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BEVEZETÉS

A 2008. augusztus 8 - án kezdődött Pekingi Olimpiát megelőző tibeti zavargások, az

olimpia fáklya az egész világot bejáró útját kísérő Tibet-melletti szimpátiatüntetések

ismételten felhívták a világ lankadni látszó figyelmét a megszállt Tibet sanyarú

helyzetére, a kínai birodalmi gondolkodás visszásságaira, cinizmusára, valamint a

világ, vezető politikusainak megosztottságára és a nemzetközi szervezetek

tehetetlenségére Tibet kínai megszállásának kérdésében.

Kína mára napjaink vezető nagyhatalmává vált, nemcsak a népességének lélekszámát

tekintve világelső, hanem már-már gazdasági és katonai potenciálját tekintve is.

Peking vétójoggal rendelkezik az ENSZ Biztonsági Tanácsában, így

megkerülhetetlen politikai tényező, valamint mióta a globalizációs folyamatoknak

köszönhetően a világgazdasági súlypontja áthelyeződött Délkelet - Ázsiába és

legfőbbképpen Kínába, így gazdasági okokból is igen fontos szereppel bír. Az

európai és amerikai multinacionális nagyvállalatok nagy része termelőkapacitásainak

nagy részét mára áthelyezte az említett országba a rendkívül kedvező működési

környezet miatt. Ezen felül el kell fogadnunk azt a tényt, hogy a racionális

közgazdasági okok – csakúgy, mint eddig is az emberiség történelme folyamán

mindig – az elvi és etikai megfontolásokat háttérbe szorítják. A világ legnépesebb

állama mára már korántsem pusztán csábító célpontja a nyugati és japán

befektetéseknek, hanem ő maga is befektetővé vált. Különösen erőteljesen képviseli

érdekeit – a kínai ipar hihetetlen energiaéhsége okán - a kőolaj és

földgáztartalékokkal rendelkező afrikai országokban, de különösen a

kereskedelemben és a könnyűiparban már az Európai Unió számára is elsődleges

partner.

Napjainkban e jövőbeli szuperhatalom már inkább tekinthető egy kapitalista,

mintsem egy kommunista országnak, annak ellenére is, hogy a politikai irányvonala

és retorikája döntően a kommunizmus kínai útjának nevezi az elmúlt évtizedekben

befutott látványosan sikeres fejlődési útját. Mára már Peking egyre kevésbé rejti

diplomáciai szóvirágok mögé azon törekvését, hogy Kínát a világ – akár egyetlen –
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vezető hatalmává tegye. E végső célnak egyik fontos eszköze, mérföldköve Tibet

megszállása és beolvasztása Kínába.

A  világ  tetején  elterülő tartomány  a  buddhizmus  szülőhazája,  és  egyben  egy  olyan

egyedülálló kulturális és vallástörténeti értékekkel rendelkező ország, amely sosem

állt harcban a szomszédaival. A buddhizmus – hasonlóan a taoizmushoz és a

konfucianizmushoz – a világ öt világvallásának egyike. Sajnálatos módon éppen

ezen egyedülállóan értékes történelmi és kulturális múlt –nyomban tegyük hozzá,

hogy jelen és talán jövő is – okozta vesztét, pontosabban a Kína általi megszállását.

Fővárosa számára ugyanis elsőrendű cél, hogy a világ öt legnagyobb vallásából

háromnak a spirituális és gyakorlati irányítását a saját kezében tudhassa, hiszen

ezáltal, még jobban erősítheti, s így tudatosíthatja a világ számára, hogy nemcsak

igényt tart a világvezető pozíciójára, hanem arra „predesztinálva” van.

Pekingnek mindössze egy – ám annál komolyabb – problémája merült fel a tibeti

megszállást  követően.  Ez  pedig  a  14.  Dalai  Láma  személye,  akinek  bölcsessége

egyfajta legyőzhetetlen szirtet jelent a kínai politikai propaganda óceánjában, és

amelyet minden törekvése ellenére nem képes legyőzni. A Tendzin Gjaco a világ

számára mára összeforrott a függetlenségéért folytatott harccal, viszont Őszentsége

szimbolizálja magát Tibet függetlenségét is. Minden országban lelkes támogatók

ezreit és tízezreit tudhatja maga mögött, akik között az egyszerű embereken kívül

vezető művészek, értelmiségiek és politikusok találhatóak. Ő nem csupán spirituális

és egyházi vezető, hanem jelentős szerepet játszó politikus is egyben.

