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Kína mindig az európai érdeklQdés középpontjában állt, gondoljunk csak Marco Polo beszá-
molóira, a nagy ázsiai utazók leírásaira, amelyekben az európaiaknak a kínaiak, a császári 
udvar gazdasága, a templomok titokzatos légköre valami különös b_völetet jelentet. Igaz, 
a Kínai Birodalomba nagyon nehéz volt bejutni, nemcsak a sivatagok, a hegyek és a tenger 
képezett legyQzhetetlen akadályt, de maguk a kínaiak is távolságtartók voltak. EzektQl függet-
lenül a kínai tudomány és technika eredményei ismertek voltak az európaiak elQtt, csak éppen 
a kapcsolatkiépítés ütközött falakba. Az elzárkózás jelképe lett a kínai nagyfal, amely a biro-
dalom nyugati határát és katonai erQdrendszert is jelképezett. Lényegében az európai ember – 
legyen az hittérítQ vagy felfedezQ – a középkortól nem tudott tartósan gyökeret verni Kínában, 
bár a császári udvarnak mindig volt érdeklQdése Európa irányába. Ezeknek a „kísérleteknek” 
az európai ember mindig nagy figyelmet szentelt, sQt a 18./19. század városi bestseller irodal-
mának is keresett könyvei lettek. Ekkor alakul ki a kínaiakról a közismert kép: copfos férfiak, 
„kimonós”, fapapucsos nQk, kegyetlen nagyurak, akiknek – bár nem muzulmánok – háremük, 
rengeteg ágyasuk van és rengeteg ember él a Birodalomban. Eljutott Európába a delem, a hí-
res kínai porcelán, valamint a különleges írás, amelyre az európai ember csak rábámulhatott, 
képtelen lett volna megtanulni. Körülbelül ennyi volt az európai embernek a „kínai ismerete”. 
AlapvetQ változás a 19. században következett be, amikor a gyarmatosító hatalmak érdeklQ-
dése Kína, Japán, Hátsó-India felé irányult, amely nem kulturális, hanem kemény gazdasági 
célok mentén bonyolódott. Izgató volt a felmérhetetlen mennyiség_, hatalmas piac lehetQsége. 
Az ügyet nagyban megkönnyítette a kínai hadsereg gyengesége, amely elsQsorban haditechni-
kai lemaradás volt. A kínai egykönnyen áldozta fel életét a császárét, a hazájáért, de a bátorság 
gyengének bizonyult a lQfegyverek t_zerejével szemben.

A nagy változás a 19. század végén, a 20. század legelején következett be, amikor 
a korábban hasonló gondokkal birkózó Japán legyQzi Kínát, majd 1905-ben megveri 
Csúzimánál az orosz hadsereget is. Ez az idQszak a kínai császárság végnapjainak ide-nak ide-
je: választani kell a hagyományok vagy a polgárosodás, a világhoz történQ felzárkózás 

között. Ez igazi válság volt, amibQl a kiutat csak sok szenvedéssel lehetett megkeresni. 
ErrQl szól Kína 20. századi történelme, amelynek „végén” megszületett a modern Kína, 
amely versenytársa a fejlett Nyugatnak, lassan a technikai fejlQdés csúcsát ostromolja, ám 
egészében „teljesen más”, magán visel egy „kínai hangulatot”.

A 20. században Kínában hatalmas politikai küzdelmek bonyolódtak, a politikai áramla-
tok éles csatáiból az is kiderült, hogy Kínában soha nem lehet nyugati típusú demokráciát 
meghonosítani, de a kommunista irányzat is más formákat eredményezet. Mao Ce-tung 
kommunista állama hamar szembekerült Moszkvával, viszont a tömegellátásra állított ipari 
fejlQdés is valóban képes volt egy alapszinten kielégíteni a lakosságot, aminek jelképe a ke-
rékpár és az egyenruha lett. Tajvanra szorult a Nyugattal lépést tartani akaró Csang Kaj-sek 
polgári irányzata, megteremtve annak a tudományos-technikai fejlQdésnek az alapjait, ami 
ma az egyesített Kínát jellemzi.

Kína egy évszázad alatt akkora fejlQdést mutatott fel, ami nemcsak évszázadokat ívelt át, 
de teljesen átformálta az országot, a nép tudatát. A könyv szerzQje, Francesco Sisci, Pekingben 
élQ tudományos kutató. Könyvének bevezetQjében így fogalmazza meg mondanivalóját: 
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„Hol van Kína, és mi is valójában: hová lett a régi kínaiak hagyományos copfja, hová Mao 
kerékpárjai és egyenruhája? Hol vannak a nagycsaládok a sok ágyassal? Köddé vált minden, 
ami a kínaiak és a külföldiek által mesélt történetek révén évszázadokon át Kínává tette azt 
a hatalmas országot. Kína ma a felhQkarcolók, limuzinok, szupergyors vonatok és a sci-fi-be 
illQ repülQterek országa, az éjszakánként a t_zijátékoknál is erQsebb világító, vakító neonfé-
nyeké. A kínaiak változnak, és a felismerhetetlenségig megváltoznak. Tulajdonképpen annyira 
megváltoztak, hogy nem is igen látják magukat a jelenlegi formájukban. E hatalmas átváltozás 
kellQs közepén nem is tudjuk, mikor szilárdul meg az új forma, ha egyáltalán megszilárdul. 
Ahogy azt sem: milyen tudati változást hoz majd ez a folyamat a kínaiakban és mindazokban, 
akik a világ többi részén Kínát figyelemmel kísérik.”

