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a tulajdon szemükkel láttak a levéltárban olyan 
1944-bQl származó sürgönyöket, amelyek a 
tambovi láger parancsnokságára érkeztek be, 
és azt az utasítást tartalmazták, hogy a »meg-
haltak« szót helyettesítsék a »továbbirányítva« 
kifejezéssel.”

Mitschi leírja, hogy csak 1944–45 telén na-
ponta 30-40 ember halt meg a barakkokban. 
Charles az általános legyengülést leszámítva 
épségben átvészelte ezt az idQszakot. „Bár a 
hosszú tél folyamán szánalmas egészségi ál-
lapotban voltam, nem akartam beletörQdni és 
elheverni a priccsen – írja. Egy-két társam segít-
ségével megküzdöttem azzal a néhány lépcsQ-
fokkal, és minden nap kimentem a barakkból, 
hogy erQt vegyek magamon, és dolgoztassam 
az izmaimat.”

Charles Mitschit zeneszeretete mentette meg. 
A láger könyvtárában szervezQdött egy iroda-
lom- és zenekedvelQkbQl álló kör; megkérték 
Charles-t, hogy foglalkozzon azokkal, akik már 
nem tudtak járni – hátha javítja a hangulatukat. 
Barátaival együtt szervezett egy kórust, utána 
pedig egy zenekart – a heged_ket egy román 
fogoly csinálta a szomszéd erdQben kivágott 
nyírfából. Az egyik felügyelQ tisztrQl kiderült, 
hogy szereti a zenét: Malenkov hadnagy, aki 
igen megkedvelte Charles-t, még abban is se-
gített neki, hogy megússza az utolsó motozást, 
mielQtt az elhagyta volna a tábort; Malenkovnak 
köszönhetQen, sikerült kicsempésznie egy kana-
lat, egy kést és a táborban írt kották egy részét. 
Ezekkel a kincsekkel indult útnak hazafelé 
Elzászba Charles Mitschi volt hadifogoly a 188-
as számú lágerbQl 1945. augusztus 2-án. S több 
mint fél évszázaddal késQbb tudták csak rábe-
szélni a gyerekei apjukat a tambovi fogságáról 
szóló könyv megírására.

Alexander Kuzminih történész véleménye
Becslések szerint a Szovjetunióban a második 
világháború alatt több mint 5 millió katona-
tisztet és polgári személyt ejtettek fogságba, 
illetve internáltak. A lágerek különbözQ színvo-
nalúak voltak: a fogoly tisztek megfelelQ ellá-
tásban részesültek, és még tisztiszolga tartását 
is engedélyezték nekik. Az egyszer_ katonák 
azonban igen nehéz körülmények közé ke-

rültek. A 188-as számú táborban köztudottan 
magas volt a halálozási arány. A voronyezsi 
és a tambovi körzetek hadifogolytáboraiban a 
foglyok olyan nagy számban haltak éhen vagy 
estek betegségek áldozatául, hogy emiatt levál-
tották Pjotr Szoprunyenkót, a Hadifogolyügyi 
FQparancsnokság vezetQjét, és Iván Petrov ke-
rült a helyére. A 188-as lágerben gy_jtötték 
össze a külföldieket, mielQtt visszaindították 
volna hazájukba Qket; ott katonai egységeket 
próbálták kialakítani a hadifogoly franciákból, 
lengyelekbQl, csehekbQl, szlovákokból. Elzász 
és Lotaringia lakosai esetében – a terület vitatott 
helyzete miatt – nehezebben lehetett dönteni a 
hovatartozásukról: vajon francia vagy német 
polgárokról van-e szó? A háború alatt a szov-
jet vezetQknek mellesleg az az ötlete támadt, 
hogy a nemzetgazdaság helyreállításában fel-
használhatnák ennek az 5 millió fogolynak a 
munkaerejét; a feladattal azonban nem sikerült 
megbirkózniuk, mivel a foglyokat etetni és gyó-
gyítani kellett, a barakkokhoz építQanyagra volt 
szükség – az országnak pedig nem voltak meg 
ehhez az erQforrásai. Ezért a hadifoglyok nagy 
részét szinte rögtön a háború befejezése után 
visszaküldték hazájukba. Az akkori vezetésnek 
még egy elképesztQ ötlete támadt: Németország 
csaknem teljes férfilakosságát át akarták tele-
píteni a Szovjetunióba, hogy részt vegyenek 
az újjáépítési munkálatokban – Istennek hála, 
1945-re felülkerekedett a józan ész, és elképze-
lésüket nem valósították meg.

