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Ian Johnson

Szuperhatalommá válik-e Kína?

Az 1950-es évektQl az 1970-es évekig tar-
tó turbulens maoista korszak alatt Kína fon-
tosabb szomszédai közül többel is katonai 
konfliktusba keveredett. 1962 Qszén Indiával, 
1969 márciusában a Szovjetunióval, 1979-
ben pedig Vietnammal csaptak össze a Kínai 
Népköztársaság csapatai. Mindemellett Kína 
Indonéziában és Afrikában is támogatta a mao-
ista-kommunista erQket – gyakran katasztrofális 
eredménnyel. Az 1980-as években azonban Teng 
Hsziao-ping meghirdette az „elsQ a fejlesztés” 
politikáját, és azt tanácsolta az országnak, hogy 
„rejtse el kapacitásait és várjon, amíg eljön az 
ideje”. Ez nem volt éppen megnyugtató, hiszen 
azt sejtette, hogy egy bizonyos, közelebbrQl 
meg nem határozható idQpontban Kína majd 
felfedi valódi (nem feltétlenül békés) szándékait. 
Mindenesetre az 1980-as évektQl a 2000-es évek 
közepéig Kínának egyre növekvQ gazdasági, po-
litikai és katonai hatalma ellenére is viszonylag 
kevés összeütközése volt szomszédjaival.

Most azonban úgy t_nik, hogy ez a vissza-
fogottság elt_nt. Kína már régóta hangoztat 
területi követeléseket különbözQ kelet-ázsiai 
szigetekre és vizekre vonatkozón; olyan köve-
teléseket, amelyek mára ismétlQdQvé, harciassá, 
sQt provokatívvá váltak, ami mély szakadé-
kot képez Kína és számos szomszédja között. 
Legutóbb a Fülöp-szigetek és Japán jelentette 
be, hogy „stratégiai partnerekként” tárgyal-
nak majd a tengeri vitáik rendezése érdekében 
Kínával. Ez Peking szempontjából egyáltalán 
nem jó hír, hisz a kínaiak inkább elkülönítve 
szeretik kezelni ezeket a vitákat. Függetlenül 
a kínai követelések és fellépések jogos vagy 

jogtalan voltától, reálpolitikai szempontból ezek 
a viták és az új szövetségek komoly politikai 
baklövésekre mutatnak rá Kína múltjában.

A legsúlyosabb konfliktus Japánhoz kapcso-
lódik. Bár Kína fellépései Délkelet-Ázsiában 
sokszor adnak okot dühös nyilatkozatokra, a 
legtöbb ország képtelen arra, hogy megaka-
dályozza a kínai hajókat abban, hogy olyan 
vizeken járQrözzenek, amelyeket sajátjuknak 
tekintenek. Japán alakjában azonban Kína a 
világ egyik legjelentQsebb tengeri hatalmá-
val kellett hogy szembenézzen. Ellentétben a 
Fülöp-szigetekkel, amely nem volt képes meg-
akadályozni, hogy a kínai hajók behatoljanak 
parti vizeire és ráadásul még markereket is elhe-
lyezzenek a vitatott hovatartozású zátonyokon, 
Japán aktívan védte igényeit azokra a szigetre, 
melyeket japánul Szenkaku, kínaiul Tiaojü, a 
közeli Tajvanon pedig (amely ugyancsak igényt 
tart a szigetekre, nagyrészt ugyanazon törté-
nelmi érvek alapján, amiket Kína is hangoztat) 
Tiaojütaj néven ismernek.

Míg más viták néhány nap vagy hét után véget 
értek, a mostani konfliktus immár hónapok óta 
tart. Februárban Japánban azt állították, hogy 
egy kínai fregatt t_zvezetQ radarjával befogott 
egy japán rombolót és egy helikoptert. A japán 
média néhány naponta ad hírt arról, hogy kínai 
hajók – fQképp a kínai tengerészeti megfigyelQ-
szolgálat felmérQhajói – engedély nélkül hajóz-
nak be Japán területi vizeire a vitatott szigetek 
körül. (Legalább 28 ilyen jogsértésrQl érkezett 
hír azóta, hogy tavaly Qsszel a konfliktus kirob-
bant.) A konfliktus nagymértékben hozzájárult 
ahhoz is, hogy 2012 végén megbukott az akkori 
miniszterelnök, Noda Josihiko kormánya.