A szerzQ mindkét világnak akar szólni: nemcsak a mintául szolgáló Nyugatnak, hanem a 
hihetetlen gyorsan felemelkedQ országoknak is. Kína nem egyedül emelkedik, problémái nem 
egyediek. A szerzQ most elsQsorban Kína belsQ átalakulásával foglalkozik. ElsQsorban arra akar 
válaszolni, hogy kik is a mai kínaiak? A válasz egyáltalán nem egyértelm_, hiszen Kína – néhány 
kivétellel – mindent lerombolt, ami a múltra emlékeztetett, a felhQkarcolók világát építette fel, 
olyan gyorsütem_ iparosításba kezdett, mint Japán, de nem másolja elvakultan a nyugati mo-
dellt. A változás az élet minden területén bekövetkezett: a túlnépesedést drasztikus törvényekkel 
megakadályozni akaró Kína még száz évvel ezelQtt a nagycsaládos modellt követte, ahol a csa-
ládfQnek rengeteg gyereke volt feleségétQl és törvényesen elismert ágyasaitól, így egy sz_kebb 
család is több száz fQt tett ki. Egy-egy udvarházban mind harmonikusan élt, ami sokszor egy 
kisebb faluhoz hasonlított. A császár számára minden állambiztonsági kérdés volt: azért volt sok 
felesége, hogy az utódok biztosítsák a legmegfelelQbbet, aki a hatalmat megtestesítheti. Ez volt a 
családeszmény, 1949 májusáig, amikor bevezették az egynej_séget, ami megtörte a hagyományt, 
amire a végsQ csapást az 1980-ban behozott „egygyerekes” modell bevezetése hozott.

Ugyan a 20. század elején megsz_nt a császárság, de a hatalom gyakorlásának modellje 
maradt: sem Csang Kaj-sek, sem Mao Ce-tung nem nevezte magát császárnak, de úgy vi-
selkedtek. A császárok mindenkori képviselQje a tisztviselQ volt, amely posztra különleges 
kiválasztással kerülhetett valaki. A tisztviselQk tisztelete ma is él, de már az állami, az ipari és 
az üzleti élet minden területén érvényesül. Kínában döntQ szerepe volt a vallásnak, a budd-
hizmus sajátos kínai változatának. Az ateista állam eltörölt mindent, bár a Qigong mozgalom 
– a kommunista vezetQk által megteremtett sajátos taoista fél-vallásos mozgalom – soha nem 
tudta átvenni a buddhizmus szerepét. A régi hagyományokat zagyválták össze új elemek-átvenni a buddhizmus szerepét. A régi hagyományokat zagyválták össze új elemek-A régi hagyományokat zagyválták össze új elemek-
kel, ami annyira megerQsödött, hogy hivatalos vallásként is tisztelték. Ez azonban a régi 
kommunista vezetQk let_nésével alapjaiban gyengült meg. Az új Kína vezetQi visszafordultak 
a buddhizmushoz, de a kereszténységgel is rokonszenveznek, sQt ezekrQl 2007 decemberében 
a Kínai Kommunista Párt Politikai Bizottsága külön tudományos plenáris ülést tartott.

Ma átrendezQdések vannak a kultúra, a nyelvhasználat, a lakáskultúra, az öltözködés 
területén: Kína – sajátos kínai módon – kinyílt más kultúrák felé, vonzkörébe igyekszik 
vonni a környezQ országokat és ázsiai kultúrákat.

A szerzQ, Francesco Sisci Pekingben él, az ottani Renmin Egyetem Európai Tanulmányok 
Központjának kutatója, nemzetközileg elismert külpolitikai és gazdasági elemzQ, vagy két évti-
zede tudósítja az európai és amerikai lapokat Kína fejlQdésérQl, amelyrQl számos könyvet is írt.

Sisci könyve is a kínai nagy forradalmi változásokat mutatja be, azokat a változásokat, 
amelyek feltehetQen az egész világra nézve a legnagyobb hatással lesznek a Római Birodalom 
bukása óta.

(Francesco Sisci: Merre tart Kína? A nagy változás. Budapest, 2015, Közép- és Kelet-
európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 78 p.)