(Novoje Vremja)

Orville Schell

Fortélyos félelem Kínában

„Liberálisként nemigen jósolok magamnak 
nagy jövQt Kínában” – így panaszkodott egy 
bizalmas beszélgetés során nemrég egy kínai 
szakértQi csoport kiváló vezetQje, aki épp kül-
földre készült költözni. Ezek a szavak nagyon 
is ismerQsen csengenek manapság, amikor kép-
zett kínai szakemberek adnak hangot országuk 
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jövQje felett érzett növekvQ aggodalmuknak. 
Való igaz, hogy az 1970-es évek óta – mikor 
Mao még hatalmon volt, és tombolt a kulturális 
forradalom – még soha nem kerítette ennyire 
hatalmába a kínai vezetést a maoizmus és a 
lenini stílusú vezetés iránti nosztalgia.

A tengerentúli Kína-szakértQk hozzászokhat-
tak már ahhoz, hogy amikor a Kínai Kommunista 
Pártban (KKP) vezetQváltás történik, a kínai 
elemzQk tealevelekbQl kiolvasott jóslatokat ké-
szítenek a Kínai Kommunista Párt (KKP) enyhü-
lQ vagy szigorodó politikájára vonatkozóan. Kína 
mindig is egypárti leninista állam volt, kiterjedt 
cenzúrával és a világ talán legnagyobb titkos-
rendQrségével. Nem nevezhetQ azonban szok-
ványos eseményeknek az, ami ma Pekingben 
folyik a Kínai Kommunista Párt fQtitkára, Hszi 
Csin-ping vezetése alatt. AlapvetQ ideológiai és 
szervezeti eltolódás tapasztalható, mely már kezd 
hatással lenni mind Kína reformprogramjára, 
mind külkapcsolataira is.

Ennek a haladásellenes irányzatnak a kö-
zéppontjában Hszi azon rendkívül nagyratö-
rQ kezdeményezése áll, hogy megtisztítsa a 
Kommunista Pártot – ahogy Q nevezi Qket – a 
„tigrisektQl és a legyektQl”, azaz a megveszte-
gethetQ hivatalnokoktól és üzletemberektQl az 
alsóbb és felsQbb rétegekben egyaránt. A tiszto-
gatások 2012-es kezdete óta már több mint 160 
„tigris” akadt horogra, akik a tartományi elöljá-
ró-helyettesi vagy miniszterhelyettesi rangban, 
illetve a fölött voltak, és több mint 1400 „légy”, 
valamennyien alacsonyabb szint_ tisztviselQk.3 

A korrupcióellenes fellépés azonban tágabban 
értelmezett neo-maoista stílusú tömeges tiszto-
gatássá alakult, mely politikai ellenfeleket és 
másképp gondolkodókat célzott meg.

A párt úgy tudta megvalósítani ezt a nagy 
tömegeket érintQ elképzelését, hogy a titkos-
rendQrség, a megfigyelQ és biztonsági rendsze-
rek különleges és kiterjedt hálózatát vetette be, 
mely a kínai élet megannyi területére kihatással 
lett. Különösen nehéz helyzetbe kerültek a hír-
közlési szervek. Mivel a szerkesztQk és a tudó-

3 L. Susan Jakes: Így képzeljük Kína korrupció-
ellenes kampányát (Visualizing China’s Anti-
Corruption Campaign), ChinaFile.com, 2016. 
január 21.

sítók felsQbb nyomásra kötelesek voltak a régi 
maoista modellnek megfelelQen a párt szócsö-
veként szolgálni, a Központi Propagandaosztály 
elQírásai miatt jelentQsen lesz_kült a mozgáste-
rük. Úgy érezték, hogy még attól a kevés sza-
badságuktól is megfosztották Qket, amit eddig 
élvezhettek, hiszen fentrQl szabták meg, mirQl 
tudósíthatnak, és mirQl nem.

Egyre súlyosabb következményekkel járt, ha 
valaki szembeszegült a kormány akaratával. 
Például 2015 augusztusában történt, hogy a 
Cajcsing üzleti hetilap egyik pénzügyi újságíró-
ját Qrizetbe vették, miután arról tudósított, hogy 
a kínai tQzsde a kormány befolyása alatt áll, 
és arra kényszerítették, hogy a Kínai Központi 
Televízióban (KKTV) megalázó nyilvános ön-
kritikában vonja vissza véleményét. Nemrégiben 
pedig – mikor Hszi maga személyesen látoga-
tott el az Új Kína (Hszinhua) hírügynökséghez, 
a Nép napilapjához (Rénmin Ribáo, People’s 
Daily) [a Kínai Kommunista Párt hivatalos 
napilapja] és a Központi Televízióhoz –, a mé-
diaorgánumokat a leghatározottabb módon arra 
figyelmeztették, hogy ne térjenek el a Párt 
állásfoglalásától.