Könny_ lenne Kína jelenlegi vezetQit hibáztat-
ni mindezekért a problémákért, de azok eredete 
valójában megelQzi a Kínai Népköztársaság lét-
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rejöttét. Bár a történelmi feljegyzések vázlatosak, 
sok kínai meg van gyQzQdve arról, hogy a régi 
térképek és a szigetek megemlítése a birodalmi 
feljegyzésekben a szigetek feletti történeti kínai 
ellenQrzésre utalnak. 1895-ben Kína és Japán há-
borút vívott, amelynek lezárását követQen Japán 
annektálta a szigeteket, miután azokat lakatlan-
nak és uratlannak (terra nullius) nyilvánította. 
A Rjúkjú-szigetlánc részeként a második világ-
háború után a szigeteket átadták az Egyesült 
Államoknak. Washington 1972-ben adta vissza 
a Rjúkjú-szigetek (beleértve a Tiaojü/Szenkaku-
szigeteket is) fölötti ellenQrzés jogát Tokiónak.

Ez volt az a lépés, amely sok kínait feldühített. 
Úgy gondolták ugyanis, hogy Washingtonnak 
egy kínai kormánynak – akár a pekinginek, akár 
a tajvaninak – kellett volna visszaadnia a szi-
geteket. Különösen a tajvani kínaiak voltak dü-
hösek, akkoriban ugyanis a sziget úgy tekintett 
magára, mint a legális – bár szám_zetésben lévQ 
– kínai kormányra, ráadásul a szigetek amúgy 
is igen közel vannak Tajvanhoz. Egy másik le-
hetséges tényezQ az az 1969-es ENSZ-felmérés 
volt, amely arra utalt, hogy kiterjedt olajmezQk 
találhatók a szigetek alatt. Az 1970-es években 
tajvani civilek többször behatoltak a szigetekre, 
s késQbb hongkongi lakosok – akik nem kötQd-
tek Pekinghez – is követték a példájukat.

Az aktivitás legutóbbi hulláma 2006-ban kez-
dQdött, amikor hongkongi magánszemélyek 
váltak türelmetlenné és küldtek hajókat a szi-
getekre. Az elmúlt egy vagy két évben a kínai 
kormány úgy t_nik, aktívabban csatlakozott 
a szigetek ellenQrzéséért folyó versenyhez. 
Többször is elQfordult, hogy a kormány ellenQr-
zése alatt álló halászhajókat küldtek a szigetek 
vizeire. Ezekhez a hajókhoz csatlakoztak most 
a felmérQhajók és – a parti vizeken kívül – a 
kínai haditengerészet. A kínai blogoszférában 
több kommentátor is megjegyezte, hogy a kí-
nai gazdaság már túlszárnyalta Japánt, és ez 
utóbbinak nagyobb szüksége van a kínai piacra, 
mint amekkora szüksége Kínának van a japán 
termékekre és technológiára. Nem világos, hogy 
a felsQbbrend_ség ezen érzésének része van-e a 
közelmúlt manQvereiben. Annyi azonban bizo-
nyos, hogy a két ország a második világháború 

óta a leginkább tartós és legelkeseredettebb vitá-
ban feszül egymásnak, egy olyan vitában, ame-
lyikben egyik fél számára sincs egyszer_ kiút.

Hogy hogyan alakulhatott ki ez a helyzet, 
arra több új könyv is megpróbál választ adni. 
A szerzQk nagyon különbözQ perspektívákból 
közelítik meg a kínai kérdést, véleményeik és 
következtetéseik között pedig idQnként szöges 
ellentét van. De mindannyian osztják azt a 
vélekedést, miszerint Kínára a történelmi múlt 
olyan súlyos teherként nehezedik, ami az ország 
felemelkedését kevésbé lineárissá teszi annál, 
mint azt sokan képzelnék vagy várnák. Tágabb 
értelemben véve viszont a szerzQk arra utalnak, 
hogy a jelenlegi bajok nem elkerülhetetlenek, 
és lehet, hogy könnyebben kezelhetQk annál, 
ahogy azt egyesek gondolják.

Sokan kijelentették már, hogy Kína felemel-
kedése megállíthatatlan, és közeleg az a nap, 
amikor az ország szuperhatalommá válik. A 
leghíresebb talán Martin Jacques When China 
Rules the World (Amikor Kína uralja a vi-
lágot) cím_, 2009-ben megjelent munkája, 
amely sok szakértQt ösztönzött arra, hogy ki-
fejtse a saját véleményét. A vitához legutóbb 
Arvind Subramanian, a washingtoni Peterson 
Institute for International Economics munka-
társa csatlakozott. Subramanian Eclipse: Living 
in the Shadow of China’s Economic Dominance 
(Napfogyatkozás: Élet Kína gazdasági domi-
nanciájának árnyékában, Peterson Institute for 
International Economics, 2013, 216 oldal) cím_ 
könyvében Kína szinte megállíthatatlannak lát-
szik, s még akkor is az marad, ha a növekedés 
lelassul az elmúlt három évtizedben átlagos 
10%-ról egy fenntarthatóbbnak látszó 6%-ra.

