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Egyetemen tanított vendégprofesszorként, 1999-
ben egyetemi tanárrá nevezték ki. Ezzel egy-
idejűleg a luganói egyetemen oktatott teoló-
giát. Morerod különböző tisztségeket tölt be a 
Szentszék hivatalos megbízásából a belső pár-
beszéd folytatása érdekében. 2012 óta a Pápai 
Teológiai Akadémia rendes tagja.

(Neue Zürcher Zeitung)

Kína lelkiismerete

Liu Hsziao-po halála üzenetet rejt Kína… 
és a Nyugat számára is

A 2017. július 13-án elhunyt Liu Hsziao-po 
neve nem túl közismert a nyugati világban. 
Mindazonáltal Liu kitűnik azon kínai honfi-
társai közül, akik a demokráciáért szállnak 
síkra és szembeszegülnek az ennek elfojtására 
törekvő Kommunista Párt kíméletlenségével. 
Az a méltóságteljes nyugalom és kitartás, 
amellyel Liu a kínai nép szabadságát követelte, 
a világ olyan jelentős másként gondolkodóinak 
sorába emelte, mint Andrej Szaharov és Nelson 
Mandela – hozzájuk hasonlóan meggyőződése 
miatt szenvedett el börtönbüntetést, és neki is 
odaítélték a Nobel-békedíjat.

Liu Hsziao-po egy északkelet-kínai kórház-
ban halt meg májrák következtében. A szenve-
dést, mely Liunak, családjának és barátainak 
osztályrészül jutott, csak súlyosbították nyo-
morúságos körülményei. Az irodalomtörténész, 
filozófus és szépíró Liu a nyolcadik évét töltötte 
egy felforgató tevékenységéért kapott tizen-
egy éves büntetésnek. Bűne egy demokráciát 
követelő petíció írásából állt – ezért az ügyért 
harcolt már évtizedek óta –, továbbá jelentős 
szerepet játszott az 1989-es Tienanmen téri 
tüntetésekben. Bár egy közkórházban feküdt, 
mégis fogolyként bántak vele. A kormány visz-
szautasította saját és családja kérését, hogy kül-
földön kezeltethesse magát. Kórterme elé őröket 
állítottak, internetcenzorok hadát vetették be, 
hogy azok a részvétnyilvánítás legkisebb jelét is 
töröljék, családját pedig hallgatásra kényszerí-

tették. A Kommunista Párt szeretné elfeledtetni 
a világgal Liut, és amit képviselt. Fennáll annak 
veszélye, hogy ez sikerülni is fog nekik.

Cinikus játszma
A nyugati kormányok mögött meghunyászkodó 
és cinikus válaszokkal jellemezhető hosszú kor-
szak áll, ha azt a hozzáállást tekintjük, amellyel 
Kínának a másként gondolkodókkal szembeni 
felháborító bánásmódjához viszonyultak. Az 
1980-as években, amikor Kína elkezdett nyitni 
a külvilág felé, a nyugati vezetők annyira igye-
keztek megnyerni támogatását a Szovjetunió 
elleni küzdelmükben, hogy nem sokat törődtek 
a kínai börtönökben sínylődő politikai foglyok-
kal. Miért is akartak volna kellemetlen perceket 
okozni a reformokra hajlandó Teng Hsziao-
pingnek olyan emberek nevének felemlegeté-
sével, mint Vej Csingseng, aki akkor tizenöt 
éves börtönbüntetését töltötte a Demokrácia fala 
mozgalomban2 játszott szerepe miatt, amelynek 
során egész Kínán tüntetések hullámzottak vé-
gig, és melyet Teng vert szét 1979-ben?

A nyugati vezetők magatartása 1989-ben 
változott meg, amikor – százak életét követelve 
– Teng vérbe fojtotta a Tienanmen téri zavargá-
sokat. Hirtelen divattá vált a másként gondol-
kodók bebörtönzése miatti aggályok kifejezése 
(ebben az is közrejátszott, hogy Kína kevésbé 
tűnt fontosnak a szétesőben levő Szovjetunió 
mellett). Időről időre mindig szabadon enge-
dett valakit a kínai kormány annak reményé-
ben, hogy így igazolhatja magát a világ előtt. 
A nyugati vezetők hálásak voltak. Meg akarták 
mutatni a saját – a pekingi mészárlás miatt még 
mindig felháborodott – nemzeteiknek, hogy 
van hatása a bíráló üzeneteknek.

Az 1990-es évek közepére fellendült a kínai 
gazdaság, és a kereskedem ismét háttérbe szorí-
totta az ellenzékiek kérdését. A nyugati vezetők 
szemében Kína túl gazdaggá vált ahhoz, hogy 
felingereljék. A világ legnagyobb cégei majd 
letaposták egymást abbéli igyekezetükben, hogy 

2 Az 1978 telén kezdődő, politikai változást re-
mélő mozgalomban az emberek plakátokat ra-
gasztottak ki nyilvános helyeken, többek között 
Pekingben, a Tiltott Város közelében. Ezt a 
helyet a Demokrácia falaként kezdték emlegetni.
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bejuthassanak piacára. Amerika, Nagy-Britannia 
és más országok „emberi jogi párbeszédeket” 
indítottak – ez hasznosnak bizonyult a huma-
nitárius finomkodás és a magas szinten zajló 
üzletkötés szétválasztásában. A 2008-as pénzügyi 
világválság is ebbe az irányba billentette mérleg 
nyelvét. A Nyugat gazdasági megmentőjét kezdte 
látni Kínában. 2017 júliusában a G20-csoport 
vezetői, köztük Kína elnöke, Hszi Csin-ping, 
Németországban gyűltek össze évi találkozójuk-
ra. Egyetlen szót sem ejtettek Liuról, akiről épp 
akkor vált köztudottá, hogy halálos beteg.