„Valamennyi a Párt égisze alatt m_ködQ hír-
közlQ szerv [márpedig Kínában ide számít min-
den nagy médiaorgánum] köteles a párt akaratá-
val és irányvonalával összhangban nyilatkozni, 
valamint megvédeni a Párt tekintélyét és egy-
ségét” – figyelmeztetett Hszi. Egy „A KKTV 
vezetékneve: a Párt” feliratú transzparens elQtt 
állva arra biztatta a médiában dolgozókat, hogy 
„egyre tudatosabban hangolják össze ideológi-
ájukat, politikai gondolkodásukat, és tetteiket 
a KKP Központi Bizottságáéval”. Mindössze 
pár nappal ezután az Ipari és Informatikai 
Minisztérium új szabályzást jelentett be, mely 
megtiltotta az összes külföldi beruházású mé-
diatársaságnak, hogy kormányzati jóváhagyás 
nélkül online kiadványokat jelentessen meg.

Az elnyomás azonban aligha korlátozódott 
csak a médiára. Keresztek százai kerültek le 
keresztény templomok tornyairól, templomo-
kat romboltak földig, lelkészeket tartóztattak 
le, védQügyvédjeiket pedig Qrizetbe vették, és 
nyilvános beismerésekre kényszerítették Qket. 
S még ha egyfajta civil társadalom formálódá-
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sának jelei voltak is megfigyelhetQk az utóbbi 
néhány évtizedben, jelenleg a civil szervezetek 
m_ködését korlátozó új törvény elQkészítése fo-
lyik, amely megtiltaná a külföldi szervezetekkel 
való együttm_ködést, illetve kormány által nem 
támogatott tevékenységeket.

Ezzel egy idQben szakértQi csoportok füg-
getlen gondolkodású kutatói és szókimondó 
egyetemi oktatók amiatt aggódnak, hogy Hszi 
politikája bénítólag hat a tudományos életre 
Kínában és Hongkongban egyaránt. Szexuális 
zaklatás ellen tüntetQ nQi jogi aktivistákat tar-
tóztattak le „ellentétek szításáért és zavargások 
elQidézéséért”, tömeges letartóztatási hullám 
söpört végig az emberi jogi aktivisták körében 
„a közrend megzavarása”, sQt „államellenes 
felforgató tevékenység” miatt.

E mostani irányvonal a legnagyobb megle-
petést azzal okozta, hogy újabban Peking keze 
az országhatárokon túlra is elér, ha emberek és 
szervezetek ellenQrzésérQl van szó. Miközben 
makacsul ragaszkodnak saját országuk szuve-
renitásának sérthetetlenségéhez, ügynökeik a 
tengeren túl próbálják kiterjeszteni befolyásu-
kat a külföldön folyó dialógusra Konfuciusz 
Intézetek4 százainak felállításával, újságokkal, 
folyóiratokkal, sQt tévécsatornákkal, melyek 
mind a Központi Propagandaosztálynak és a 
KKP-nek tartoznak engedelmességgel.

A kínai kormány továbbá megtagadja a ví-
zumot az „ellenséges” külföldi újságíróktól és 
tudományos kutatóktól; letiltja az álláspontjától 
eltérQ külföldi weboldalakat; azt követeli, hogy 
ne kapjanak külföldön nyilvánosságot olyan 
közéleti figurák, mint a dalai láma, a hongkongi 
aktivisták vagy a másként gondolkodó kínaiak; 
megfenyegeti a kormánynak ellenszegülQ tenge-
rentúli médiaorgánumok helyi központjait; sQt, 
mostanában külföldi állampolgárokat rabol el, 
akiket Kínába „irányít”, majd arra kényszerít, 
hogy televíziós adásban vallják meg b_neiket. 
Nem meglepQ, hogy a kínaiak a „félelem újabb 
légkörérQl” (kongbude qifen) kezdenek suttogni, 
melyet Eva Pils, a King’s College London jogi 

4 A Konfuciusz Intézetek olyan nonprofit intéz-
mények, melyek a kínai nyelv és kultúra meg-
ismertetésével foglalkoznak a világ különbözQ 
országaiban. Létrehozásukat és m_ködésüket a 
Kínai Népköztársaság támogatja.

fakultásának oktatója „félelem általi kormány-
zásnak” nevez.

Ezekben az új taktikákban a merészség és a kér-
lelhetetlen hangnem t_nik fel leginkább. Ahelyett 
hogy a KKP tagadná Qket vagy mentegetQzne 
miattuk, büszkén egy új kínai fejlQdési modell 
részének kiáltja ki Qket, jóllehet ez olyan modell, 
melynek semmi szüksége a nyugati liberális érté-
kekre. A felfelé ívelQ kínai gazdagság és hatalom 
új világában az erQs vezetés, a rövid távú stabilitás 
és az azonnali gazdasági növekedés számít.

Ennek a szigorúbb ellenQrzést és Kína meg-
újulását célzó országos kampánynak a közép-
pontjában a Fegyelmet FelügyelQ Központi 
Bizottság (FFKB) áll, mely mindezt az erQtel-
jesebb vezetési stílus, a lebutított gondolkodás 
és a Hszi iránti még nagyobb odaadás együttes 
segítségével próbálja elérni. A már régóta a 
Párt egyik legbefolyásosabb, legtitokzatosabb 
és leginkább rettegett belsQ szerveként m_ködQ 
FFKB fQ feladata a „pártfegyelem megQrzése”. 
Amikor azonban Hszi hatalomra kerülésekor 
Vang Csi-san miniszterelnök-helyettest és a 
Politikai Bizottság Állandó Bizottságának tag-
ját nevezte ki fQtitkárhelyettesnek, az FFKB-t 
egy újabb, példátlan korrupcióellenes kampány 
elindításával bízta meg.

