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Itália és Kína modern kulturális kapcsolatának kezdetei

A jezsuitáknak mint a rekatolizáció harcosainak működése és eredményei 
sokak előtt ismertek, de nem kevésbé jelentős hittérítő tevékenységük szerte 
az egész világon. Ami igazán híressé és sikeressé tette őket, az a messzeme-
nőkig alkalmazott rugalmasság és a felső szintekre emelt tudás birtoklása. 
Ez utóbbi már a rekatolizáció idején megjelent abból a célból, hogy a hitvi-
ták harcaiban hatékonyan védhessék hittételeiket és támadhassák a reformá-
ció tanait. Ez a tudás viszont kifejezetten alkalmassá tette őket a katolikus 
hit terjesztésére is a világ bármely pontján. A kitartó és igen hosszúra nyúló 
tanulás megedzette őket a fáradalmak elviselésére, és elég kitartóvá tette 
őket céljaik eléréséhez.

Fentebb említett másik ismérvük, a rugalmasság például a következő-
képpen jutott kifejezésre: az amerikai kontinensen indiánokkal találkoztak, 
ahol a nép erősen ragaszkodott saját ősi vallásához, hiedelemvilágához. A 
jezsuiták hamar felismerték, hogy az őslakosok korábbi hitét nyíltan támad-
va igen gyorsan ellentétbe kerülnének az indiánokkal, és a legkevésbé sem 
érnének célt hittérítő munkájukkal. A katolikus dogmák merev erőltetése 
helyett tehát megértőnek mutatkoztak a helyiek gondolatai, kultúrája iránt, 
toleráns módon kezelték vallási elképzeléseiket, és Latin-Amerika számos 
helyén hozták létre a katolicizmus sajátos, a bennszülöttek képére formált 
változatát, ahol a helyi lakosság hiedelmeit sikeresen ötvözték a katoliciz-
mus tételeivel. Ennek eredményeként jelentős sikereket értek el a hittérí-
tésben, de magukra vonták a római teológusok haragját, akik működésük 
értékét igen hamar kétségbe vonták.

Ennek a hittérítő folyamatnak egyik legnagyobb alakja volt Matteo Ric-
ci jezsuita szerzetes (1552–1610), akinek életére és munkásságára Filippo 
Mignini hívja fel figyelmünket frissen megjelent cikkének hasábjain. Ricci 
a „szokásosnak” számító amerikai térítés helyett kelet felé indult, és a mind-
addig elzárt Kínába kívánt eljutni. Matteo páter esetében a tanulmányok 
tizenhat évig tartottak, mely idő alatt Itália különböző városaiban, előbb 
szülőföldjén, Maceratában, majd Rómában és Firenzében tanulta a kor mű-
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veltségének alapelemeit, majd a magasabb szintű tárgyakat, így bölcsésze-
tet, jogot, retorikát és filozófiát, végül matematikát, illetve ezen belül nem 
csak az aritmetikát és geometriát, hanem asztronómiát, földrajzot és térké-
pészetet is. Ez azonban korántsem jelentette tanulmányainak végét, mint 
látni fogjuk, hiszen a nyelveket is mesteri szinten sajátította el. 