Dolgozatomban a tibeti buddhizmus Gelug irányzatának politizáló vezetőjét

igyekszem bemutatni.

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Tibeti_buddhizmus&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Gelug&action=edit&redlink=1
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1. A MEGSZÁLLT TIBET

1.1.  Út a kínai megszállásig

Kevesen tudják, de Tibet egyedülálló értékeit már a hitleri Németország felfedezte.

Több német expedíció is járt itt, ezek közül a legismertebb – Brad Pitt világsikerű

„Hét év Tibetben” című filmjének köszönhetően - Peter Aufschnaiterrel

„expedíciója” (amelyet talán a britek előli szökések sorozatának is lehetne mondani)

Aufschnaiter visszaemlékezései azért is különösen hasznosak, hiszen az a

megtiszteltetés érte, hogy az akkor még gyerek Dalai Láma tanítója lehetett, és

kölcsönösen megismertették egymással a keleti és nyugati kultúra értékeit.

Már a II. világháború előtti évtizedekben jelen volt a kínai és a brit diplomácia

Tibetben, ami egyben azt is jelentette, hogy mindkét ország figyelemmel kísérte és

lényegében érdekszférájának tekintette a buddhista országot. (A háborút követően

hiába volt Anglia a győztesek oldalán, lényegében vesztesként került ki a háborúból,

hiszen valamennyi korábbi gyarmatát elvesztette, míg az angolok távoztával

kialakuló hatalmi űr kiváló lehetőséget jelentett a pekingi politikai számára tibeti

pozícióinak megerősítésére.)

A háború előtt nagy számban voltak jelen különösen Lhaszában kínai kereskedők -

akik nem ritkán egyben titkos ügynökök is voltak -, így bizonyos jelekből már ekkor

következtetni lehetett a későbbi „vörös” ország szándékaira. Korábban is történtek

különböző bomlasztási kísérletek, amit azonban a tibeti központi vezetés erélyes

fellépése megakadályozott. Peter Aufschnaiter beszámol arról visszaemlékezéseiben,

hogy a tengyelingi kolostor szerzeteseinek - akik megpróbáltak a kínaiakkal paktálni

- kolostorát lerombolták és a nevüket törölték.1

Fontos megjegyezni, hogy a világ legnépesebb országának régi álma volt a

buddhizmus fellegvárának meghódítása, azonban ezzel mindig kudarcot vallott,

hiszen nem akarták feladni függetlenségüket. A megszálló nagyhatalom egyre

kevésbé titkolta szándékait, így a tibeti vezetés kiutasította a kínai diplomatákat az

országból.

1 HEINRICH HARRER: Hét év Tibetben
http://www.terebess.hu/keletkultinfo/harrer_heinrich_het_ev_tibetben.html
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Miután India függetlenné vált, véget ért Kínában a polgárháború, ami nemcsak a

vörösök győzelmét, hanem a kínai megosztottság végét is jelentette.

1948-ban a világpolitika egyre kedvezőtlenebb helyzetet teremtett Tibet számára.

Szembe kellett néznie egy hatalmas és egységes ország birodalmi ambícióival,

viszont diplomáciai szempontból alapvetően két hibát vétett. Az első, s legfontosabb:

az elszigetelődés politikáját követte, így nem tudott kellően védekezni az ellen a

politika ellen, hogy Tibet mindig is kínai tartomány volt. Míg érdekes módon a

másik ok kevés figyelmet kap, holott a háborút követő években lényegesnek

számított, miszerint Tibet viszonylag szoros kapcsolatot ápolt a hitleri

Németországgal, és ez a győztes szövetségesek szemében nem jelentett „jó pontot”,

aminek a későbbiekben természetesen diplomáciai negatívumai is lettek.