Subramanian meggyQzQen érvel. Szerinte 
Kína meg fogja elQzni az Egyesült Államokat, 
még akkor is, ha Washingtonnak sikerülne ösz-
szehoznia egy 1990-es stílusú gazdasági for-
dulatot – ami egyre inkább valószín_tlen –, 
kiegyensúlyozva a költségvetést és újra növeke-
dési pályára állítva a gazdaságot. Kína belátható 
idQn belül meg fogja haladni gazdaságilag az 
Egyesült Államokat, és átveszi a világ elsQ 
számú gazdasági hatalmának helyét. Ha pedig 
Washington továbbra is kitart azok mellett 
a gazdaságpolitikai elvek mellett, amelyeket 
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a pénzügyileg konzervatív szerzQ egyébként 
öngyilkosságnak tart, akkor Kína abban a hely-
zetben lesz, hogy a politikai vezetQ szerepet is 
magához ragadja. A legjobb, amit Washington 
tehet, az a felkészülés a lemaradásra.

Ez a gazdasági érv egy szélesebb külpolitikai 
érvhez szolgál alapul. Subramanian könyvének 
elején és végén egy megdöbbentQ analógiát 
találunk az 1956-os szuezi válsággal. Nagy-
Britannia hatalmának tetQpontján megszerezte 
az irányítást a csatorna fölött, amikor arra 
tudott kényszeríteni egy eladósodott államot – 
Egyiptomot –, hogy adja át neki az ellenQrzést. 
De néhány évtizeddel késQbb, a huszadik század 
közepén, Nagy-Britannia elvesztette azt, amikor 
maga is adós országgá vált, és egy emelkedQ 
hatalom – az Egyesült Államok – választás elé 
állította: vagy kivonja a csapatait a térségbQl, 
vagy szembenéz az államcsQddel.

Megtehetné Kína ugyanezt? Az elképzelés 
most még erQltetettnek t_nhet, de Subramanian 
rámutat arra, hogy az Egyesült Államok rend-
szeresen alkalmazta és alkalmazza gazdasági 
erejét arra, hogy megvalósítsa külpolitikai célja-
it. A második világháború óta eltelt idQszakban, 
írja a szerzQ, az Egyesült Államok állt a világ-
ban életbe léptetett gazdasági szankciók 70%-a 
mögött. Nem elképzelhetetlen, hogy néhány év-
tizeden belül Kína is megteheti majd ugyanezt. 
És mit tehetnek az amerikaiak, ha megmarad az 
Egyesült Államok hatalmas adóssága Kína felé? 
Vajon el lehet-e dönteni így a Tiaojü/Szenkaku 
vitát? Vagy Kína igényét Tajvanra?

Szerencsére közgazdászokon kívül akadnak más 
szakemberek is, akik megnyugtatóbb következ-
tetésekre jutnak. Subramanian lényegében úgy 
érvel, hogy a gazdasági növekedés politikai 
dominanciához vezet. A többiek elismerik Kína 
gazdasági fejlQdését, de azt mondják, hogy a 
szupremácia kialakulása már kevésbé valószín_. 
Teszik ezt két radikálisan eltérQ megközelítés-
bQl.

A legszórakoztatóbb és legprovokatívabb egy 
merész könyv, Edward Luttwak The Rise of 
China vs. the Logic of Strategy (Kína felemel-
kedése a stratégia logikája ellenében (Belknap 
Press/Harvard University Press, 2013, 310 ol-

dal)) cím_ munkája. Luttwak határozottan azt 
jósolja, hogy Kína nem fog sikeresen szuper-
hatalommá válni; valójában nem tud szuperha-
talommá válni a jelenlegi formájában. Ez nem 
a növekedési rátán vagy a GDP–államadósság 
arányon múlik – Luttwak egy kézlegyintéssel 
intézi el mindkettQ jelentQségét –, hanem azon, 
amit Q a stratégia vastörvényének tekint, és 
amely szerinte: „tökéletesen egyformán vonat-
kozik minden kultúrára, minden korban.”

Luttwak szerint Subramanian és társai Kína 
gazdasági növekedésére és a katonai kiadások 
növekedésének ütemére összpontosítanak, és 
még a recessziók és válságok kialakulásának 
lehetQségét megengedve is elQrevetítik azt a 
napot, amikor Kína lesz az úr a tengereken. 
„De ez a legkevésbé valószín_ eredmény, mert 
ütközne a stratégia logikájával egy olyan világ-
ban, amely különbözQ államokból áll, melyek 
mindegyike féltve Qrzi önállóságát.”