1577 májusában hagyta el Itáliát: Portugáliába, onnan pedig Goába, 
Indiába utazott. Itt folytatta tanulmányait és teológiai ismereteit fejlesz-
tette, illetve társait oktatta latin és görög nyelvre. Goában, 1580 júliusában 
szentelték pappá. Hároméves teológiai tanulmányait megszakítva, 1582 
nyarán Makaóra utazott Alessandro Valignano, a jezsuiták kelet-ázsiai fel-
ügyelőjének hívására. Hogy kapcsolatba léphessen azzal a zárt és hierar-
chikus világgal, amit akkoriban Kína jelentett, elsajátította a kínai nyelv 
hivatali változatát, a mandarint. Végül 1582-ben társával, Michele Rug-
gierivel elhagyta Makaót, és 1583-ban letelepedett a kínai Zhaoqing vá-
rosában. Itt rögtön megkezdte munkásságát, és gyorsan felkeltette a helyi 
irodalmárok és hivatalnokok figyelmét. Érdekes adalék, hogy a könnyebb 
bejutás érdekében társával együtt levágta haját és szakállát, és nyugati 
buddhista szerzetesnek öltözve jutottak be Kínába. Egy évvel érkezése 
után lenyűgözte a kínaiakat az általuk addig ismeretlen egyetemes világ-
térkép kínai nyelvű megalkotásával. Ruggieri testvért ötévi kínai tartózko-
dás után Rómába hívták, hogy megbeszéljék egy esetleges pápai képvise-
let felállítását Kínában, de a próbálkozás kudarcot vallott — Ricci magára 
volt utalva, hogy sikereket érjen el Kínában. Egy Zhaoqingbe kinevezett 
új alkirály elűzte a városból Riccit, akinek sikerült ugyan a tartományban 
menedéket találnia, de 1589-ben az északabbra fekvő Shaozhou városába 
költözött. Itt másik arculatát mutatta meg a nagy tehetségű szerzetes, mert 
míg korábban természettudományos ismereteivel, itt filozófiai gondolata-
ival hívta fel magára a figyelmet, és a szerzetes magatartást felváltotta a 
konfucionista irodalmár képe. 

1595-ben Nanchangba költözött, ott publikálta első művét kínai nyelven 
A barátságról címmel. Ezzel a kötetével megkezdődött az őt kínai nevén 
(Li Madou) ismertté tevő munkák sora, mely már szélesebb körben olva-
sottá tette az értelmiség berkein belül. 1596-ban látott napvilágot második 
értekezése Nyugati Mnemotecnica címmel, egy már korábban, még a római 
kollégiumban megkezdett tanulmányának kínai nyelvű fordítása. 

1599 elején Nankingba, végül 1601-ben Pekingbe jutott el. Erre az időre 
viszont már jeles tudósként tartották számon, olyannyira, hogy az akkori 
császár, Wanli, aki akkor már évek óta nem mutatkozott nyilvánosan és még 
a minisztereit sem fogadta, anélkül, hogy korábban találkozott volna Matteo 
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Riccivel, udvarába fogadta négy társával együtt, és haláláig ott tartotta őket 
a kincstár költségén. 

Haláláig tartó kilencévi Pekingi tartózkodása alatt ért be mindaz a tu-
dományos elmélkedés, amit Kínában töltött élete során folytatott, ezt az 
időszakot tekinthetjük tudományos tevékenysége csúcspontjának. Számos 
munkájában segítette itt kínai tudós, ezzel is elismerve munkásságát. 1602-
ben Li Zhizao segítségével elkészítette a világtérkép egy újabb változatát, 
a következő évben pedig Feng Yingjing biztatására nyomtatva látott napvi-
lágot újabb kötete, amely Az Ég Urának valós jelentése címet viselte. Még 
ebben az évben, 1603-ban készült el a világtérkép legújabb verziója, melyet 
minden eddiginél nagyobbra, nyolc táblára festve mutattak be. 

1605-ben publikálta Huszonöt Szentencia című munkáját, majd Xu Gu-
angqi segítségével lefordította az Eukleidészi Elemek első hat kötetét. 1608-
ban tekintette meg első alkalommal a császár az egyetemes világtérképet, 
és hitelességét és fontosságát felismerve, rendelt belőle tizenkét példányt, 
selyemből elkészítve. Még ebben az évben megjelent az Egy különös ember 
tíz fejezete című munkája, amely meghozta neki egész Kína végső elismeré-
sét. Ezt az erkölcsi jellegű munkáját elsősorban a sztoicista irányzat ihlette. 
Még 1608 vége táján kezdett neki egy nagyobb terjedelmű történeti jelle-
gű bíró munkájának, mely töredékes formájában is a Kína iránt érdeklődő 
európaiak legfőbb forrásává vált a következő két évszázadra, és A Jézus 
Társaság és a kereszténység megjelenése Kínában címet kapta.

