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A hongkongi sikertörténet 1841-hez, az első ópiumháborút lezáró
- kétes dicsőségű - nanjingi szerződésheznyúlik vissza, amikor
Lord Palmerston brit külügyminiszter "meddő sziklaként" jelle
mezte az angol fennhatóság alá kerülő félszigetet. Lakosságának
száma még a II. világháborút követően sem haladta meg a 600 ez
ret. Az 1092 négyzetkilométernyi területen ma már 7,3 milliónyian
élnek. A történelemben párját ritkítja annak a fejlődésnek pályája,
amely a kalóztanyától - a 156 éves brit fennhatóság alatt - a vi
lág 8. legnagyobb kereskedelmi hatalmához vezetett. A hongkongi
sikertörténet összetevői között olyan emberi, geopolitikai és gaz
daságstratégiai tényezők játszottak fontos szerepet, amelynek
együtthatójaként a kínai vállalkozó kedv nyugati törvényekkel,
szabad információáramlással, jogi függetlenséggel és modern pol
gári szolgáltatásokkal párosult. A földrajzi adottságok szabták
meg a fejlődés lehetőségének irányát, amelynek egyetlen kitörési
pontját a híd, a közvetítő szerep felvállalása képezte. Hongkong
ban, mint a térség meghatározó kereskedelmi csomópontjában ta
lálkozik Kelet Nyugattal, Kelet Kelettel, Észak Déllel, az iparoso
dott a fejlődő országgal, a kapitalista rendszer a reformgazdaság
gal, és Kína a világgal.

Ebben a sokrétű közegben alakult ki és formálódott az a
keresztény közösség, amelynek gyökerei szervesen beépültek
Hongkong sokszínű vallási közösségébe. A gyarmati lét és a
nyugati teológia biztonságában a hongkongi gyülekezet 270 ezer
nyi hívője viszonylag későn, csak a II. Vatikáni zsinat után érezte
meg fontosságát annak, hogy saját történelmi tapasztalatát is in
tegrálja egyházába. Az első kínai származású püspök felszentelé
sére is csak 1969-ban került sor. Ezt követően gyorsult fel az a fo
lyamat, amelynek során egyre több helyi származású klerikus ke
rült magasabb posztra az egyházi hierarchiában. Az egyházmegye
1991-ben ünnepelte megalapításának ISO-ik évfordulóját.

Az egyháznak az oktatásban vállalt szerepe miatt a hongkon
gi társadalmon belül a katolikus egyház befolyása a hívők szám
arányánál jelentősebb. A hongkongi oktatási rendszer gyakorlati
lag az egyházi iskolákra épült. Hongkong 71 középiskolája közül
65-öt katolikus missziók működtettek. Bár a koronagyarmat la
kosságának 98%-a kínai származású, az oktatás nyelve többnyire
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az angol volt. Az iskoláknak mindössze 6 százalékában taní
tottak kínaiul. A szülők többsége egyetértett azzal, hogy angol
legyen a tanítási nyelv, az egyetemeken és az üzleti életben is
jobban érvényesülhettek az angol tudással. Az oktatás magas
színvonala következtében az egyházi iskolák az elitképzés köz
pontjaivá váltak. A hongkongi közalkalmazottak és köztisztvise
lők ezért járatták egyházi iskolákba gyermekeiket. A különböző

társadalmi rétegeken belül még ma is a köztisztviselők körében
a legnagyobb az elkötelezett keresztények aránya.

Az 1950-es évek Kínajának fokozódó egyházellenességével,
majd a Kínai Népköztársaság és a Vatikán közötti kapcsolatok
1957-es megszakításával, a hongkongi keresztény egyházak sze
repe nemzetközileg is felértékelődött. Hongkongnak volt csak le
hetősége arra, hogy kapcsolatot tarthasson fent az anyaország
közösségeivel. Kínai részről ugyan gyanakvással fogadták a kez
deményezéseket, de a politikai és gazdasági érdekek miatt tűrni

kényszerültek. Mutatja ezt az is, hogy 1949-ben, a Kínai Népköz
társaság megalakulásakor, a hatalom birtokosai ugyan nem is
merték el a Qing-dinasztiával kötött 19. századi szerződéseket,

de a status qu6t fenntartották. A Kínai Népköztársaság nemzet
közi elszigeteltségében Hongkong volt az a külvilágra nyíló ab
lak, amelyen keresztül tartani lehetett a kapcsolatot a világ kü
Iőnbözö országaival. A "nyitás" politikájának meghirdetésével,
1978-tól, Hongkongnak nagy szerepe volt abban, hogya sikeres
reformokkal Kína a világgazdaság meghatározó szereplőjévé vál
hatott.