Luttwak azt állítja, hogy Kína növekedésének 
hatására az országok összefognak, hogy együtt 
akadályozzák meg annak további emelkedését. 
Ahogy a 19. századi Németország gazdasági 
és katonai növekedése ahhoz vezetett, hogy 
Franciaország és Anglia, az egykori ellenfelek 
szövetségre léptek egymással (és Anglia ar-
ra kényszerült, hogy lenyelje az undort, amit 
az emberi jogok primitív elnyomása a cári 
Oroszországban, és a vele való szövetségre lé-
pés váltott ki), Kína nyílegyenes útja a csúcsra 
máris okoz valamilyen reakciót, mint ahogy 
Japán és a Fülöp-szigetek példáján látjuk, nem 
is beszélve arról, hogy az Egyesült Államokat 
ismét szívesen fogadják a régióban.

Hogy miért nem változtat irányt Kína? Itt ta-
lálható az egyike Luttwak legérdekesebb elkép-
zeléseinek, amit Q „nagyállami autizmusnak” 
nevez – ami nem más, mint a nagyhatalmak 
képtelensége arra, hogy szakítsanak a cselek-
vés és viselkedés megszokott módjaival. Mint 
ahogy Vilmos császár Németországának is biz-
tosan látnia kellett, hogy a német hadiflotta 
fejlesztése arra készteti majd Nagy-Britanniát, 
hogy szövetséget hozzon létre ellene, ugyanúgy 
Kínának is meg kell értenie, hogy visszavágást 
okoz, ha olyan szigetek felett követel ellenQr-
zést, amelyek messze vannak a kínai partoktól, 
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de közel a szomszédaihoz. (Itt nem is fQleg a 
Tiaojü/Szenkaku-szigetekre gondolunk, hanem 
azokra a homokpadokra, zátonyokra és szige-
tecskékre a Dél-kínai-tengeren, melyekre Kína 
szintén igényt formál.) Még a Tiaojü/Szenkaku-
szigetekért folyó csatáról is úgy t_nik, hogy 
nincs kedvezQ kimenetele Kína számára, nem 
számítva az állandó feszültséget a legjelentQ-
sebb szomszédaival.

Kína szemellenzQs hozzáállását látva a nem-
zetközi ügyekhez, Luttwak megjegyzi, hogy sok 
kínainak meggyQzQdése, hogy egy taktikailag 
okos és kifinomult civilizáció örökösei. A kína-
iak, jegyzi meg Luttwak, gyakran feltételezik, 
hogy a külföldiek ostobák vagy naivak, és 
biztosan nem egészen érnek fel azoknak az em-
bereknek a ravaszságával, akik a Háború m_-
vészetét1 megalkották. 2011-ben, írja Luttwak, 
Vang Csi-san, aki akkor az Egyesült Államokkal 
folytatott stratégiai és gazdasági párbeszéd ve-
zetQje volt (jelenleg miniszterelnök-helyettes 
és tagja a Politikai Bizottság héttagú Állandó 
Bizottságának) azt mondta az amerikaiakról és 
a kínaiakról: „Nem könny_ igazán megismerni 
Kínát, mert Kína egy Qsi civilizáció… [míg] az 
amerikaiak ugyancsak egyszer_ek.”

Luttwak rámutat arra is, hogy ezek a felté-
telezések nem szolgálták és nem szolgálják jól 
Kínát, sem a múltban, sem ma. Kína három 
utolsó császári dinasztiája közül kettQt kis no-
mád csoportok irányítottak, míg ma az ország 
taktikája miatt gyanakvó és egyre ellenségesebb 
országokkal van körülvéve. Talán nem túlzás 
azt mondani, hogy Kína nem rendelkezik valódi 
szövetségesekkel. Ennek az az oka, hogy a kínai 
diplomáciai gondolkodás egy olyan korból ered, 
amikor a külkapcsolatokat a kínai fejedelemsé-
gek – a Csin, Csu, Lu, Csi és a többiek, amelyek 
megjelennek Szun-ce klasszikus munkájában is 
– közötti kapcsolatok jelentették. „A kínai kül-
politika nyilvánvalóan feltételezi, hogy a kül-
földi államok is ugyanolyan gyakorlatiasak és 
opportunisták ügyeik intézésében, mint Kína.”

