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A kötet nem diskurzív felépítés_. A szerzQ 
nem mérlegel, nem próbál ki új elméleteket, nem 
keres ellentmondásokat és megválaszolatlan kér-
déseket, hanem konstatál, megállapít. Ez a könyv 
egyes részeit kissé szárazzá, lexikonszer_vé te-

szi. Ragyogó tisztasággal számol be az esemé-

nyekrQl, és történelemmé tömöríti Qket. A könyv 
a globális politikatörténet leny_gözQ panorámáját 
tárja elénk, méghozzá úgy, ahogy azt egyetlen 
szerzQ tollából másutt aligha találnánk meg.

(Die Zeit)

Orville Schell

Kína visszavág

Amikor 1979 januárjában Teng Hsziao-ping 
gépe leszállt a Washington melletti Andrews 
Légibázison, Kína még mindig ébredezQben volt 
a kulturális forradalom által elQidézett hosszú téli 
álomból. Senki sem tudott különösebben sokat 
a másfél méternél alig magasabb kínai pártfQtit-
kárról, akit Mao találóan „egy pamutgombolyag 
belsejébe rejtett t_höz” hasonlított. Amikor 1979-
ben Amerikába látogatott, Teng pontosan tudta, 
hogy mit akar: jobb kapcsolatokat az Egyesült 
Államokkal. Úgy t_nt, hogy Jimmy Carter el-
nökkel együtt mindketten arra törekednek, hogy 
megoldják a két ország közötti nézeteltéréseket.

„Ma újabb lépést teszünk a kapcsolatok tör-
ténelmi normalizálásának folyamatában, amit 
idén kezdtünk el – mondta Carter, amikor a 
Fehér Házban rendezett díszvacsorán köszön-

tötte Tenget. – [...]. Ígérjük együtt, hogy mind 
az Egyesült Államok, mind Kína tanúsítani fogja 
majd azt a megértést, türelmet és kitartást, ami 
ahhoz szükséges, hogy új kapcsolatunk életké-
pesnek bizonyuljon.”

Teng és Carter ellátogattak az Egyesült 
Államok több nagyvárosába, így például 
Atlantába, Houstonba és Seattle-be is. A körút 
legemlékezetesebb pillanatára talán a texasi 
Simontonban került sor, ahol Teng ellátogatott 

egy rodeóra. M_sor közben egy cowgirl galop-

pozott oda az aréna nézQterének elsQ sorában 
levQ székéhez, és egy jókora Stetson-kalapot 
ajándékozott neki. Amikor Teng apró fejébe 
nyomta ezt a semmi mással össze nem téveszt-
hetQ „amerikumot”, a kalap majdnem a szeméig 
csúszott. De a célját elérte: mindkét ország 
népének bebizonyította, hogy ami volt, elmúlt, 
és eljött az ideje az újrakezdésnek.6

Az errQl a több mint három évtizeddel ezelQtti 
eseményrQl készült felvételek még ma is egyfajta 
bajtársiasságot sugároznak, és olyan vezetQk lát-
hatóak rajtuk, akik félreteszik a kölcsönös bizal-
matlanságot és eléggé bíznak egymásban ahhoz, 
hogy a párbeszéd új formáival próbálkozzanak. 
ErQfeszítéseik azonban csak a kapcsolatoknak 
részleges átalakítására voltak elegendQek. Az 
egyik dolog, amit a „normalizáció” nem tudott 
megváltoztatni és nem is változtatott meg, az az 
egypárti kormányzás kínai leninista formája volt. 
Ami 1979-ben mégis lehetQvé tette, hogy felme-

rülhessen egyfajta testvériség érzése, az az volt, 
hogy Teng és Carter el tudták képzelni (persze 
mindketten a maguk módján), hogy a két ország 
és társadalom mindennek ellenére lassan további 
alapokat találhat az együttm_ködésre.

Bár Kínának sem Szun Jat-szen és Csang 
Kaj-sek, sem Hu Jao-pang, Csao Ce-jang és 
Teng Hsziao-ping vezetése alatt nem volt igazán 
demokratikus kormánya, a világ demokráciái 
mégis dédelgettek olyan homályos reményeket, 
melyek lényege az volt, hogy amíg az ajtó nyit-
va áll, addig – talán némi segítséggel a nyitott 
piacok, a tudományos cserék, az amerikai fi-
lantrópia stb. részérQl – Kína fokozatosan mégis 
egyre demokratikusabbá válhat.