1. ábra Tibet a kínai térképeken, mint Kína önálló autonóm tartománya
szerepel

Forrás: http://www.free-tibet.hu/wp-content/uploads/2008/09/ft_about_map.jpg

1950. október 7-én lerohanták a kínaiak az országot. Néhány hetes harcot követően

elesett, a Dalai Lámának menekülnie kellett. A hivatalos kommunista propaganda

szerint azért volt szükség a buddhista állam megszállására, mivel azt imperialista

vezetés irányítja, és Kína kötelességnek érzi az elnyomott tibetiek megsegítését.

Ebből természetesen egy szó sem volt igaz, de a politikában ez nem szokatlan dolog.

Egyetlen külső hatalom sem akart vagy tudott segíteni, az ENSZ hangzatos

álláspontja is egyenlő volt a semmivel, amikor deklarálta abbéli reményét, hogy

„hogy Kína és Tibet békésen megegyezik.”

http://www.free-tibet.hu/wp-content/uploads/2008/09/ft_about_map.jpg
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1.2.  Tibet a kínai megszállás után

A helyi lakosság, a hangzatos kínai propaganda ellenére, országuk felszabadítását

leginkább rémálomként élték meg, mely csupán szörnyű fájdalmat és szenvedést

hozott a számukra. Mindeközben közel 6000 kolostort és templomot zártak be,

valamint több tízezer tibetit börtönöztek be. A szabad országukért küzdő Free Tibet

mozgalom az alábbi 10 pontban foglalja össze a kínaiak által hozott „felszabadítás”

árát:

§ Közel 1 millió tibeti pusztult el a kínai invázió során

§ A Dalai Lámával sorsközösséget vállalva 100 000 tibeti vonult önkéntes

száműzetésbe

§ A kínai kormány szerint Tibet mindig is Kína része volt, holott Tibet –

történelme folyamán mindig – önálló és szuverén kormánnyal, pénznemmel,

postai és jogi rendszerrel, nyelvvel és kultúrával rendelkező nemzet volt.

§ A  Tibetre  a  kínaiak  által  ráragasztott  új  megnevezés,  a  Tibeti  Autonóm  Régió

(TAR) valótlan,  hiszen se nem tibeti,  se nem autonóm, hanem egy Peking által

diktatórikus eszközökkel irányított közigazgatási egység.

§ Nincsenek emberi jogok és mindennaposak az önkényes letartóztatások és

kínzások.

§ Tudatos betelepítési politikát folytatva mára a kínai központi vezetés elérte,

hogy a tibetiek kisebbségbe kerültek a saját hazájukban.

§ A kínai kormány rövidlátó gazdaságpolitikájának eredményeképpen mára Tibet

ökológiai értékei is a pusztulás szélére sodródtak, köszönhetően a nagyon nagy

intenzitású bányászatnak és a számos, tibeti területen létesített nukleráis

szemétlerakodó helyeknek.

§ A kínai kormány olyan infrastrukturális fejlesztési politikát folytat, amely

felgyorsítja a tibeti kultúra megszűnését és tibetiek asszimilációját. (jó példa erre

a közvetlen Peking-Lhasza vasútvonal átadása, amellyel nem probléma a

korábban nehezen megközelíthető Lhasza elérése, és ez a kínaiak bevándorlását

tovább ösztönzi.

§ Közvetett nyugati segítséggel – az „Irány Nyugat” projekt keretében – Tibetet

lényegében egy nyersanyagtermelő gyarmattá tette Peking.
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§ Gazdasági és politikai okokból az ENSZ nem mer keményebben fellépni Kína

ellen, és mióta a globalizáció eredményeképpen, Kína a nyugati nagyhatalmak

elsőrangú üzleti partnerévé vált, Tibet témájának fenntartása kényelmetlenné

vált, ugyanakkor Kína még arcátlanabbul folytatja elnyomó politikáját.2

2 FREE Tibet Mozgalom
http://www.free-tibet.hu/2008/09/17/tiz-teny-tibetrol/
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2. TENDZIN GJACO, A 14. DALAI LÁMA POLITIKAI