Tudományos munkásságának eredménye ilyen módon kézzelfogható, és 
az elismerést is elhozta számára a kínai kortársak részéről, hiszen levelező-
társa volt a kor számos elismert kínai gondolkodója és tudósa. Munkái ré-
vén a kínaiak megismerték az európai gondolkodók tételeit, az ókori filozó-
fusoktól egészen Ricci itáliai kortársaiig. Hittérítői tevékenységének egyes 
vonásai Szent Pál módszeréhez hasonlatosak, mikor a görög filozófusokkal 
vitázva tárgyalta Athénban a kereszténység alapjait.� Megismerte a kínaiak 
vallását és filozófiáját, hogy ezekkel tudja ütköztetni a kereszténység tanait. 
A vita minősítésére a cikk szerzője a jelzőként alkalmazott főnevet, az eccel-
lenza (jelentése: jelesség, kiválóság) kifejezést használja, mert a maceratai 
szerzetes széleskörű tudása birtokában vitázhatott korának konfucionista és 
buddhista gondolkodóival. Emellett igyekezett megismerni az ország kul-
túráját és történelmét, majd tudását továbbadni európai kortársainak. Mun-
kásságának hatására kínai gondolkodók ismerték fel a saját és az európai 
gondolatok közti hasonlóságokat, és hálájukat fejezték ki neki, hogy elhozta 
nekik, valamint kínai nyelvre fordította, és ez által lehetővé tette számukra, 
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kínaiak számára is, hogy felismerjék a közeledés lehetőségét az egymástól 
oly távoli kultúrák számára. Tudományos munkája mellett elismerték sze-
mélyes kiválóságát is, őszinteségéért, nagylelkűségéért (tanításáért sosem 
fogadott el pénzt) és hatalmas tudásáért a kínai Xitai (jelentése: nyugati 
mester) névvel illették. 

Matteo Ricci 1610. május 11-én hunyt el Pekingben, és a császár első 
ízben engedett át kínai földet egy külföldi temetésére; tudós kortársai gyá-
szolták halálát, és sírja a mai napig tiszteletben áll Pekingben. 

Filippo Mignini, a Maceratai Egyetem filozófiatörténet professzora és a 
Maceratai Matteo Ricci Intézet igazgatója hívja fel figyelmünket a jezsuita 
szerzetes kulturális munkásságára, mely hosszú ideig a feledés homályába 
veszett, nem utolsó sorban a katolikus egyház korábbi elítélő hozzáállása 
miatt, mellyel a jezsuita rend tevékenységét szemlélte. A huszadik század 
elején Pietro Tacchi Venturi kutatta Ricci kéziratait a Jezsuita Rend történeti 
archívumában, majd a század folyamán több kísérlet is történt a Ricci szemé-
lyéhez fűződő kutatásokra, így XII. Pius pápa, majd a Mussolini-kormány 
idején is. Ezt ismét a mellőzés ideje követte, de 1982-ben az Università di 
Macerata és az Università Gregoriana által rendezett nemzetközi találkozót 
Matteo Ricci Makaóra való érkezésének négyszáz éves évfordulójára szer-
vezték, ami a szerzetes munkásságának széleskörű kutatását indította el, és 
a munka a mai napig is zajlik. A találkozó eredményeit összegezve II. János 
Pál pápa a harmadik évezred evangelizációs munkájának követendő példá-
jaként mutatott rá Matteo Ricci életére és tevékenységére. 

Az előző század kilencvenes éveinek közepe táján indult meg a munka, 
hogy rendszerezzék Ricci műveit, különös tekintettel a kínai nyelven írot-
takra, melyek nagy része eddig nem jelent meg fordításban. Nem csak si-
nológusok, de filozófiatörténészek, teológusok és irodalmárok is dolgoznak 
Matteo Ricci munkásságán, amellyel kétségkívül az európai és a távol-kele-
ti kultúrák kapcsolatteremtésében úttörőnek számít. Műveinek összegzése 
tíz kötetben jelenik meg, ebből három 2009-ben, a második négy 2010-ben, 
valamint a további három kötet előreláthatóan 2011-ben.

Filippo Mignini: Matteo Ricci. Alle radici dei moderni rapporti culturali tra Italia e Cina (Mat-
teo Ricci. Itália és Kína modern kulturális kapcsolatának kezdetei). Il Veltro. 2010. január 
– április, 11–31. old.
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