Az ilyen hitet és reményeket csak megerQsí-
tette a berlini fal lebontása és a szovjet blokk 
összeomlása. De amíg ezek a drámai események 
örömmel töltötték el a Nyugatot, addig a kínai 
pártvezetQket sokkolták és megrémisztették. Pk 
aligha voltak elragadtatva, amikor 1997-es kínai 
utazása során Bill Clinton elnök az 1989-es 
Tienanmen téri eseményekrQl beszélve meg-

6 Teng amerikai látogatásához egyébként egy kínai 
médiatörténeti érdekesség is kapcsolódik, a kínai 
televíziónézQk ugyanis az egyesült államokbeli 
úttal összefüggésben láthatták az elsQ külföldrQl 
sugárzott élQ tévéadást.
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lehetQsen kioktató módon megdorgálta Kínát, 
mert „a történelem rossz oldalán” áll. Akkoriban 
Csiang Cö-minnek, az akkori pártfQtitkárnak 
nem volt más választása, mint hallgatni…

Mára azonban kiderült, hogy a történelem 
nem volt annyira nyugatpárti, mint ahogy azt 
Clinton hitte. A demokratikusabb Kínáról szó-

ló álom súlyos károkat szenvedett 1989-ben, 
amikor a Tienanmen téri mészárlás egy „Soha 
többé!” mentalitást alakított ki a kommunista 
pártban. Mire 2013-ban Hszi Csin-ping elnök 
és pártfQtitkár lett, a strukturális politikai refor-
mokra vonatkozó nyugati és kínai reményeknek 
egyaránt megadták a virtuális kegyelemdöfést. 
A párt új üzenete gyakorlatilag a következQ volt: 
„Mivel Kína, mint kivitelezhetetlent, határozot-
tan elutasítja a demokratikus kormányzás min-

den nyugati formáját, az amerikaiak elfelejthe-

tik az álmaikat arról, hogy szabad választásokat, 
emberi jogokat és demokráciát hoznak Kínába. 
Amit most látnak, azt fogják kapni a jövQben is! 
A változások nem kívánatosak.”

Barack Obama és Hszi Csin-ping egyik talál-
kozóján – amit 2013 júniusában a Sunnylands 
néven is ismert kaliforniai Annenberg-birtokon 
tartottak – Hszi megpróbált visszaszerezni va-

lamit a régi Carter–Teng varázslatból, amikor 
felvetette, hogy a két ország alakítson ki egy 
„új típusú nagyhatalmi kapcsolatot” (hszinhszing 
takuo kuanhszi7). Úgy értette, hogy mindkét fél 
fogadja el a másikat úgy, ahogy van. Nos, az ötlet 
nem talált különösebben lelkes fogadtatásra…

2014 szeptemberében viszont ismét Pekingbe 
látogatott Jimmy Carter, az az ember, aki annak-

idején annyit tett az amerikai–kínai kapcsolatok 
helyreállításáért. Hát nem lett volna nagyszer_ 
alkalom ez arra, hogy felelevenítse a kölcsönös 
tisztelet és az új elQrelépések közös keresésének 
régi gondolatát, méghozzá alig néhány hónappal 
azelQtt, hogy Obama elnök maga is Kínába láto-

gat? Ki lenne megfelelQbb Carternél arra, hogy se-

gítsen javítani a közelmúltbeli viták, feszültségek 
és a bizalmatlanság súlya által terhelt kapcsolato-

kon, és lehetQvé tegyen egy „újfajta” interakciót?
Elfogadtam a meghívást, hogy 2014. szep-

temberi útjának egy részén kísérjem el az egy-

kori elnököt. Természetesen 1979 óta óriási 

7 Pinyin átírásban: xinxing daguo guanxi.

elQrelépés történt mind a kínai fejlQdés, mind 
az Egyesült Államokkal való kétoldalú kapcso-

latok intézményesítése terén. De éppoly felt_-

nQ, hogy még mindig mennyi bizalmatlanság 
tapasztalható a motivációt és a szándékokat 
illetQen. SQt, meg kell állapítanunk, hogy a két 
ország a közelmúltban távolabb került egymás-

tól, ami már azelQtt nyilvánvalóvá vált, hogy 
Carter Pekingbe érkezett.