Vang Csi-san Jao Ji-lin egykori miniszter-
elnök-helyettes „kiskirály” veje. Egy egye-
temi professzor fiaként és történész-szakos 
hallgatóként a Kínai Építési Bank (Chinese 
Construction Bank) élén állt, továbbá ügyesen 
kezelte Kína pénzügyi és kereskedelmi ügyeit 
Hu Csin-tao elnöksége alatt, mikor is szorosan 
együttm_ködött Henry Paulsonnal, az Egyesült 
Államok pénzügyminiszterével, hogy egyen-
gesse a két ország közti stratégiai és gazdasági 
párbeszéd kezdeti szakaszát. Azok az évek külö-
nösen gyümölcsözQnek bizonyultak az Egyesült 
Államok és Kína szempontjából. Arról nem szól 
a fáma, miért hagyott fel Vang ilyen készsége-
sen ezzel a portfólióval, hogy névtelen „nagy 
inkvizítor” legyen belQle, bár magyarázatul 
szolgálhat Hszihez f_zQdQ barátsága, mely még 
abból az idQbQl származik, amikor fiatalkoruk-
ban mindkettejüket ugyanabba a porfészekbe 
„küldték le” Sanhszi tartományban az 1970-es 
évek elején.
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A KKP-vel foglalkozó Ling Li, a Bécsi 
Egyetem vendégprofesszora szerint „a párt 
fegyelmi rendszere mindig is a Központi 
Bizottság tekintélyének fenntartását és a párt-
egység megQrzését szolgálta, és ez a jövQben is 
így lesz.5 Mióta azonban 2012-ben Vang átvette 
az irányítást, a tizenkét kirendeltségbQl álló 
eleve jelentQs hálózat – együttesen a Központi 
Bizottsággal – a 2013-ban történt húszról 2016-
ig több mint százra növelte a kivizsgálások 
számát, s ezáltal az egyik legfontosabb eszköz 
lett Hszi kezében, hogy Kína egypártrendszerét 
fenntarthassa. Az ott folyó munka jelentQsége 
már abból is lemérhetQ, hogy maga dönthet 
a saját személyi állományáról, megkerülve a 
Szervezeti Osztályt, a magas szint_ kinevezé-
sekkel foglalkozó központi állami szervet.

A KKP-nek mint modern viszonyok közt 
létezQ régimódi leninista pártnak két nagy ne-
hézséggel kell szembenéznie: elsQként azzal, 
hogy miképpen tudja megQrizni az „ideológiai 
fegyelmet” közel 89 milliós tagsága körében 
egy olyan globalizált világban, ahol minden a 
pénzrQl, külföldi utazásokról, elektronikus úton 
érkezQ információról és eretnek eszmékrQl szól. 
Másodszorra azzal, hogy hogyan küzdje le az 
állandóan jelenlévQ korrupció mételyét, melyet 
Hszi maga is „élet-halál kérdésének” nevezett.

A Párt megvesztegethetQségének elsQdleges oka 
az, hogy bár a tisztviselQk nincsenek rendesen 
megfizetve, értékes nemzeti vagyont felügyelnek. 
Így például az ingatlanügyeket (minden föld a 
kormány tulajdona) és a banki tevékenységet 
(minden nagy bank úgyszintén az állam tulajdona) 
is magukban foglaló fejlesztési ügyek intézése-
kor az ajánlatokat elbíráló hivatalnokok olyan 
helyzetbe kerülnek, amelyben nehezen tudnak 
ellenállni annak, hogy soványka fizetésüket ki 
ne egészítsék kenQpénzek elfogadásával vagy a 
nyereség néhány százalékának zsebre vágásával. 
Mivel Kínában az üzleti siker szinte elképzel-
hetetlen megvesztegetés nélkül, a tisztviselQk és 
az üzletemberek (állami tulajdonú vállalkozások 
élén állva) valamennyien könnyen áldozatul esnek 

5 Li Ling: A Fegyelmi és MegfigyelQ Bizottság 
hatalomra jutása (1927 – 2012): korrupcióellenes 
kivizsgálás és döntéshozatal a Kínai Kommunista 
Pártban, Modern China, 2016. február 16.

ennek a kínaiak által „eredendQ b_nnek” nevezett 
csábításnak (juancui).

