — a pápa arra bátorította a világot, hogy
ne féljen Kínától. Nyomatékosan kifejezte a kínai
kultúra iránti tiszteletét és nagyrabecsülését, va-
lamint utalt arra, hogy szerinte a globális világbé-
ke megteremtésében Kínának aktív és pozitív sze-
repet kell játszania. A pápa szavaival: „[mind] a
nyugati világ, [mind pedig] a keleti világ és [ben-
ne] Kína, képes arra, hogy megőrizze a béke

egyensúlyát, és megvan az ereje ahhoz, hogy ezt
meg is tegye. Mindig meg kell találnunk ennek út-
ját — mindig párbeszéd által —; nincs más út.”18

Világos tehát, hogy Ferenc pápa számára a cél nem
egy ellenséges és idegen ország kolonizálása az
Evangélium által; szó sincs arról, hogy „felszele-
teljük a tortát, mint Jaltában”, sokkal inkább hogy
„együtt vándor[o]l[j]unk”, akkor is, ha nem jutunk
mindenben egyezségre.

Az egyezségre mégis sor került. 2018. szep-
tember 22-én, sok évtizedes diplomáciai erőfeszí-
tések eredményeképpen aláírták a Vatikán és Kína
közti megállapodást.19 Az eseményt a világsajtóban
leginkább „történelmi fordulatként” szokás aposzt-
rofálni, és általában Ferenc pápa nagy jelentőségű
diplomáciai sikereként könyvelik el. Bár az egyez-
mény szövegét — ez is jelentőségteljes — nem hoz-
ták nyilvánosságra, a pápa repülőgépen adott
nyilatkozatából értesülhettünk arról, hogy a püs-
pökök kiválasztásának kérdése egyházi szem-
pontból megnyugtatóan rendeződött. Az alábbi-
akban — Elisa Giunipero nyomán — röviden
felsorolunk néhány szempontot, amelyek meg-
magyarázzák, miért bizonyult alkalmasnak Ferenc
pápa a Kínával való jó kapcsolatok kiépítésére.

1. „Új dinamikák” gerjesztése — Ferenc pápa
pontifikátusának kezdete egybeesett Hszi Csin-ping
elnökségének kezdetével, tehát világpolitikailag az-
zal az időszakkal, amikor a Kínai Népköztársaság
egyre világosabban kifejezte igényét a nemzetkö-
zi szintéren való elismertségre. Bár a nyugati világ
politikusai ezt vonakodtak megtenni, a pápa ér-
zékelte ezt az igényt, és pozitív módon reagált rá.
Már az 2013-ban a La Civiltà Cattolica című jezsuita
folyóiratban közzétett hosszú interjújában így fo-
galmazott: „Inkább folyamatokat kell elindíta-
nunk, semmint tereket elfoglalnunk. Isten meg-
nyilvánul az időben, és jelen van a történelem
folyamataiban. Ez előnyben részesíti a cselekede-
teket, melyek új lendületet hoznak.”20 A kínaiak —
a politika irányítói éppúgy, mind az egyszerű
emberek — érzékelik a pápa által elindított „új di-
namikát”, és rezonálnak rá — talán sokkal inkább,
mint gondolnánk. Valószínűsíthető tehát, hogy ez
Ferenc pápa Kínában való népszerűségének el-
sődleges oka.

2. Egyszerű életmód — A pápa azzal is kivívta
a kínai közvélemény szimpátiáját, hogy erőtelje-
sen kritizálja a korrupciót. A korrupcióellenes kam-
pány Xi Jinping elnöki működésének is legfőbb jel-
legzetessége. Kritikusai szerint persze ez arra is
jó alkalom, hogy politikai ellenfeleivel leszámol-
jon. Kétségtelen azonban, hogy a pártfunkcioná-
riusok költséges életének elítélésével és egyéni gaz-
dagodásuk határozott szankcionálásával nemcsak
saját népszerűségét erősítette, hanem emelte a
politikai elit erkölcsi színvonalát is, amivel elejét vet-
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te az állampárt legitimáció ja meggyengülésének.
Ebben a légkörben a pápa józan és visszafogott
stílusát ma Kína-szerte nagyra értékelik.

3. Jezsuita — A pápa jezsuita volta is csodála-
tot vált ki a kínai értelmiség körében. Sokan min-
denekelőtt Matteo Ricci révén ismerik a jezsui-
tákat, s nagyra értékelik e szerzetesrend fiainak
országuk történelmében betöltött szerepét, hu-
manista műveltségét, tárgyi tudását és a kínai kul-
túra iránt tanúsított tiszteletét. A jezsuiták Kínával
való kapcsolatai a 17. századig nyúlnak vissza, és
mindmáig virágoznak.21 Az a lelkiség is, amelyet
magukkal hoznak és képviselnek, lehetővé teszi
számukra, hogy mindenben próbálják keresni és
megtalálni Istent, s ez képesítette őket, hogy „be-
fogadjanak számos kulturális mozzanatot és ké-
pessé válj[anak] felismerni Isten megjelenését a
különböző kulturális kontextusokon belül”.22