Ám ez az elképzelés újra és újra csQdöt 

1 A háború m_vészete Szun-ce klasszikus ókori 
hadtudományi m_ve. Magyarul több különbözQ 
fordításban is megjelent A háború m_vészete, A 
hadviselés törvényei, A hadviselés tudománya, 
illetve A hadakozás regulái címmel.

mond, ahogy azt Luttwak is bizonyítja, hiszen 
más országokban más gyakorlatokat követnek. 
2007-ben például India azt tervezte, hogy egy 
jótékonysági körút részeként 107 magas rangú 
fiatal köztisztviselQt küld Kínába. A kínai ha-
tóságok azonban megtagadták a vízumot egyi-
küktQl, mondván, hogy mivel Q India egy olyan 
részérQl származik, amelyre Kína igényt tart, 
így gyakorlatilag nincs is szüksége vízumra. 
Luttwak szerint Kína stratégiájának része, hogy 
válságokat kreál annak reményben, hogy azokra 
számára kedvezQ megoldást talál majd.

Hasonlóképpen, 2010-ben Kína azzal reagált 
egy kínai halászhajó kapitányának letartóztatá-
sára, aki megsértette a japán felségvizeket, hogy 
szenvedélyes hangvétel_ nyilatkozatokat adott 
ki, japán üzletembereket tartóztatott le és gya-
korlatilag felfüggesztette a Japánba irányuló rit-
kaföldfém-exportot. Aztán hátraarcot vezényelt, 
és arra törekedett, hogy alkut kössön Japánnal. 
A japánok megdöbbentek és megrémültek Kína 
fellépésétQl, és ez közvetlenül a 2012-es válság-
hoz vezetett. 2012 áprilisában a Tokió FQvárosi 
Önkormányzat, amely akkor még az ismert na-
cionalista politikus, Isihara Sintaró kormányzó 
vezetése alatt állt, úgy határozott, hogy megvá-
sárolja a Szenkaku-szigeteket. A japán kormány 
végül közbeavatkozott és Qsszel állami keze-
lésbe vette a szigetek egy részét. Ez a döntés 
volt akkor az alap Peking számára ahhoz, hogy 
több japánellenes demonstrációt, tiltakozást is 
engedélyezzen.

Úgy t_nhet, mintha rossz vezetésrQl lenne szó, 
de Luttwak azt írja, hogy még maga Bismarck 
sem tudná megoldani Kína problémáját. Minden 
hatalom emelkedése, erQsödése reakciót vált ki, 
mondja, és csak ritkán tesznek szert hegemóni-
ára – hacsak nem hoznak létre vagy használnak 
ki egy olyan történelmi fordulópontot, mint egy 
háború. Amerika arra használta Japán vereségét, 
illetve Nagy-Britannia és Franciaország máso-
dik világháború utáni hanyatlását, hogy határo-
zottan elQre törjön a Csendes-óceáni térségben. 
Az Egyesült Államok azonban nem úgy lépett 
be a régióba, hogy hangos igényeket formált 
különbözQ területekre, hanem olyan országként, 
amely gazdasági támogatást nyújtott. Ez segí-
tett lágyítani az USA elQretörését a Csendes-
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óceánon, bár azt még így is sok keser_ség kí-
sérte – emlékezzünk csak arra, hogyan vesztette 
légi támaszpontjait és haditengerészeti bázisait 
a Fülöp-szigeteken. Ezzel szemben Kínát máris 
egyfajta veszélyes ragadozónak tekintik, pedig 
még szinte semmit sem szerzett meg.

Amennyiben helyes, Luttwak elmélete azt je-
lenti, hogy az amerikaiaknak nem kell túlságo-
san aggódniuk. Kína lényegében megsemmisíti 
önmagát, legalábbis diplomáciai értelemben. A 
problémák listája miatt pedig, amellyel Kínának 
szembe kell néznie, úgy t_nik, hogy ez akár 
most is megtörténhet.

Odd Arne Westad norvég történész nem 
annyira biztos ebben. A London School of 
Economics professzora úgy véli, hogy a kínai 
történelem teher, de egyben azt is megmutatja, 
hogy mennyire alulbecsült a kínaiak alkalmaz-
kodási és változási képessége. Westad kutatási 
területei a hidegháború kora és a jelenkor kelet-
ázsiai története; szerkesztQként és szerzQként 
már több könyve is megjelent a hidegháborúról. 
Restless Empire: China and the World Since 
1750 (Nyugtalan birodalom: Kína és a modern 
világ 1750-tQl (Basic Books, 515 oldal)) cím_ 
könyve gazdag története az elmúlt 250 év 
kínai külpolitikájának. Luttwakhoz hasonlóan 
Westadban is van egy revizionista vonás, ám 
ebben der_látóbb következtetéseket von le.