Carter elQször 1949-ben járt Kínában, alig né-

hány hónappal azelQtt, hogy kikiáltották a Kínai 
Népköztársaságot. A késQbbi elnök, aki ekkor még 
fiatal tengerésztisztként szolgált egy amerikai ten-

geralattjárón, ellátogatott Csingtaóba és Sanghajba 
is. Három évtizeddel késQbb, 1978. december 15-én 
titkos tárgyalások hosszú és rendkívül bonyolult sora 
után megdöbbentette a világot, amikor bejelentette, 
hogy az Egyesült Államok és Kína visszaállítja a 
normális diplomáciai kapcsolatokat. Annak ellenére, 
hogy jelentQs kongresszusi ellenzék alakult ki a dön-

téssel szemben – Barry Goldwater szenátor például 
azzal vádolta Cartert, hogy „hazudik, fittyet hány 
a Kongresszusra és kiárusítja Tajvant” – hat héttel 
késQbb Teng Hsziao-ping a Fehér Házban volt.

Amikor Carter 2014 szeptemberében visszatért 
Pekingbe, hogy megünnepeljék a „kapcsolatok 
normalizálásának” harmincötödik évfordulóját, 
útjának elsQ állomása a Népi Egyetem volt. Úgy 
képzeltem, hogy ez egy újabb lehetQség lesz 
nemcsak arra, hogy megemlékezzenek Carter 
szerepérQl az amerikai-kínai kapcsolatok javí-
tásában, hanem arra is, hogy Carter kifejtse a 
saját véleményét az azóta eltelt idQben bekövet-
kezett eseményekrQl és találkozzon a diákokkal. 
Ehelyett belecsöppentünk egy, az egyetem által 
szervezett fórum kellQs közepébe, amelynek té-

májául a globális pénzügyek szolgáltak. (Az 
ilyesféle üzleti konferenciák manapság rendkívül 
népszer_ek Kínában; alighanem azért is, mert 
a téma politikailag kockázatmentesnek számít.) 
Carter csak azután kapott szót, hogy az egyetem 
rektora és egy argentin közgazdász, az ENSZ 
egyik volt kereskedelmi és befektetési szakértQje 
is elmondta a maga eléggé jellegtelen beszédét. A 
rövid elQadás után mindössze egy kérdést intéz-

tek a volt elnökhöz a hallgatóság soraiból.
Kiderült, hogy Carternek elQadói díjat fizet-

tek azért, hogy elQadást tartson, így kínai útja 
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végsQ soron csak egyik megállója lett annak a 
fáradhatatlan globális erQfeszítésnek, hogy pénzt 
szerezzen a Carter Center m_ködéséhez. A két 
ország közötti hatalmi viszony megváltozására 
az is rávilágított, ahogy a házigazdák az egykori 
amerikai elnököt kezelték. Most már nem csak a 
Nyugat gazdag; sQt, Kína várhatóan hamarosan 
lehagyja az Egyesült Államokat a GDP terén.

De számos más formája is volt annak, aho-

gyan visszatükrözQdött ez a drámai elmozdulás 
az amerikai–kínai kapcsolatokban. Bár Carter 
ezt megelQzQen már négy alkalommal is tárgyalt 
Hszi Csin-pinggel, a mostani útja során nem 
találkozott se vele, se Li Ko-csiang miniszterel-
nökkel – ami már csak azért is furcsának t_nhet, 
mert ha a kínaiak tényleg jobb amerikai-kínai 
kapcsolatokat akarnak, akkor miért nem vesz-

nek tudomást arról az emberrQl, aki egykor oly 
sokat tett a javításuk érdekében?