Bár semmi új nincs a nap alatt Kínában, ha a 
titkos nyomozásokra, a cenzúrázásra és a politikai 
tárgyalásokra gondolunk, a Fegyelmet FelügyelQ 
Központi Bizottság sajátos szerepet tölt be Hszi 
korrupcióellenes kampányában nyíltan törvénye-
ken felül álló pozíciója révén. Az általa kezde-
ményezett vizsgálatok elsQbbséget élveznek a 
bírósági eljárásokkal szemben, vagyis a demok-
ratikus társadalmakban szokásos rendQri, ügyész-
ségi, bírósági eljárások mellQzésével. Az FFKB 
nemigen zavartatja magát efféle jogi apróságok 
miatt, kivéve a kirakatpereket, melyekre az ügyek 
legvégén van szükség, hogy meglegyen annak 
látszata, hogy – példának okáért a korrupcióért 
járó – büntetés kiszabása a törvényi elQírások 
szerint történik; ez egy olyan kifejezés, melyet az 
FFKB egyfolytában hangoztat, mintha pusztán a 
folyamatos mantrázástól igazzá válna. Ám addigra 
természetesen rég bebizonyosodik a „b_nösség 
ténye”, és rendszerint már csak egy kis jogi színjá-
tékra van szükség, hogy az a törvényesség látszatát 
kölcsönözze az FFKB vizsgálódásainak.

Azon kívül, hogy a FFKB a „pártfegyelem” 
megsértése és a megvesztegetések körül vizsgáló-
dik, még egy nehezen körbeírható feladatot is ellát: 
elrettentQ hatást kíván gyakorolni a b_nelkövetQkre, 
mint ahogy ezt 2014-ben honlapján le is írta. Más 
szóval, „úgy gondolja, hogy „pár csirke megölé-
sével megrémíti a majmokat” (hsziacsi csinghou) 
– mint az Qsi bölcsesség mondja –, annak remé-
nyében, hogy ez eltántorít majd más lehetséges 
gonosztevQket. A bizottság még egy új honlapot és 
okostelefon-alkalmazást is elindított, ami lehetQvé 
teszi a besúgók számára, hogy terhelQ fényképeket 
és filmfelvételeket töltsenek fel azokról a hivatal-
nokokról, akiket az új, fény_zést tiltó szabályok 
megsértésén kapnak vagy akár tetten érnek.

Mintha csak az FFKB saját nyomozószerve, a 
Fegyelmet FelügyelQ EllenQrzési Hivatal (FFEH, 
csicsian csiancsasi) nem lett volna a helyzet 
magaslatán Hszi tisztogatási törekvéseinek szem-
pontjából, a Párt egy újabb szervet hívott életre, 
a Központi Felügyeleti Rendészeti Csoportot 
(KFRCS, hszünsicu). Ez utóbbit eredetileg 2003-
ban alakították meg azzal a céllal, hogy a vezetQ 
kádereket vizsgálja, akik esetleg megmenekültek 
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ettQl az FFKB saját köreiben uralkodó nepotiz-
mus és protekció miatt. Élükön egy-egy nyug-
díjas miniszteri rangot viselQ hivatalnokkal, és 
a Központi Bizottság új, Központi VezetQségi 
Felügyeleti Munkát Irányító Csoportjának kül-
dött jelentésekkel a KFRCS hamarosan egy fon-
tos és rettegett nyomozóegységgé nQtte ki magát 
Kína már eleve kiterjedt biztonsági szervezetén 
belül. Bár a KFRCS – hasonlóan a FFKB-hez – a 
jelentéseket a szó szoros értelmében közvetlenül 
a Párt Központi Bizottságának küldi, napi szinten 
Vang Csi-san irányítása alatt áll, aki ezáltal Kína 
titkosrendQrségének nagyfQnökévé vált.

Amikor egy „tigris vagy egy légy” gyanúba 
keveredik bármely nyomozószerv szemében, a 
gyanúsított Qrizetbe vehetQ ún. „kettQs kijelö-
lés” (suangkuj) céljából, ami azt jelenti, hogy 
önként jelentkeznek a FFKB által meghatározott 
idQben és helyen. A külvilágtól elszigetelt gyanú-
sított – akit „védelmezQk kísérete” Qriz gyakran 
éjjel-nappal az öngyilkosság veszélye miatt –, 
csak találgatásokba bocsátkozhat, hogy mennyi 
ideig tartják fogságban, továbbá nem élhet az 
elQvezetést elrendelQ végzés lehetQségével vagy 
fellebbezéssel. Li Ling tudományos kutató szerint 
a suangkuj célja, hogy „megtörje a fogva tartottak 
pszichológiai védekezQ rendszerét, és azok »haj-
landóak legyenek beszélni«”. Bár újabban történt 
néhány reformintézkedés, a múltban nem volt 
ritka az erQszakkal kikényszerített vallomás, a testi 
bántalmazás, sQt a kínzás és a fogvatartott halála 
sem. Mivel minden kivizsgálás a b_nösség vélel-
mével járt együtt, a suangkuj rendszerint legalább 
annyira számított már ítéletnek, mint a bizonyítási 
eljárás kezdetének. Mondani sem kell, hogy kevés 
dolog kelt nagyobb félelmet a hivatalnokok köré-
ben, mint az a hír, hogy „részlegük” (tanvej) rajta 
van a FFKB feketelistáján.