Az 1980-as évek elején - a bérleti szerződés lejártának köze
ledtével - a brit diplomácia tárgyalásokat kezdeményezett Hong
kong visszaadásáról. Deng Xiaoping pedig a 80-as évek elején
dolgozta ki az ún. "egy ország - két rendszer" elvét, amelynek
alapján 1997. július elsejével Hongkong egyesült az anyaország
gal. Lényegi eleme az a sajátos modell, amely 50 évig garantálja
a Kína és Hongkong közötti különbség fenntartását a gazdasági
és a politikai rendszer terén. A két ország közötti államközi
szerződést 1984 szeptemberében kötötték meg, amelynek részét
képezi a Kínai-Angol Csatlakozási Nyilatkozat és az 1990-ben
elfogadott Alaptörvény.' Ennek értelmében a külügy és a véde
lem kivételével Hongkong 50 évig magas szintű autonómiával
rendelkezik, mint Különleges Közigazgatási Terület.i Az alapel
vekben rögzített jogok érvényesíthetősége konkrét esetekben
azonban a kínai hatóságok értelmezésétó1 függ. A Nagy-Britan
nia és Kína közötti tárgyalásokon csak a legfontosabb alapelve
ket tisztázták, a joghézagok miatt így az olyan kérdéseket, mint
az autonómia, demokrácia, emberi jogok, vallásszabadság, be
nem avatkozás, korrupció stb. másként értelmezik Kínában,
másként Nagy-Britanniában. Hongkong ezáltal fokozatosan vesz
ti el polgári és politikai szabadságának egy részét. Az autonómia
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csökkenésével olyan kulcsterületeken lehet számítani, mint a sajtó,
utazási szabadság és a független igazságszolgáltatás.

Nem szabad megfeledkezni azonban arról, hogy Hongkong
esetében nem egy demokratikus ország leigázásáról, hanem a
gyarmati állapot megszüntetéséről van szó. Kínaiak egyesültek
kínaiakkal. Az utolsó brit kormányzó, Chris Patten túlságosan
későn, csupán az átvételt megelőző időkben kezdte kiépíteni
Hongkong demokratikus intézményrendszerét, ezen intézkedése
it azonban a kínai hatóságok az átvételkor hatálytalanították.

A katolikus és protestáns gyülekezetek számára az egyesülés
rengeteg olyan kérdést vet fel, amely szorongással töltheti el a
hívőket. Napjainkig nem tisztázott a Hongkong, Kína és a Vati
kán közötti kapcsolat. A visszacsatolás hatodik évében sem lehet
tudni, hogy a Róma-hű katolikus egyház meddig tarthatja fenn
jelenlegi állapotát. 1997-ben, az anyaországhoz való csatlakozás
kor 300 ezer diák tanult köztámogatással 327 iskolában. Az egy
ház évi bevételének 60 százalékát tették ki ezek a források. Az
iskoláknak még ma is 25 százaléka egyházi kezelésben van. A
bizonytalanság légkörében azonban a legnagyobb gondot a kínai
földalatti egyházzal való kapcsolattartás okozza, amelyet a szá
razföldön tűzzel-vassal üldöznek.