A kínai vendéglátók ráadásul minden teketória 
nélkül megtiltották a Carter-delegáció egyik meg-

hívott tagjának, hogy beszédet mondjon egy, a 
Nép Nagy Csarnokában rendezett fórumon. Carter 
maga is hamarosan szembesült azzal a ténnyel, 
hogy a kínai partnerszervezetek több Sanghajba 
és Csingtaóba tervezett rendezvényt lemond-

tak vagy átszerveztek. Egy, a Fiatal Amerikai 
és Kínai Tudósok Fóruma az Amerikai–Kínai 
Kapcsolatokról (Young American and Chinese 
Scholars Forum on US–China Relations) program 
számára tervezett Carter Center találkozó helyszí-
nét például a Csiaotung Egyetem hsziani campu-

sáról egy szállodába helyeztek át.
Hogy miért történhettek meg ilyen változtatá-

sok, azt nem tisztázták sem a Carter-delegáció, 
sem a sajtó képviselQi elQtt. Talán azért, mert – 
tudatában lévén Carter régi elkötelezettségének 
a nemzetközi emberi jogok és a demokrácia 
iránt – a tisztviselQk attól tartottak, hogy eset-
leg valamilyen kellemetlen eseményre kerül 
sor. Mindenesetre Kínában a külföldiek csak 
nehezen tudnak tiltakozni. Ahogy azt minden 
külföldi nagykövetség, vállalat, egyetem, civil 
szervezet és médium jól tudja, a külföldiektQl 
elvárják, hogy elfogadjanak mindent, amit elé-

jük raknak. A túl sok panaszkodás eredménye 
csak az lehet, hogy halogatják, illetve elutasítják 
a szerzQdések aláírását és a vízumkérelmek 

jóváhagyását, vagy lemondják az elQre megbe-

szélt programokat.
Carter útjának fénypontja a tervek szerint egy, 

a Nép Nagy Csarnokában rendezett bankett lett 
volna. A hatalmas, mauzóleumszer_ épületet 
„a nép” építette fel tíz hónap alatt 1959-ben, a 
Nagy Ugrás idején, amikor 30-40 millió kínai az 
éhhalál szélére sodródott. Az épületben minden 
kínai tartománynak van egy saját, óriási terme, 
melynek falait epikus méret_ tájképfestmények 
díszítik. Csakhogy a Carter tiszteletére tartott 
vacsora kiábrándítóan laposra sikeredett. Li 
Jüan-csao alelnök, az est házigazdája tartott egy 
rövid beszédet, amiben nyoma sem volt annak 
az aktív baráti hangvételnek, ami a harmincöt 
évvel ezelQtti találkozókat jellemezte.

Miközben a félig üres asztalok tengerében 
ettünk, egy kínai professzor odasúgta nekem, 
hogy Hszi elnök alig néhány nappal korábban 
találkozott Robert Mugabéval, a nemzetközi 
közellenségnek számító zimbabwei elnökkel. 
A professzor „a kínai nép régi barátjának” 
nevezte Mugabét, akit „nagyon tisztelünk”, s 
akivel Kína „vállvetve állt az imperializmus, 
a gyarmatosítás és a hegemónia ellen”. Azzal 
folytatta, hogy miközben mi itt vacsorázunk, 
Hszi Csin-ping is a Nép Nagy Csarnokában 
tartózkodik, és épp köszöntQt mond a malajziai 
államfQ, Abdul Halim Mu’adzam Shah tisztele-

tére. Ennek ellenére Hszi nem élt a lehetQséggel, 
és még csak be sem nézett a Carter tiszteletére 
adott vacsorára.

A hat kínai napilap közül, amelyeket másnap 
reggel átlapoztam, egyik sem írt a bankettrQl 
vagy Carter látogatásáról. Csak az angol nyelv_ 
China Daily (egy, a Kínában élQ és dolgozó 
amerikai expatok8 körében nagyon népszer_ 
lap) számolt be az eseményrQl. A lap közölt 
egy fényképet, de az nem Cartert, hanem a 
banketten rövid m_sort adó diákokat ábrázolta, 
alatta pedig egy rövidke cikk volt olvasható 
Pulykalakoma a kínai–amerikai kapcsolatok 
tiszteletére (Turkey Feast Honors China–US 
Relations) címmel. Szerencsére másnap este sor 