4. Kulturális és intellektuális háttér — A pápa la-
tin-amerikai származása is alighanem megnyug-
tató a kínaiak számára. A származásnak kétségte-
lenül van szerepe: közvetlen elődei — XVI.
Benedek, különösen pedig II. János Pál pápa — min-
den bizonnyal nyugtalanítóan hatottak, hiszen
élettörténetük és kulturális beállítódásuk kezdet-
től fogva egyfajta kommunizmus-ellenességet sej-
tetett. Tudvalevő, hogy az erős nemzeti identitás és
az egy néphez tartozás tudata (vagyis a kulturális
önazonosság érzése) nagyon erősen gyökerezik a
kínaiakban. A „nép” fogalma különösen is fontos;
jelentőségét a Kínai Kommunista Párt egész tör-
ténelme során hangsúlyozta, és a kínai történetírás
mindmáig a fejlődés motorjának tartja. A társadalmi
egyenlőség — legalábbis a hivatalos retorika szint-
jén — máig hangsúlyos Kínában. Ez is fontos érint-
kezési pont Ferenc pápával. Hiszen az ő kulturá-
lis és intellektuális identitása sem választható el a
felszabadítási teo lógia bizonyos áramlataitól, el-
sősorban az argentin „nép teológiája” (teología del
pueblo) mozgalmától — amint arról a „szegények
melletti alapvető döntés” (optión preferencial por los
pobres) és más kulcs kifejezéseknek az általa közzétett
egyházi dokumentumokban való gyakori említé-
se is tanúskodik.23 A már fentebb is idézett, Kíná-
ról szóló interjújában a pápa talányosan (ám még -
is érthetően) így fogalmaz: „Egy nép története
mindig folyamat. A nép néha haladhat gyorsabban,
néha lassabban, néha megáll, néha hibát követ el
és néhány lépést hátrál, vagy helytelen irányt
vesz, és vissza kell térnie, hogy újra a helyes
irányba haladhasson. De ha egy nép előre halad,
akkor mind ez nem nyugtalanít engem, mert azt je-
lenti, hogy történelmet csinál. Azt hiszem, hogy a
kínaiak előre haladnak, és ebben áll a nagyságuk.
Fényben és árnyékban vándorolnak, mint minden
nép.”24 A pápa tehát nemcsak a kínai katolikusok-
hoz szól, és nemcsak feléjük fordul — hiszen ők csak

az össznépesség jóval kevesebb, mint egy százalékát
teszik ki —, hanem érdeklődést mutat az egész kí-
nai nép jelene és jövőre iránt is. Bergoglio pápa te-
hát láthatóan nem prozelitizmusra törekszik, ha-
nem az egész kínai népet hívja a saját közelmúltbeli
történelmével való kiengesztelődésre, s ezáltal —
implicit módon — arra is, hogy megnyíljon a dia-
lógus és a kölcsönös kulturális csere irányába.25 Per-
sze a pápa azzal is tisztában van, hogy nagyon ne-
hezet kér, amikor az egyháztól azt várja, hogy képes
legyen „gyógyítani a sebesülteket”, és párbeszéd-
be lépni, együtt vándorolni az egyszerű néppel.

5. Urbanizáció — A 2013-as nagy nemzeti nép-
számlálás adatai szerint 2012 óta Kína többségé-
ben városias országgá vált. Ez kétségtelenül igen
jelentős történelmi lépésnek számít egy olyan or-
szág esetében, amely hagyományosan falusias, pa-
raszti gazdaságokból állt. Ma azonban a világ
húsz legnépesebb városából négy kínai (Sanghaj,
Guangzhou, Peking, Shenzhen). Sanghaj a maga
közel 35 millió lakosával ma a legnépesebb kínai
megalopolisz). Ferenc pápa is urbánus hát tér ből
jön, és jól érti e világjelenség következmé nyeit. Az
olasz katolikus politikus és a Szent Egyed Kö-
zösség alapítója, Andrea Riccardi találóan állapítja
meg: „Bergoglio egy olyan város érseke volt,
amely (…) majdnem tizenhárommillió lakost
számlál (…). A város dimenziója állandóan jelen
van a gondolkodásában (…). A nagyvárosok
perifériákból állnak (…). Ferenc egy olyan pápa,
aki a nagyvárosi perifériákról érkezett.”26

Összességében tehát megállapítható, hogy a stílus -
beli különbségeken túl mindhárom pápa — II. Já-
nos Pál, XVI. Benedek és Ferenc pápa is — nyilván -
valóan elsősorban arra törekedett, hogy megoldja
a kínai katolikusok megosztottságának problémáját,
hogy ezáltal hitük gyakorlásának is minél jobb kö-
rülményeket biztosítson. Mindhárman megegye-
zésre törekedtek a pekingi kormánnyal, és az ál-
taluk ja vasolt programot próbálták megvalósítani.
A fen tiek alapján kitűnik azonban, hogy Ferenc
pápa volt képes elsőként ezt a közös célt egy na-
gyobb kontextusba állítani azzal, hogy feladta a köz-
pont–periféria hagyományos logikáját, és a fo-
lyamatosan változó, globalizálódó világ kihívásait
meghallva eredeti módon közelített a kínai kér-
déshez. Túllépett azon az érzésektől motivált
szemléleten, hogy Kína idegen az egyház számá-
ra, és helyette egy új, bennfoglaló (inkluzív) meg-
közelítést javasolt.27 Eddigi politikáját a kínai nép
iránti együttérzés és tisztelet motiválta. Szívós
elszántsággal, alkalmas munkatársakra támasz-
kodva haladt előre Kína-politikájában; eddig
mindenekelőtt Pietro Parolin államtitkár volt se-
gítségére, akit ő maga hívott vissza Venezuelából,
nem sokkal azután, hogy pápává választották. A va-

69



tikáni diplomácia előtt álló út még kétségkívül hosz-
szú. Ám bízvást elmondható, hogy „1945 óta
Róma és Peking még sohasem állt ilyen közel egy-
máshoz”.28
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