A kínai gyakorlat szerint az egyházak a nem-kormányzati
szervezetekhez (NGO) tartoznak. Az 1984-ben megkötött Alap
törvény értelmében, a hongkongi egyházaknak három alapelvet
kell tiszteletben tartani: 1.) az alárendeltség tilalmát 2.) a be nem
avatkozás elvét 3.) valamint az egymás kölcsönös tiszteletben tartásá
nak elvét. Az egyházi hierarchia rendjének elvetésével próbálják
megakadályozni a szárazföldi és hongkongi egyházak és vallási
csoportok közeledését. A szuverenitás jegyében a hongkongi
missziók nem avatkozhatnak be a kínai "belügyekbe". 1997. júli
us elsejétől már Hongkongban is büntetendőnek számít a kínai
szárazföld regisztrálatlan vallási csoportjainak támogatása és
látogatása. Csak olyan vallási közösségekkel tarthatnak legális kap
csolatokat, amelyeket a kínai kormány hivatalosan elismer. Miután
a földalatti egyházak "ördögi kultuszoknak" minősülnek, így
nincs is mód regisztrálásukra, támogatásuk pedig kimerítené a
kínai belügyekbe való beavatkozás bűntettét. A hongkongi
missziók törvényesen csak a Hazafias Egyházzal tarthatnak kap
csolatot.

Az évtizedek során ezerszámra csempésztek bibliát Hong
kongból a szárazföldre, amit a kínai hatóságok természetesen
tiltottak. A Hongkongi Különleges Adminisztratív Terület meg
alakulásával azonban változott az egyházi ügyekkel kapcsolatos
jogi megítélés. Így vált valósággá az, hogy a kínai hatóságok
hongkongi lakosokra is kiszabhatnak olyan súlyos ítéleteket,
mint a halálbüntetés. A nemzetközi felháborod ásnak és tiltako
zásnak köszönheti például életét az a 2002-ben elfogott biblia-
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csempész, akinek halálos ítéletét végül is börtönbüntetésre
vá1toztatták. Az egyházak közötti kapcsolattartás egyre kockáza
tosabbá válik. Hongkong missziós szerepe ezáltal a kínai száraz
földön csökken.

1997-től indult meg az a marginalizálódási folyamat, amelyet
Hongkong püspöke, Joseph Zen Ze-kiun érzékelt a helyi civil
csoportosulások befolyásának visszaszorításában. A Pekinggel
szimpatizáló, különösen az Országos Népi Gyűlésben pozíciót
vállaló hongkongiaktól a püspök azért tart, mert félti a város
állam szabadságjogait. Amikor a Hongkongi Különleges Admi
nisztratív Régió elnöke, Tung Chee Hwa - a pekingi megítéléssel
megegyezően - "ördögi kultusznak" nyilvánította a Falungong
mozgalmat, Joseph püspök kelt elsőként a szekta védelmébe.
Arra a veszélyre hívta fel az egyházak figyelmét, hogy ha nem
védik meg a Falungongot, úgy a Pekingnek nem tetsző szellemi
és vallási mozgalmak könnyen az "ördögi kultuszok" üldözendő

listájára kerülhetnek. Zen püspök ezért állt ki teljes erkölcsi sú
lyával a mozgalom mellett. A püspök ettől kezdve félti Hong
kong autonómiáját.

Az Alaptörvény 23. paragrafusának ratifikálását az atípusos
tüdőgyulladás (SARS) tetőzésének idejére - 2003. július 9-ére 
időzítették. A kormányzattal szembeni bizalmi válságot azonban
a járványra való tekintettel sem sikerült elkerülni. A nemzetbiz
tonsági törvénytervezet ugyanis a központi népi kormányzat el
len irányuló hazaárulás, államtitoksértés, szeparatizmus, zendü
lés és felforgatás tilalmát helyezi kilátásba. Az államellenes bű

nök definíciója pedig az új kínai állambiztonsági szabályozásra
épül, amely teljes mértékben a központi népi kormánynak szol
gáltatná ki Hongkongot. Ennek értelmében pedig a szólássza
badság gyakorlása vagy a hivatalostól eltérő vélemények is bün
tetendőnek minősülhetnek. A 23. paragrafus elfogadásával az
olyan polgári jogok, mint a vallásszabadság is korlátozhatóvá
válnának.