Westad bemutatja, hogy a jelenlegi válságok-
nak részben az idealizmus az oka – egyfajta 
meggyQzQdés, hogy a nemzetközi rendszerben 
létezik valamilyen igazságszolgáltatás, amely-
hez Kína folyamodhat. Kína szerint az országot 
megalázták a tizenkilencedik században és a 
huszadik század elején, és néhány területét, bele-
értve a Tiaojü/Szenkaku-szigeteket, elvették tQle. 
Ez nem jelenti azt, hogy ezeknek a területeknek 
mindegyikét vissza kellene adni – Pekingben 
természetesen senki sem akar irányítást például 
a független és szuverén Mongólia felett, ami 
egykor ugyancsak része volt a kínai birodalom-
nak –, de néhány tengeri követelését beleszQtte 
a megaláztatás és az igazságkeresés szólamaiba.

Westadnak az is meggyQzQdése, hogy a kí-
naiak nagyon is készek az alkalmazkodásra. 
Az egyik legelterjedtebb nézet szerint a kínaiak 

nem fogadták el elég gyorsan a változásokat, 
ám Westad bebizonyítja, hogy ez valójában nem 
igaz. Kína rohamléptekben épített vasutakat, 
hajógyárakat és gyárakat már a tizenkilencedik 
században is – ugyanakkor, írja, amikor szü-
lQhazája, Norvégia is tette – a Csing-dinasztia 
pedig akár sikerrel is járhatott volna, ha nem 
sújtotta volna balszerencsés események hosszú 
sora: éhínségek és felkelések, nem is beszélve 
arról, hogy idegen hatalmak támadták meg az 
országot és kisebb-nagyobb területeket faragtak 
le belQle. Csang Kaj-sek sokat kárhoztatott 
Kínai Köztársaságának adaptív képességeirQl 
szólva megjegyzi, hogy ha nincs a japán invá-
zió 1937-ben, akkor a köztársaság valószín_leg 
fennmaradt volna.2

„Azok a kínaiak, akik elfogadták az újat – ha 
kaptak rá esélyt, hogy így tegyenek –, mindig 
sokkal többen voltak, mint azok, akik nem”, 
írja Westad egy másik fontos érvre rámutatva. 
A „nyitás” jelenleg tapasztalható korszaka nem 
újdonság, hanem alapelvárás. Valójában Mao 30 
éves uralmának elzárkózása volt az anomália. 
Ennek a közjátéknak az oka, mondja Westad, a 
második világháború volt, ami végzetesen meg-
gyengítette a köztársasági kormányt. Itt egyben 
cáfolja azt az álláspontot is, miszerint a nacio-
nalisták nem harcoltak, rámutatva arra, hogyan 
vetette be Csang Kaj-sek legjobb csapatait, míg 
a kommunisták több kínait öltek meg a háború 
idején a tisztogatások és összeesküvések során, 
mint a japánok. Ráadásul a külföldi hatalmak 
sem tudták kellQ mértékben támogatni Kínát 
a háború alatt (az Egyesült Államok háborús 
támogatásaiból mindössze 1% jutott Kínának 
1945-ig). Ez segített alátámasztani Mao üzene-
tét, miszerint Kínának nincs szüksége a külvilág 
segítségére. Ha a történelem másként alakul, 
Mao gerilla maradt volna, Kína modernizációja 
pedig folytatódik a háború után.

2 Bosszantó kivétel Westad köztársasági korszak 
iránt tanúsított példás korrektsége alól az a dön-
tése, hogy a kínai írásjelek átírásának a Kínai 
Népköztársaságban alkalmazott (nem szabvá-
nyos) pidzsin formáját használja tajvani hely- és 
csoportnevek átírására is. Így Tajvant, a szi-
get fQvárosát Taibei-nek írja Taipei helyett, a 
Kuomintangot pedig Guomindangnak írja, és 
KMT helyett GMD-nek rövidíti.
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Westad azzal a véleménnyel is vitába száll, 
hogy Mao rombolása nyitotta meg az ország 
kapitalista újjáéledésének útját:

„Kína az 1970-es években több különbözQ 
irányt is választhatott volna – a kambodzsai 
mintájú népirtó terrorizmustól a tajvanihoz ha-
sonló demokratikus fejlQdésig. Megvolt a le-
hetQség a piac fejlesztésére – és nem a Kínai 
Kommunista Párt (KKP) destruktivitása miatt, 
hanem annak ellenére –, mivel Kína sokáig 
kísérletezett integrált piacokkal, mielQtt a kom-
munisták megpróbálták elpusztítani azokat.”