8 Expat: multinacionális vállalat olyan munkaválla-
lója (jellemzQen közép- és felsQvezetQi szinten), 
aki hosszabb-rövidebb ideig külföldön él, és az 
anyavállalat valamelyik ottani leányvállalatánál 
dolgozik. (Ford.)
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került egy másik, nagyon kellemes vacsorára is, 
amit a Caijing Magazine és Teng lánya, Teng 
Zsung rendezett. Sok olyan egykori kínai hiva-

talnok volt jelen, aki már a Carter-kormányzat 
idején is dolgozott. A volt amerikai elnök és 
felesége állítólag nagyon hálás volt azért, hogy 
ilyen sok „régi baráttal” (akik közül ma már 
alig-alig akad hivatalban levQ) találkozhatnak.

A Nagy Csarnokban tartott vacsorát egyéb-

ként az tette még inkább nyugtalanítóvá, hogy 
végig a „megalázás” – csezsu9 – szele lebegett 
a levegQben. A párt évek óta hangsúlyozza, 
hogy Kína történelme során az országot újra és 
újra megalázták és kizsákmányolták a külföldi 
hatalmak. Éreztem, hogy a kínaiak nem bánnák, 
ha visszafizethetnének valamit ezekbQl a meg-

aláztatásokból, ezért úgy döntöttem, hogy aznap 
este korán távozom…

Miközben egy amerikai Kína-kutató társasá-

gában kisétáltam a Nagy Csarnokból a fényár-
ban úszó Tienanmen térre, egyetértettünk abban, 
hogy milyen megdöbbentQ volt nemcsak az, 
hogy Cartert nem engedték közelebb a hivatalos 
karnyújtásnyi távolságnál és személyesen is meg-

sértették, hanem az is, hogy mennyire hasonlítot-
tak az iménti jelenetek oly sok más eseményre, 
amelyeknek mindketten tanúi lehettünk a köz-

elmúltban. Mi több, valahogy emblematikusnak 
éreztük azt a bizalmatlan, titkolódzó, ellentmon-

dást nem t_rQ stílust, ami a hivatalos Kína visel-
kedését manapság oly gyakran jellemzi, fQleg 
a demokráciák irányában, amelyeket hajlamos 
különösen lázító, sQt ellenséges országoknak 
tekinteni. Nem is olyan sok évvel ezelQtt még 
a kínaiak fogalmaztak meg hasonló kritikákat a 
Nyugattal szemben. De ha az ilyen magatartás 
akkor nem volt konstruktív a kínai kapcsolatok 
szempontjából azokkal az országokkal, amiket 
Kína „imperialista hatalmaknak” tekintett, akkor 
ma sincs olyan új logika, ami Peking jelenlegi 
viselkedését bármivel is konstruktívabbá tenné.

Csakhogy most, hogy az országuk gazdaggá 
és erQssé vált, sok kínai tisztviselQ és katonatiszt 
szinte megkönnyebbültnek látszik, mert végre 
képesek katonailag is szembeszállni a japá-

nokkal és a vietnamiakkal; sQt, akár prominens 
amerikaiakat is nyugodtan megsérthetnek, nem 

9  Pinyin átírásban: chiru.

törQdve az ilyen arcátlanságnak a világ többi 
részére gyakorolt esetleges negatív vagy veszé-

lyes lehetséges következményeivel. Az emberek 
mindkét oldalon egyre tanácstalanabbnak lát-
szanak, s nem értik, hogy miért mennek olyan 
nehezen a dolgok; ráadásul épp olyankor, ami-
kor sürgQsen meg kellene találnunk a módját, 
hogy elkerüljünk az olyan konfliktust, ami so-

kak szerint nagyon is könnyen kialakulhat egy 
új nagyhatalom (azaz Kína) felemelkedésével.

Hogy honnan ered az ilyesfajta kimértség, ami 
hátráltatja a két felet abban, hogy igazán együtt-
m_ködjenek? Talán a kínaiak azon aggodal-
mából, hogy túl nyilvánvalóan rugalmasnak és 
befogadónak lenni olyan magatartás, ami félre-

értelmezhetQ gyengeségként. Talán az is szerepet 
játszik benne, hogy Peking tisztában van azzal, 
hogy a gazdasági fejlQdés ellenére a nyugati 
stílusú demokráciák nemcsak még mindig lené-

zik a kínai leninista irányítási rendszert, de nem 
bánnák azt sem, ha az alapvetQen megváltozna.