TEVÉKENYSÉGE

2.1.  A Dalai Láma, a politikus

A buddhizmust sokan a „béke vallásaként” ismerik, és valóban, az is. A Dalai Láma,

mint a buddhizmus legfőbb egyházi és szellemi vezetője számára meglehetősen szúk

mozgástér áll rendelkezésre a Tibet önállóságáért, illetve megmaradásáért folytatott

harcban. Az előbbi megfogalmazás azért is lényeges, hiszen a Tendzin Gjaco

legfontosabb és leggyakrabban hangoztatott politikai alapelve az, hogy „én nem a

függetlenséget követelem, hanem - mint ahogyan már oly sokszor elmondtam -

csupán  azt,  hogy  a  tibeti  nép  valódi  önrendelkezést  kapjon,  azért,  hogy  így  a  saját

civilizációját megóvhassa"3

2. ábra Tendzin Gjaco

Forrás:Múlt-kor:70 éves a dalai láma
http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=10240

Az elnyomó nagyhatalom vezetése hamar felismerte, hogy a teljes bekebelezés

legnagyobb akadályát, a száműzetésben élő egyházi vezető testesíti meg. Emiatt több

alkalommal is felajánlották hazatérésének lehetőségét, azonban ez egyet jelentett

volna a kínai uralom jogszerűségének elismerésével, így a láma ezt mindannyiszor

visszautasította. Ugyanakkor azt fontos hangsúlyozni, hogy Őszentsége legfontosabb

3 NATIONAL Geographic: A 14. dalai láma születése
http://www.geographic.hu/index.php?act=napi&id=2700

http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=10240
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politikai tézise az, hogy nem szülőhazája függetlenségét kívánja megvalósítani,

hanem „mindössze” a maximális önkormányzatot és a vallásszabadságot.

Érdekességképpen célszerű megemlíteni, hogy az erőszakmentes politikájának

kidolgozásában nagy hatással voltak rá Mahatma Gandhi és Martin Luther King

tézisei, gondolatai.

Nyomban el kell ismernünk, hogy ez a megközelítés nemcsak a vallási okok miatt

lehet az egyetlen célravezető megoldás (bár eredményessége számorma kétséges),

hiszen „vörös” ország olyan gazdasági és katonai potenciállal rendelkezik, hogy az

ellene való fegyveres harc értelmetlen lenne. Az egyetlen lehetőség az egyfajta

kulturális-értelmiségi hadviselés, amellyel a lehetőség nyílik a világ közvéleménye

figyelmének felhívása a tibeti-kérdésre. Figyelemre méltó, az az ellentmondás, amely

a jelenlegi száműzött tibeti-kormány és a megszállás előtt hivatalos lhaszai álláspont

között figyelhető meg. Tibet szándékos elzárkózottsága is szerepet játszott abban,

hogy Kína szinte zavartalanul, a világ közvéleménye által szinte teljesen szó nélkül

hagyva lerohanhatta az országot. Bölcs módon ezt a politikai baklövést felismerve, a

láma szakított a korábbi téves megközelítéssel. S ma már a száműzött tibeti kormány

legfontosabb támasza a Dalai Lámát övező, világszerte megkülönböztetett szimpátia

és tisztelet, amelyet a kínai propagandagépezet minden igyekezet ellenére sem képes

meggyengíteni.

E dolgozatnak kereteit értelemszerűen meghaladja, hogy a Tendzin Gjaco politikai

tevékenységét teljes egészében és mélységében bemutassam, így most mindössze a

közelmúltban befejeződött Pekingi Olimpia kapcsán szeretnék néhány gondolatom

papírra vetni.

2.2.  Az olimpiai lángot ért támadások

Sajnálatos módon az Olimpia már hosszú évtizedek óta nem a béke ünnepét, hanem

inkább a nagyhatalmak erőfitogtatását jelképezi, amely az I. világháborút követően

vált a politikai erődemonstráció eszközévé, hiszen a vesztes országokat – köztük

Magyarországot – nem hívták meg a belga szervezők az 1920-as antwerpeni

olimpiára. Ezt követően elég, ha az 1936-os Berlini, a 80-as Moszkvai vagy 84-es

Los Angelesi versenyekre gondolnunk, ahol egyrészt a politikai ideológiák teljesen
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háttérbe szorították az olimpiai eszmét, másrészt a sportolók egész egyszerűen el sem

mehettek a szembenálló hatalmi tömbökben rendezett játékokra.