A nemzetbiztonsági törvény életbe léptetése tehát mind a ci
vil, mind a vallási szervezetek számára veszélyt jelent. Minden
olyan szervezet automatikusan betilthatóvá válna, amelyeket a
szárazföldi Kínában már törvényen kívül helyeztek. A hongkon
gi keresztény egyházak azonban már megtanulták azt, hogy mi
ként élhetnek politikai jogaikkal. Aktív tevékenységük révén
hozzászoktak ahhoz, hogy szerepet vállaljanak azokon a terüle
teken, ahol a humanitárius, társadalmi vagy demokratikus jogok
kerülnek veszélybe. Zen püspök is felemelte hangját a szociális
kiadások csökkentése ellen, kemény kritikusává vált annak az
1999-es Feljebbviteli Bírósági ha tározatnak, amely tiltja a Hong
kongban élő és dolgozó szülők szárazföldön született gyermeke
inek Hongkongba hozatalát. Joseph Zen bátor kiállása Peking
rosszallását is kiváltotta. A hongkongi püspököt azonban ez sem
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akadályozza meg abban, hogy a hongkongi demokrácia védelme
mellett nemcsak a 350 ezerre növekedett katolikus gyülekezet,
de a Kínában élő 13 milliónyr' katolikus jogaival is törődjön. A
konfliktusok felvállalására pedig mind Pekingben, mind Hong
kongban egyre több lehetőség kínálkozik. Amennyiben a hatósá
gok bezárnák a templomát, a püspök civil engedetlenségi moz
galmában vállalná a letartoztatást is. A kínai hatóságok a Vati
kán szerepét vélik a háttérben érzékelni, amelynek feloldatlan
feszültsége újból és újból felszínre kerül.

A demokratikus és polgári ellenzékkel együtt a püspök is ke
ményen bírálja a nemzetbiztonsági törvény tervezett ratifikáció
ját, ami - meggyőződése szerint - Peking száj íze szerint for
mái ná Hongkong társadalmát a szabadságjogok kor1átozásáva1.
Így került sor július elsején az anyaországhoz való csatlakozás 6.
évfordulóján arra a demonstrációra, amelyen Hongkong 7,3 mil
lió főnyi lakosságából 500 ezen vettek részt. Az 1989-es Tianan
men téri események miatti tiltakozás után ez volt a legnagyobb
civil megmozdulás. A civil szervezetek és pártok mellett az egy
házak tagjai is ott voltak. A protestáns és katolikus hívek több
mint 9 ezren imádkoztak együtt az utcán a szabadságjogok tiszte
letben tartásáért, miközben a templomokban is ezért imádkoztak.

A társadalom különböző rétegei, a középosztálybeliek, kitele
pítettek, tanárok, diákok, vallási közösségek együtt fejezték ki
bizalmatlanságukat a helyi törvényhozás alakulása miatt. Ennek
során kiderült az is, hogya Hongkong Különleges Adminisztra
tív Terület polgárainak többsége nemcsak a profittal és az üzlet
tel törődik, hanem fontosnak tartja szabadságjogainak megőrzé

sét is. A Hongkongi Keresztény Tanács a keresztények feladatá
nak tartja a szabadság és igazságosság őrzését. A résztvevők

olyan alapvető szabadságjogok érdekében szálltak szembe a
hongkongi hatóságokkal, mint a vallásszabadság, a szólássza
badság, él szabad sajtó és az egyesülési szabadság. A kisebb-na
gyobb megmozdulások - éhségsztrájk, imádkozó csoportok,
hangos demonstrációk formájában - még napokig tartottak.4 A
hongkongi és a pekingi kormányzat ezáltal nehéz helyzetbe ke
rült. A tömegnyomás hatására a helyi kormányzat végül is meg
hátrált, az új nemzetbiztonsági törvény bevezetését bizonytalan
időre elhalasztották. Ezzel azonban a probléma nem oldódott
meg. Peking a törvényelfogadásával elóbb vagy utóbb újra
megpróbálkozik. A kérdéses az, hogya helyi kormányzat med
dig állja, az új kínai vezetőség pedig meddig hajlandó tisztelet
ben tartani az "egy ország, két rendszer" formuláját.

522