Most, hogy Kína annyira sikeres a gazda-

sági fejlQdés terén, hogy a globális hatalmi 
egyensúly kezd drámaian a javára billenni, az 
Egyesült Államok egy új pekingi valósággal 
találja szembe magát. A Hszi-féle reform már 
nem is tartalmaz a politikai reformra vonatkozó 
érdemi programot. Elmúltak már azok az idQk, 
amikor a tisztviselQk azt mondhatták: „Adjanak 
nekünk idQt. Kína nem tud mindent egyszerre 
megváltoztatni.”

Mi több, Kína bizalmát a saját leninista-ka-

pitalista rendszerében és új kelet_ magabiztos-

ságát a világban csak tovább ösztönözte a meg-

bénult amerikai Kongresszus és Európa bizony-

talan kormányainak látványa. A demokratikus 
gyakorlat ezen modelljei láttán a pártfunkcioná-

riusok minden korábbinál igazoltabbnak látják, 
hogy miért utasítják el a nyugati demokrácia 
fékeit és ellensúlyait, a választási rendszert, 
az egyetemes értékeket, az emberi jogokat, a 
független civil társadalmat, a nyitott médiát 
és a vallási szervezQdés szabadságát. „A kínai 
vezetés nyugati típusú demokráciára vonatkozó 
kritikájának egyik része az – jegyezte meg Hszi 
nemrégiben –, hogy az hajlamos a megbénulás-

ra és a patthelyzetek kialakulására, illetve végsQ 
soron a kormányzati gyengeségre.”
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Az a nyugati elképzelés, hogy a nyitott pia-

cok, a külföldi oktatás stb. által támogatott Kína 
politikailag ellenállhatatlanul egyre nyitottabbá 
válik – amirQl sok nyugati véli, hogy ez az elke-

rülhetetlen (és kívánatos) evolúciós út minden 
társadalom számára – most a kínai vezetQk han-

gos és dacos tagadásával találja szembe magát. 
Véleményüket a következQképpen lehetne ösz-

szefoglalni: „Nem akarunk benne lenni az Önök 
álmában! »A történelem jó oldala«, amirQl az 
Önök Clinton elnöke beszélt, nem szerepel a mi 
pártunk elnökének, Hszinek a »kínai álomról« 
alkotott hivatalos nézetében.”

A „kínai álom” gondolát Hszi fogalmazta 
meg, és napjainkban már óriásplakátokon nép-

szer_sítik az egész országban. A koncepció lé-

nyegében Kína gazdagság, hatalom, tisztelet és 
nemzetközi elismertség iránti történelmi vágyá-

ra apellál. A „kínai álom” viszont nem tartalmaz 
semmiféle törekvést a liberális demokrácia és 
a humanista értékek nyugati felfogása irányá-

ban való elmozdulásra vonatkozólag. Ezeknek 
az egymással szemben álló gondolatoknak az 
árnyéka, illetve az Ázsiával való kapcsolatok 
jelentQs mérték_ elmozdulásának kezdete volt 
az, ami aláaknázta Jimmy Carter látogatását, aki 
végül is az elsQ amerikai elnök volt, aki az egye-

temes emberi jogokat mint valódi külpolitikai 
szempontot a Fehér Házba hozta.

Kína új hatalma most már lehetQvé teszi, 
hogy ellenálljon a külföldi nyomás szinte min-

den formájának. Amikor Carterhez hasonló lá-

togatók érkeznek Kínába „barbár” földekrQl, 
a vezetQ kínai tisztségviselQk talán szeretnék, 
ha úgy bánhatnának velük, mint ahogy réges-
régen a császárság korában tették. A „h_bér” 
(csinkung10) régi dinasztikus rendszere szigo-

rú szabályokat írt elQ a Japánhoz, Koreához, 
Vietnamhoz vagy Burmához hasonló alávetett 
országokból Kínába látogató külföldi köve-

tek számára. Az ilyen követek ellátogathat-
tak Pekingbe, várhattak a császári kihallgatás-

ra, rituális ajándékokat ajánlhattak fel az Ég 
Fiának „h_bérként”, majd gyorsan távozhattak. 
Sohasem részesültek egyenlQ elbánásban, mert 
országaik végül is nem voltak Kínával „egyen-

lQ” hatalmak.