„Az FFKB korrupcióellenes kampánya hátbor-
zongatóan emlékeztet arra a drákói szigorra, 
amely az ún. Keleti sétány6 általi elnyomást 
jellemezte Ming-dinasztia alatt” – hallottam 
egy történelmi érdeklQdéssel megáldott vállalati 

6 A Ming-dinasztia idején eunuchok által m_köd-
tetett kémszolgálat és titkosrendQrség; abszolút 
hatalmat élveztek. A Keleti sétány név onnan 
ered, hogy a császári palota keleti részén volt a 
székhelyük.

tanácsadótól. A hölgy a kínai császárkornak az 
arra a korszakára utalt, melyben a tetQfokára 
hágott az önkényuralom. Mint a legtöbb kí-
nai számára ismeretes történelmi tanulmányai, 
népszer_sítQ regények, és tévéfilmek alapján, a 
Ming-dinasztiát pártviszályok, cselszövés, üldö-
zési mánia, megfélemlítés, apagyilkosság és tör-
vénytelen kegyetlenkedések jellemezték. Mivel 
Jung-lö császár (uralkodott 1402-tQl 1424-ig) 
senkiben sem bízott, és mindenütt árulást sejtett, 
besúgókra és belsQ jelentési rendszerre épülQ 
bonyolult hálózattal kívánta megvédeni trónját.

Amikor Hszi Csin-pinghez hasonlóan a Ming-
császár úgy találta, hogy már fennálló biztonsági 
szervezete, a „Brokátba öltözött Qrök” (csinjivej7) 
kevésnek bizonyultak a feladathoz, hogy meg-
védjék uralmát a felforgató elemektQl, létrehozta 
a hírhedt Keleti sétányt (tungcsang), és irányítá-
sát h_séges, palotai szolgálatot teljesítQ eunuc-
hokra bízta. Itt minden hivatalnokról titkos akták 
készültek, pontosan úgy, mint ahogy a mai „dosz-
szié (tangan)-rendszer” is feljegyzéseket tárol a 
kínai polgárokról. A kikényszerített vallomások, 
kínzások és vérfagylaló gyilkosságok végtelenre 
nyúló történetével a Ming-dinasztia belbiztonsági 
szervezete „a trón mögötti sátáni erQvé nQtte ki 
magát – írja Sin-san Henry Tsai, az Arkansasi 
Egyetem történésze –, egy óriási titkosrendQrség-
apparátussá”, melynek „hatalma úgy nQtt, mint 
egy irtózatos polipé, aminek csápjai a birodalom 
minden sarkába elértek”.

Mindenesetre a Ming-udvarban úgy eluralko-
dott az árulás és a cselszövés, hogy a késQbbi 
császárok már a Keleti sétányban sem bíztak, 
ezért életre hívták a Nyugati sétányt (hszicsang) 
is, mely még egy biztonsági szervezet volt a 
szokásos hivatalos szerveken kívül. Ma a Hszi 
Csin-ping uralma alatt szaporán burjánzó biz-
tonsági szervezetek kísértetiesen emlékeztetnek 
a Ming-korabeli elQdökre.

Hszi Csin-ping, miközben egyfolytában tá-
volodik a konszenzuson alapuló vezetési stí-
lustól, mely felemelte Kínát a Mao elnyomó 
rendszere utáni idQszakban, nemcsak a hatal-
mat központosította újra, hanem – ahogy a 

7 Az aranysárga brokát egyenruhát viselQ Qrök a 
Ming-dinasztia császárokat védQ katonai titkos-
rendQrségét alkották.
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Ming-császárok is eltörölték a miniszterelnök 
intézményét – ellehetetlenítette a modern kori 
kormányfQ helyzetét. Ehelyett egy sor új „ve-
zetQségi kiscsoportot” (lingtao hsziaocu) hozott 
létre, és kineveztette magát a legfontosabbak 
élére (olyan területekrQl van szó, mint például 
a katonai újjászervezés, a kibernetikai b_ncse-
lekmények, a gazdasági reform, halászati jogok 
stb.). A pártpropaganda ma fennhangon hirdeti: 
Hszi több mint elsQ az egyenlQk között, azaz 
primus inter pares – egyenesen a Párt magjává 
(hohszin) vált. A kínai kulturális élet egy jól-
ismert személyisége nemrégiben így panaszko-
dott bizalmas körben: „Vezetésünknek van egy 
kitörölhetetlenül »diktatórikus személyisége« 
(tucájtö hszingko).”