Nevezzük nevén a gyereket!
Mi okunk is lenne panaszra? Kína bosszút áll 
azokon az országokon, amelyek bírálattal ille-
tik az emberi jogok eltiprásáért. Norvégiához 
fűződő kapcsolatai is csak 2016-ban rende-
ződtek; akkor romlottak meg a viszonyok, 
amikor 2010-ben [szokás szerint] Oslo adott 
otthont a Nobel-békedíjkiosztó ünnepségnek, 
ahol Liunak is odaítélték [feleségével] a díjat 
(mivel Kína azonban nem volt hajlandó sza-
badon engedni, egy üres szék jelezte a helyét).

Továbbá Hszinél úgyis süket fülekre talál-
nánk. Mielőtt 2012-ben hatalomra került vol-
na, „némely jóllakott külföldin” gúnyolódott, 
„akinek nincs jobb dolga, mint országunkra 
mutogatni”. Hivatalba lépése óta – az új állam-
biztonsági törvények segítségével – fokozta a 
másként gondolkodókra és a Kommunista Párt 
ellenzőire nehezedő nyomást. Új technikák 
bevetésétől sem riad vissza, mint például a 
mesterséges intelligencia alkalmazásától, mely 
ígéretesnek bizonyul a rendbontók hatéko-
nyabb szemmel tartásában.

Mindazonáltal jó okai vannak annak, hogy 
miért kell mégis a Nyugatnak határozottabban 
kiállnia a kínai ellenzékért. Egyrészt könnyű 
eltúlozni Kína válaszlépéseit – főként, ha a 
Nyugat közrejátszott bennük. A kínai gazda-
ság a kereskedelmen alapszik. Még a kicsiny 
Norvégia esetében sem volt túl nagy hatással 
a gazdaságra az összezördülés. Másrészt az 
őszinte véleménynyilvánítás elgondolkozásra 
késztetné Hszit, hogy vajon helyes-e a külön-

vélemények békés képviselőit bebörtönözni. A 
hallgatás csak arra ösztönzi, hogy még több 
aktivistát zárjon be. És ne felejtsük el, hogy 
azok számára, akik mindent kockára tesznek 
a demokráciáért való küzdelmükben, maga a 
tudat, hogy Nyugaton támogatják őket, rend-
kívüli lendületet ad, még akkor is, ha ez nem 
biztosítja szabadon bocsátásukat, vagy nem javít 
sorsukon.

Itt egy nagyon alapvető érv is veszélybe ke-
rül. Az utóbbi években sok vita folyt Kínában 
arról, hogy az értékek vajon egyetemesek vagy 
kultúrához köthetők-e. A Liu Hsziao-po körüli 
csönd azt jelezte, hogy a Nyugat hallgatólagosan 
Hszi Csin-pinggel ért egyet – vagyis azzal, hogy 
nincsenek egyetemes értékek, és a Nyugatnak 
ily módon semmilyen jogalapja nincs Kína és 
az ottani értékrendszer bírálatához. Ez az üzenet 
nemcsak a kínai liberálisok ügyét ássa alá, hanem 
Hszit is segíti érvelése hibáinak elfedésében. 
Kína, a nyugati országokhoz hasonlóan aláírója 
az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának, 
amely kimondja: „Minden emberi lény szabadon 
születik és egyenlő méltósága és joga van.” Ha 
a Nyugat túl önző és cinikus ahhoz, hogy kellő 
jelentőséget tulajdonítson az egyetemes értékek-
nek, amikor ezeket semmibe veszik Kínában, ily 
módon elértéktelenedésüket kockáztatja a világ-
ban, majd végül hazai terepen is.

A Nyugat szót kellett volna, hogy emeljen 
Liuért, aki az ellenzékiség legnemesebb for-
máját képviselte Kínában. A Charter ’08 című 
kiáltványa a demokráciáért, amely börtönbe 
juttatta, egyértelmű követeléseket fogalmazott 
meg: véget akart vetni az egypártrendszernek 
és valóságos szabadságjogokat kívánt. Liu 
Hszia-po célja nem a zűrzavarkeltés, hanem a 
békés tárgyalások elősegítése volt. Rövid időre 
sikert ért el. Mire Liut cellájába hurcolták, 
addigra már emberek százai, köztük neves 
értelmiségiek írták alá kiáltványát. Azóta a 
Kommunista Párt cenzorai és fogdmegjei fojt-
ják el a szabad vitát. A Nyugatnak nem szabad 
ebben a munkában segédkeznie. Liu Hsziao-po 
munkája – sajnos – már elvégeztetett.

(The Economist)
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