10 Pinyin átírásban: jingong.

Mivel a hazafias kínaiak oly sokáig vártak arra, 
hogy nemzetük élvezze a „fiatalítás” (fuhszing11) 
gyümölcseit, az ember megértheti, hogy meny-

nyire örömtelinek érezhetik az országuk által 
mára elért magas státust, és milyen csábító lehet 
az, hogy ezt kifejezzék a nyugati nyomással 
szembeni ellenállásban, amit másfél évszázadon 
át megtagadtak tQlük. Kína új magabiztossága, 
merevsége és harciasabb nacionalista hozzáállása 
ellenhatást vált ki a szomszédos országokban. 
SQt, egyesek már most is azt kérdezik, hogy „va-

jon vannak Kínának igazi barátai”?
Kína lépései egyben mély aggodalmat vál-

tanak ki az ország szándékaival kapcsolatban 
is, különösen azok körében, akik az Egyesült 
Államokban és máshol külföldön a közeledésért 
dolgoznak. Sok ilyen ember teszi fel a kérdést, 
hogy a barátságos amerikai-kínai együttm_kö-

désnek az a fajta lehetQsége, amit Carter elnök 
próbált ösztönözni harmincöt évvel ezelQtt – és 
amirQl ismét beszélt Pekingben 2014 szeptem-

berében – nem vált-e túlságosan naivvá. Nos, az 
ember egyre több olyan Kínában élQ külföldivel 
találkozik, akik hangot adnak kiábrándultsá-

guknak és aggodalmuknak Kína utóbbi idQkben 
tapasztalható viselkedése miatt. Ami különösen 
szembet_nQ, az azoknak a külföldi cégvezetQk-

nek a nagy száma, akik azt kérdezik, hogy van-e 
még jövQjük Kínában.

Carter közelmúltbeli látogatása egy alacsony 
költség_, magas hozamú lehetQség volt Kína 
számára ahhoz, hogy elkezdje megfordítani a 
csökkenQ bizalomnak ezt a hullámát. Csak arra 
lett volna szükség, hogy megünnepeljék Carter és 
Teng 1979-es történelmi partnerségének évfordu-

lóját, és kijelentsék, hogy ennek a rendkívül fon-

tos globális kapcsolatnak most folytatódnia kell. 
Ehelyett a kínaiak újra és újra olyan üzeneteket 
küldenek, amelyekben sok a ki nem mondott sej-
tetés: „Mostantól kezdve a mi feltételeink szerint 
fognak tárgyalni velünk, különben a külföldi vál-
lalkozások m_ködését korlátozzák és megtagad-

ják a vízumokat a szabadgondolkodó tudósoktól 
és újságíróktól […]. Mivel tudjuk, hogy kevesen 
engedhetik meg maguknak, hogy kizárják Qket 
a jövedelmezQ kínai piacról, mi itt Pekingben 
újraírhatjuk a játékszabályokat.”

11 Pinyin átírásban: fuxing.
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Ez nem azt jelenti, hogy Kína nem szeretné, 
hogy jobbak legyenek a kapcsolatai az Egyesült 
Államokkal, hanem azt, hogy a saját feltételei 
szerint szeretné ezt. A patthelyzetet tetézi, hogy 
diplomáciai tisztviselQink a Fehér Házban és 
a külügyminisztériumban viszonylag kevéssé 
érdeklQdnek Kína iránt és kevés tapasztalattal 
rendelkeznek Kínát illetQen, ráadásul elvonja a 
figyelmüket a sok más sürgetQ probléma a világ 
más részein. Mindemellett olyan elnökünk van, 
akinek meglehetQsen h_vös a modora, és aki 
eddig nem igazán tudott összemelegedni kínai 
kollégájával, Hszi Csin-pinggel.