Amilyen népszer_ Hszi korrupcióellenes 
kampánya az átlagemberek körében – egy 2014-
es harvardi felmérés szerint a világ vezetQi 
közül neki van a legmagasabb népszer_ségi 
mutatója –, tagadhatatlanul leh_tötte azokat a 
reményeket, hogy bárki is Qszintén beszélhet a 
hatalmon levQkkel. S mivel a kezdeti korrupció-
ellenes mozgalom politikai és ideológiai ellen-
feleket célzó, átfogó tisztogatássá fajult, sokan 
attól tartanak Kínában, hogy a maoizmus egy új 
korszakába fognak visszasüllyedni.

Az ilyen félelmek csak felerQsödtek, amikor 
az újévi ünnepek alatt a televízió közvetítet-
te Hszi zarándokútját Csingkangsanba, ahol 
annak idején 1927-ben Mao elsQ forradalmi 
támaszpontját hozta létre. Itt az atyáskodó 
Hszi „elvegyült az emberek között”, és együtt 
evett a parasztokkal egy tiszteletet parancsoló 
Mao-poszter elQtt. Útjáról számtalan fénykép, 
hírösszefoglaló, hízelgQ könny_zenei dal és 
filmfelvétel készült, melyek mind „Hszi apánk” 
(Hszi tata) kegyes jóindulatát voltak hivatottak 
dicsQíteni.

Hszi 2016 februárjának vége felé elrendelt 
egy egy évig tartó szocialista nevelési kam-
pányt, különös tekintettel azokra az elvtársakra, 
akik esetleg úgy érzik, hogy „megingott a bizal-
muk a kommunizmusban”. Melegen ajánlotta 
Mao 1949-es A pártbizottságok munkamódsze-
reirQl cím_ írásának gondos tanulmányozását.

Az elképzelés, hogy a kulturális forradalmat 
egykoron uraló „Mao Ce-tung”-eszme valaha is 

visszatérjen, már régóta legalább annyira való-
szín_tlennek t_nt, mint amilyen elviselhetetlen-
nek. De most, hogy Kína feltartóztathatatlanul 
csúszik vissza egy olyan politikai légkörbe, 
ami inkább emlékeztet Mao Ce-tung 1970-es 
idQszakára, semmint Teng Hsziao-ping 1980-as 
éveire, egyre több tanult kínai lát hasonlóságot 
a mai állapotok és a kínai történelem olyan ret-
tenetes korszakai, mint a kulturális forradalom 
és a Ming-dinasztia között. S közülük egyre 
többen próbálják pénzügyileg bebiztosítani ma-
gukat külföldön is vagyonuk kimenekítésével; 
emiatt aligha meglepQ, hogy az ország külföldi 
valutaállománya ezer sebtQl vérzik, mivel csak 
tavaly állítólag egymilliárd dollár került ki az 
országból.

Annak idején nem kis megkönnyebbülést 
jelentett, amikor 1978-ban a kétszeresen félreál-
lított Teng visszatért a hatalomba, és ismertette 
nagyratörQ reformprogramját, amely lehetQvé 
tette a Mao utáni Kínának, hogy nagyobb 
szabadságot élvezzen mind a gazdasági, mind 
a politikai életben. A rá következQ viszony-
lag nyugalmas évtized alatt, mely az 1989-
es Tienanmen téri diáktüntetéseket megelQzte, 
nem t_nt lehetetlennek az az elképzelés, hogy 
idQvel Kínát nemcsak piacorientáltság, politi-
kai nyitottság, illetve a jogállamiság melletti 
mélyebb elkötelezQdés fogja jellemezni, hanem 
a világban is jobban jelen lesz majd. Ezt a de-
r_látást erQsítették az olyan eszmék, mint Kína 
„békés felemelkedése”, melyet késQbb Hu Csin-
tao fogalmazott meg.

Mindenesetre Hszi Csin-ping beiktatása óta 
egyre inkább szertefoszlottak a remények egy 
olyan Kínával kapcsolatban, mely lassan maga 
mögött hagyja leninista múltját. Ténylegesen 
most 2016 tavaszán történt, mikor Kína épp 
az évi ún. „Két Gy_lését” (az Országos Népi 
Gy_lést, illetve a Népi Politikai Konzultációs 
Konferenciát) tartotta Pekingben, hogy Hszi 
nagyobb pártfegyelmet és médiacenzúrát célzó 
törekvései meglepQen nagy tiltakozást kezdtek 
kiváltani; többek között példátlan ellenállásba 
ütköztek intézkedései és az internetet uralni 
akaró tekintélyelv_sége. Az Új Kína (Hszinhua) 
hírügynökség tudósítója, Csou Fang például 
nyílt levélben illette kritikával a cenzorokat az 
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internetes véleménynyilvánítási szabadság „dur-
va” és „erQszakos” megsértéséért. „Az interne-
tet ellenQrzQ hatóságok – írja Csou – durván 
elnyomják a szabad online véleménykifejezést, 
a szólásszabadságot pedig rendkívüli mértékben 
korlátozzák.”