Luttwakhoz hasonlóan Westad is komor képet 
fest a kommunisták külpolitikájáról. Az 1960-
as években Kína szert tett némi presztízse a 
fejlQdQ világban, amiért elkerülte az Egyesült 
Államokat és végül elutasította a Szovjetuniót 
is. Mao kiszámíthatatlan politikai döntései miatt 
azonban el is vesztette ezt a jóindulatot. Azzal, 
hogy akadályozta a Vietnamnak szánt támoga-
tást, amikor a szomszédos ország az Egyesült 
Államok ellen harcolt, Mao tönkretette az egy-
kor szoros kapcsolatokat a két ország között 
és elQkészítette a megalázóan ostoba 1979-es 
kínai inváziót Vietnam ellen. Kína nyert néhány 
jó pontot azzal, hogy segített egyes afrikai 
országokat, de aztán eltékozolta ezt is, amikor – 
például Ghánában – maoista felkeléseket támo-
gatott. Vajon Kína jelenlegi aktivitása Afrikában 
nem hasonlóan narcisztikus? Kína beruházási 
kedve és gazdasági sikerei sok afrikait leny_-
göztek, de egyben felismerhetQ az is, hogy Kína 
anélkül a minimális jó szándék nélkül tevékeny-
kedik országaikban, amit a nyugati országok 
tanúsítanak.

Az Egyesült Államokkal való kapcsolatok 
sem úgy alakultak, ahogy a kínai vezetQk el-
képzelték. Mao annyira nem volt tisztában 
a helyzettel, hogy amikor 1972-ben Richard 
Nixon Kínába látogatott, úgy gondolta, hogy 
az amerikai elnöknek fenyegetQ forradalommal 
kell szembenéznie otthon, és így a gyengeség 
helyzetébQl jön, hogy a „Nagy Kormányossal” 
találkozzon – elvégre a kínai Weltbild szerint 
mi másért érkezne egy külhoni vezetQ a kínai 
fQvárosba, ha nem azért, hogy elismerje Kína 
felsQbbségét? KésQbb Teng Hsziao-ping az 
Egyesült Államok szövetségesévé tette Kínát a 

Szovjetunió ellen, de lényegében csak segítette 
az erQsebb szuperhatalmat abban, hogy legyQz-
ze a gyengébbet, ezzel hozzájárulva az elmúlt 
negyedszázad globális amerikai hegemóniájá-
nak a kialakulásához. Nehéz megmondani, hogy 
mit kellett volna másképp tennie Kínának, de 
Westad joggal gúnyolódik a nyugatiak „rajon-
gásán” a kínai vezetQk külpolitikai hozzáértését 
illetQen.

„A kínai vezetQk nemzetközi politikára vo-
natkozó nyilatkozatait úgy tekintették, mint egy 
Qsi civilizáció realista bölcsességének végsQ 
példáit, holott valójában az általuk képviselt 
államberendezkedés torz voltát tükrözték csak.”

Ám minden téves lépés ellenére Kína továbbra 
is a legnagyobb kihívás, nemcsak a szomszé-
dos országok, hanem az Egyesült Államok 
számára is. Az USA–Kína tanulmányok egyik 
vezéralakja, David Shambaugh a következQket 
írja az általa szerkesztett Tangled Titans: The 
United States and China (Leláncolt titánok: 
Az Egyesült Államok és Kína) (Rowman and 
Littlefield, 2013) cím_ kötet bevezetQ tanulmá-
nyában: „A kölcsönös bizalmatlanság jelen van 
mindkét kormányzatban, és most kevés olyan 
bürokratikus szereplQt találhatunk bármelyik-
ben, akinek erQs késztetése lenne arra, hogy 
együttm_ködjön.” Shambaugh könyve nem ad 
pontos választ arra, hogyan váltak ennyire rosz-
szá a dolgok, de burkoltan arra utal, hogy mind-
két ország szenved a Luttwak által ismertetett 
„nagyhatalmi autizmusától”.

A dilemmát, amellyel az amerikai döntésho-
zók szembenéznek, jól foglalja össze Vali Nasr 
The Dispensable Nation: American Foreign 
Policy in Retreat (Az eldobható ország: Az 
amerikai külpolitika hanyatlása (Doubleday, 
2013) cím_ könyve. Nasr a külügyminisztéri-
um egykori tanácsadója az Afganisztánnal és 
Pakisztánnal kapcsolatos ügyekben. Véleménye 
szerint Kína és az ország külföldi beavatkozásai 
az amerikai aggodalmak középpontjában állnak. 
Az egyik ok Kína egyre növekvQ kQolajigénye, 
és hajlandósága arra, hogy óriási összegeket 
fizessen a kitermelési jogokért. A másik ok az, 
hogy a kitermelt kQolajat haza is kell szállítani, 
vagy a hajózási útvonalakon – amelyek szüksé-
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gessé teszik a kínai haditengerészet fejlesztését 
–, vagy csQvezetékeken át, amelyek Közép-
Ázsia politikailag törékeny államain keresztül 
húzódnak.