Összegzésként elmondható, hogy az, amire 
régen „a Nyugatként” utaltak, most egy olyan 
egyre kezelhetetlenebbé váló helyzettel találja 
szemben magát, amelyben a hatalmi egyensúly 
megváltozik. Ez egy olyan tény, amit eddig csak 
néhányan ismertek igazán fel, és még keveseb-

ben illesztettek be a Kínához való közeledés új 
formuláiba. Továbbra is nosztalgiával gondo-

lunk azokra a napokra, amikor a kínai vezetQk 
még követték Teng szavait, aki azt mondta, 
hogy „rejtsük el a képességeinket, és várjuk ki 
a mi idQnket” (taokuang janghuj12). Teng ezalatt 
nem azt értette, hogy Kínának örökre vissza kell 
fognia magát, hanem az, hogy még nem jött el 
az ideje annak, hogy az ország megjelenítse glo-

bális törekvését. Most azonban, hogy az ország 
erQsebb, úgy t_nik, hogy a vezetQi szerint végre 
eljött az idejük, és már arra sem hajlandóak, 
hogy hangsúlyozzák a „békés felemelkedés” 
(hoping csüecsi13) megnyugtató fogalmát.

Új hozzáállásuk alapjául egy ki nem mondott 
figyelmeztetés szolgál: „Ha Kína nem kapja 
meg azt, amit akar békés úton, most már elég 
erQsek vagyunk ahhoz, hogy más módon sze-

rezzük meg, és nem törQdünk vele különöseb-

ben, hogy közben ki sértQdik meg.” Úgy t_nik, 
hogy a kínaiak ezzel azt szeretnék mondani 
(anélkül, hogy túl szókimondóak lennének), 
hogy most már a saját és nem a mi játékszabá-

lyaink alapján kell számolni velük. Akár tetszik, 
akár nem, ez a világ új valósága.

Az új kihívás pedig egy új és igazán fogas 
kérdést is felvet: képesek lesznek-e a nyugati 

12  Pinyin átírásban: taoguang yanghui.
13  Pinyin átírásban: heping jueqi.

demokráciák valaha is arra, hogy elfogadják 
Kínát olyannak, amilyen, annak érdekében, 
hogy hatékonyabban vegyék fel a küzdelmet 
a minket fenyegetQ számos új globális problé-

mával, például az éghajlatváltozással, a járvá-

nyokkal, a terrorizmussal és az atomfegyverek 
terjedésével?

(The New York Review of Books)

Marion Löhndorf

KöltQ a fronton: Siegfried Sassoon  
háborús naplói

A Cambridge-i Egyetem jóvoltából a nyilvánosság 
számára is hozzáférhetQvé váltak az I. világhábo-
rú egyik legjelentQsebb angol katonaköltQjének 
naplói. A feljegyzések segítségével mi is nyomon 
követhetjük azt az utat, amit Siegfried Sassoon a 
háború elején érzett eufóriától a kiábrándultságig 
és a háború nyilvános ellenzéséig bejárt.

„Kelt vasárnap éjjel, annak biztos tudatában, 
hogy holnap reggel meghalok” (Sunday night, 
fully expecting to get killed on Monday morning) 
írta naplójába Siegfried Sassoon 1917. április 
15-én Arras-nál, a nyugati fronton. Kézírása 
általában jól olvasható, de helyenként – mint 
például itt is – meg-megremegnek a bet_k, a 
sorok pedig összefolynak. Sassoon verseiben 
megörökíti a halált, amihez minden nap közel 
került a franciaországi lövészárkokban, és egy-

úttal emléket állít az „egyáltalán nem hQsi ha-
lottaknak, akik ágyútöltelékké váltak” (unheroic 
Dead who fed the guns). A halál és a lövészár-
kokban átélt szörny_ségektQl való iszonyat a fQ 
témája a Nagy Háború, azaz az I. világháború 
idején írt naplóinak is.

Naplók a lövészárokból

Siegfried Sassoont (1886–1967) sokan az I. vi-
lágháború leghíresebb angol költQjének tart-
ják. Szenvedélyes naplóíró volt, aki a fronton 
átélt élményeit is gondosan lejegyezte. Mivel 