A 2008-as Pekingi Olimpia Kína számára nem egyszerűen egy sportverseny volt,

hanem egy eszköz a kínai nagyhatalmi potenciál erőfitogtatásának számára. Ennek

okán a megnyitón elindított olimpia láng útjának két legjelentősebb pontja, nem a

világ legnagyobb fővárosai és metropoliszai voltak, hanem két jelképes állomáshely:

a Mount Everest csúcsa, valamint Lhasza, Tibet fővárosa. A Középső Birodalom

előbbivel azt szándékozta megmutatni a világnak, hogy mindenre képes, az utóbbival

a Tibet feletti kínai hegemóniát kívánta prezentálni. Míg a Himalája tetejének

meghódítása valamilyen szinten még összhangba is hozható az olimpia

szellemiséggel, amely végeredményben az emberi teljesítőképesség, az akaraterő

előtti tisztelgés, s csak másodsorban sportverseny, addig Lhasza érintése kizárólag

egy politika célokat szolgáló teátrális színjáték részét képezte. Véleményem szerint

ez utóbbival Kína nem érte el célját, hiszen a világsajtó számára a legfontosabb

vezető hírt nem az olimpiai láng egyes nagyvárosokba való megérkezése jelentette,

hanem, hogy Tibettel szimpatizáló aktivisták megzavarták a láng útját.

3. ábra Párizsban is megzavarták az olimpiai láng útját

Forrás: Origo - Eloltották az olimpiai lángot a tiltakozók miatt
http://www.origo.hu/nagyvilag/20080407-olimpiai-lang-gyors-es-bekes-tibeti-megoldast-szorgalmaz-

jacques-rogge.html

A legbotrányosabb események Párizsban történtek, ahol ugyan előzetesen mindent

megtettek a szervezők a biztonság érdekében, a tüntetőknek mégis sikerült eloltaniuk

az olimpia elengedhetetlen jelképét. Kínában ekkor már a CNN és a BBC adásait is

http://www.origo.hu/nagyvilag/20080407-olimpiai-lang-gyors-es-bekes-tibeti-megoldast-szorgalmaz-jacques-rogge.html
http://www.origo.hu/nagyvilag/20080407-olimpiai-lang-gyors-es-bekes-tibeti-megoldast-szorgalmaz-jacques-rogge.html
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megszakították, bár eredetileg élőben nézték volna a kínaiak a franciaországi

közvetítést.

Mindent összevetve Peking éppen az ellenkező hatást érte el, mint amit stratégiai

politikai céljai megkívántak volna: a tibeti-kérdés diplomatikus elhallgatása helyett,

nagyhatalmi arroganciája folytán éppen csak olajat öntött a tűzre.

A Pekingi Olimpia előtti hetekben is, Tibetben zavargások törtek ki a kínai rezsim

ellen. A hivatalos propaganda nyomban a dalai láma által szervezett akcióknak

kiáltotta ki a felkelést. A zavargásokban több tibeti meghalt (Peking szerint 13, míg

az emigráns tibeti kormány szerint 99) és „Ven Csi-pao kínai miniszterelnök

Őszentségét gyanúsította meg, miszerint ő tüzelte fel a helyieket az 1959-es tibeti

felkelés évfordulójára.”4

Mi lehet a valóság? Mivel a nagypolitika boszorkánykonyhájában szinte minden

megtalálható, így szükséges számba venni a lehetőségeket. A legkevésbé tartom

valószínűnek, hogy Gyalwa Rinpoche - ahogy a tibetiek a lámát nevezik - lejáratása