Csou levele futót_zként terjedt a neten, mielQtt 
még a cenzorok törölték volna. Egy másik 
online levél jelent meg a „FigyelQ” (Vucsie) 
kormányközeli híroldalon. Egy magukat „h_ 
kommunista párttagoknak” nevezQ anonim cso-
port írta alá, akik nemcsak azzal vádolták 
Hszit, hogy „személyi kultuszt” épít ki, hanem 
nyilvánosan felszólították, hogy mondjon le 
hivataláról. „Ön nem rendelkezik azokkal az 
adottságokkal, melyek a Pártot és a népet a jövQ 
felé tudnák vezetni”– jelentették ki.

Hszi otthoni tekintélyelv_ vezetési stílusa és 
külföldön tanúsított harcias magatartása nem 
sok jóval kecsegtet, mert növekvQ mértékben 
rontja Kína esélyeit gazdaságának sikeres át-
alakítására – miközben ezen áll vagy bukik je-
lenleg a világ sorsa. Ugyanakkor, mivel eltökélt 
szándékuk, hogy a Pártot még inkább a nacio-
nalizmus és az idegengy_lölet függvényévé te-
gyék, Hszi intézkedései elkerülhetetlenül azzal 
ellentétes irányba hatnak, hogy Peking felül-
vizsgálhassa a dél-kínai- és a kelet-kínai-tengeri 
szomszédaihoz f_zQdQ megromlott kapcsolatait. 
Végül, az effajta intézkedések – mivel a de-
mokratikus világ irányában tanúsított súlyosan 
paranoiás szemléletébQl fakadnak –, rendkívüli 
módon megnehezítik Kína számára a hatékony 
együttm_ködést az Egyesült Államokhoz ha-
sonló országokkal olyan közös érdekeket szol-
gáló létfontosságú kérdésekben, mint például 
a terrorizmus elleni harc, az éghajlatváltozás, 
a világjárványok vagy a nukleáris fegyverek 
elterjedése.

Bárhogy is alakuljon Kína sorsa az eljövendQ 
idQkben, most olyan visszafelé vezetQ úton 
indult el, mely valamennyi vele kapcsolatba 
kerülQ embert, üzleti vállalkozást és országot 
gyökeres újraértékelésre késztet ügyében: vajon 
mutat-e Kína hajlandóságot arra, hogy együtt-
m_ködjön a világ többi részével?

(The New York Review of Books)

Will Mawhood

Lettek és lengyelek                        
(Latgallia – egy lettországi népcsoport 

sajátos történelmi öröksége)

Daugavpils közel százezer lakosával a legné-
pesebb város Latgalliában, Lettország legke-
letebbi és egyben a legsajátosabb történelm_ 
tartományában. A város a Daugava folyó partján 
terül el (a Daugavpils név szó szerint ’Daugava 
várát’ jelenti), mely az ország leghosszabb – és a 
lettek szívéhez legközelebb álló – folyója; gyak-
ran megénekelték már dalokban és versekben, 
mint a haza jelképét. A Daugava átlós irányban 
halad át az országon, szépen keresztbe szelve 
azt, majd fokozatosan kiszélesedve a Rigai-
öbölbe torkollik. A fQvárostól kétszáz kilomé-
terre, Daugavpilsnél is olyan széles már a folyó, 
hogy eltart két-három percig, míg átérünk a 
hídján. A híd közepén megállok és körbenézek; 
az egyik oldalon a háború után épült igénytelen 
betonkockák láthatók, míg a másikon a folyó-
parti városrész, Griva erQs, de sok vihart látott 
faházai állnak.

Egész Latgalliában törékeny egyensúly áll 
fenn az orosz és a lett ajkú lakosság között 
(az utóbbiak közül legtöbben a latgalliai nyel-
vet beszélik), Daugavpils azonban ténylege-
sen orosz nyelv_ város, öt lakosból kevesebb 
mint egy vallja magát lettnek. Talán ezzel 
magyarázható, hogy ritkán szerepel elsQ he-
lyen a lettországi hírekben, és mostanáig a 
világ többi részén szinte nem is tudtak a 
létezésérQl. Azonban mindezt megváltoztatta 
az Ukrajna elleni orosz támadás, és a nemzet-
közi sajtó élénk figyelemmel kíséri nyomon 
a rendkívül vegyes nemzetiségi összetétel_ 
Latgallia és különösen Daugavpils helyzetét. 
Az ukrán válság kitörésekor megjelent egy 
cikk a The Telegraphban, mely Latgalliát téve-
sen „Lettország Krím-félszigetének titulálta”; 
2016 elején pedig a BBC2 csatornán egy nagy 
port kavaró ál-dokumentumfilmet vetítettek 
FQhadiszállás (Inside the War Room) címmel, 
mely egy Putyinnal való esetleges összeütkö-
zésrQl szólt, amit daugavpilsi oroszbarát zavar-
gások és elszakadási törekvések váltottak ki.