Mennyire lehet az ember optimista abban a 
tekintetben, hogy egy megváltozott Kína ki-
sebb stratégiai fenyegetést jelentene? Könyve 
vége felé Westad alapvetQen azt feltételezi, 
hogy Kína tovább erQsödik. Azt is írja, hogy a 
Kommunista Párt „átvette a külföldi vállalatok 
számos irányítási módszerét” – talán így van, 
de biztosan csak a legrosszabbakat. Ám Westad 
optimizmusát támogatja Kína alkalmazkodóké-
pessége, amit az elmúlt évszázadok során tanú-
sított. Luttwak nem zárja ki, hogy Kína képes 
megváltozni, de más módon fogalmaz – Kína 
csak úgy emelkedhet fel, ha oly módon változik 
meg, aminek eddig ellenállt:

„Csak egy teljesen demokratikus Kína lép-
hetne elQre akadálytalanul a globális hegemó-
niához vezetQ úton, egy teljesen demokratikus 
Kína kormányai viszont kétségtelenül egészen 
más célok elérésére törekednének.”

(The New York Review of Books)

Jonathan Kaiman

Egy kínai tisztségviselQ  
rejtélyes börtönhalála

Vu asszony rémálma akkor kezdQdött, amikor 
arra várt, hogy felvegye a férjét a repülQtéren. Ju 
Csi-ji a szülQvárosába, Vencsuba repült vissza 
PekingbQl, ahol épp befejezett egy ideiglenes 
politikai megbízatást. Ám nem sokkal azután, 
hogy a gép leszállt, Ju felhívta a feleségét, hogy 
inkább egy ismerQse veszi majd fel. „Egy másik 
hang a telefonban azt mondta, hogy menjek 
haza”, mondta Vu asszony a kínai állami médi-
ának, amely nem hozta nyilvánosságra a teljes 
nevét.

Vu asszony 38 napon át nem látta a férjét, 
egészen addig, amíg a helyi kórház egyik or-
vosa április 9-én holttá nyilvánította a férfit. A 

Hszinhua, a hivatalos kínai hírügynökség sze-
rint a 41 éves Ju (aki az állami tulajdonban lévQ 
Vencsu Ipari Befektetési Csoport fQmérnöke 
volt) az eltelt idQt shuanggui fogságban töltötte, 
a törvényellenes fogva tartás közismerten durva 
formájában, amely a kommunista párt kor-
rupció gyanújába keveredett funkcionáriusait 
fenyegeti.

A helyi kormányzati hatóságok balesetnek 
nyilvánították Ju halálát. A Hszinhua honlapján 
látható szörny_ képek azonban egy kék-zöld 
foltokkal borított félmeztelen férfit mutatnak, 
aki bal karjával a mellkasán egy kórházi ágyon 
fekszik. A cikk nem ad magyarázatot arra, hogy 
miért tartották fogva a férfit.

A kritikusok azt mondják, hogy a jogvéde-
lemtQl megfosztott shuanggui fogvatartottak 
különösen ki vannak szolgáltatva az emberi 
jogok megsértésének. Flora Sapio, a Hongkongi 
Egyetem jogászprofesszora szerint, aki egy 
könyvet is írt a témáról, a Hszinhua együtt érzQ 
hangvétel_ riportja egy magas szinten megho-
zott döntésre utalhat, melynek célja, hogy kezd-
jék a fogvatartottak jogait tiszteletben tartani, 
miközben a rendszer alapjaiban véve lényegé-
ben változatlan marad.

„Azt akarják, hogy a rendszer karhatalmi 
szervei másként kezeljék a gyanúsítottakat – 
mondta a professzor. – Ugyanakkor a pártállam 
szeretne az egyetlen olyan tényezQ maradni, 
amely az igazságszolgáltatással kapcsolatos 
kérdésekben megszólalhat.”

A shuanggui fogvatartottak túlnyomó több-
ségének esélye sincs arra, hogy megmentsék a 
karrierjüket, és sokan öngyilkosságot követnek 
el a fogva tartás közben. A legtöbb esetet végül 
átadják a bíróságnak, ahol a tárgyalás általá-
ban halálos ítélettel vagy hosszú börtönbün-
tetéssel végzQdik. Po Hszi-laj, a kegyvesztett 
csungcsingi pártvezetQ 10 hónapot töltött fogva 
ilyen körülmények között, mielQtt az ügy 2013 
januárjában bírósági szakaszba került volna.

„Vannak beszámolóink a [shuanggui] fogva 
tartás és vallatás alatti pszichológiai manipulá-
cióról és fizikai kínzásról, például alvásmegvo-
násról, megjátszott vízbe fojtásról, a fogvatartott 
bQrének cigarettával való megégetésérQl és ve-
résrQl”, írja egy jelentés egy hongkongi kiadású, 
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