érdekében a vörös nagyhatalom a világ közvéleménye előtt önmaga tervezte volna a

zavargásokat. A Középső Birodalomnak éppen a figyelemelterelés volt az érdeke a

tibeti helyzetről, így nem valószínű ez a forgatókönyv. Minden bizonnyal

összefüggés áll fenn a tibeti zavargások kitörése, a Kínába tartó Olimpiai Láng és a

lángot ért atrocitások között, hiszen azok időzítése alapján megalapozottan lehet

gyakorolni. Én magam arra az álláspontra helyezkedem, hogy ezen eseményeknek a

szervezésében és koordinálásban a tibeti emigráns kormány képviselői minden

bizonnyal kivették részüket, azt azonban nem tartom valószínűleg, hogy Tendzin

Gjaco támogatta volna ezt az akciót. Ezt a véleményem a Dalai Láma művei,

megnyilatkozásai és előadásai alapján szilárdan fenntartom.5

Ugyanakkor  azt  nem tartom kizártnak,  hogy a  láma nem lépett  volna  fel  ez  ellen  a

politikai lépés ellen akkor sem, ha esetleg tudomása is lett volna a készülő zavargás

kitöréséről. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy nemcsak a világ egyik

legtiszteletreméltóbb vallási vezetője, hanem egyben népe királya és vezetője is

egyben, amely tisztség csaknem ugyanolyan kötelességeket ró rá, mint az egyházi

rangja. Minden bizonnyal őrlődött a buddhista vallás legfontosabb alaptétele, az élet

védelme, valamint a népe szabadsága elérése érdekében elengedhetetlenül szükséges

4 ORIGO - Erőltetett mosollyal készül az olimpiára Kína
http://www.origo.hu/nagyvilag/20080313-kina-pekingi-olimpia.html
5 TENDZIN GJACO: Számûzetésben - szabadon. A dalai láma önéletírása. Bp. 1998.
TENDZIN GJACOT, a XIV. dalai láma: Tibeti Buddhizmus, kulcs a középső úthoz. Bp, 1992.



13

erőteljes politikai fellépés, illetve akciók között, amelyekről már akkor is sejthető

volt, hogy az emberéletekbe fog kerülni. Ez a lépés elkerülhetetlen és szükségszerű

volt, hiszen óriási stratégiai baklövés lett volna, ha a függetlenségükért küzdő

megszállott nép nem használja ki ezt a kiváló alkalmat arra, hogy a világ számára

egyértelművé tegyék, hogy nem kérnek a kínaiak népi demokráciájából.
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ÖSSZEFOGLALÁS

2008. augusztus végén a Dalai Láma kórházba került, amit a szerte a világon tartott

előadássorozata által okozott kimerültséggel magyaráztak, jómagam inkább a mellett

foglalok állást, hogy a fentebb említett kettős teher okozta őrlődés vezetett

egészségének megromlásához.

Most, a nyári olimpia után az Európai Unió a jelek szerint jobban fel akarja emelni a

szavát a kínai emberi jogi jogsértések ellen. Ennek egyik jele, hogy Tibet

száműzetésben élő vallási vezetője december 4-én szólal fel az Európai Parlament

ülésén.6

Emellett lényegesnek tartom a napokban történteket is megemlíteni, hiszen a

játékokat megelőző tárgyalások nem hoztak eredményt, így idén ősszel ezeket

megújították, melynek következményeként Őszentsége 2008. október végi, Észak –

Indiában tett nyilatkozatában feladta a reményt, hogy szülőhazája valaha is nagyobb

autonómiát kapjon, hiszen legutóbbi kérését is elutasították, s végül úgy döntött

befejezi a tárgyalásokat.  „Ami engem illet, feladtam”.

Ezzel szemben a Tibeti Ifjúsági Kongresszus a himalájai terület teljes függetlenségért

harcol, míg a polgárok többsége támogatta a láma eddigi irányvonalát.

 „Most a tibeti népnek és az emigráns kormánynak kell döntenie arról, hogyan

folytatódjon tovább a párbeszéd” - fogalmazott szokatlanul nyíltan a láma.7

Úgy véli, a további tendenciát a demokratikusan választott tibeti kormánynak kell

meghatároznia, hiszen anyaföldjének ügye nem csupán rá tartozik, hanem a

lakosságra is.

Ugyan Tibetben némi változás tapasztalható, viszont a vallásszabadságról, az emberi

jogok érvényesüléséről és a szabad vélemény-nyilvánításról a továbbiakban sem

beszélhetünk.

6 MTV online - http://www.hirado.hu/cikk.php?id=305311
7 INDEX - http://index.hu/politika/kulfold/dlmf081025
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