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Mit jelent kínainak lenni 
Nacionalizmus és identitástudat Hszi Csin-

Ping Kínájában 

Mit jelent kínainak lenni? A modern kor elQtti 
Kínában azt tartotta a hagyomány, hogy ez 
az emberi lét legnemesebb formáját példázza, 
melyben az égiek törvényeivel összhangban 
gondolkodunk, viselkedünk és élünk a társa-
dalomban. A többi nép megtanulhatja ezt a 
kínaiságot, és civilizáltakká is válhatnak, de 
soha nem múlhatják felül Kínát se annak eldön-
tésében, mi a helyes, se nem befolyásolhatják 
ez irányban.

Évszázadokon keresztül vitathatatlan ma-
radt ez a nézet, és még ma is mélyen gyöke-
reznek alapjai. Kínainak lenni még mindig azt 
jelenti, hogy megfelelQ magatartást tanúsítunk 
és egy olyan civilizáció tagjai vagyunk, amely 
elsQbbséget élvez a világon. Ma a legtöbb 
kínai legalább hallgatólagosan elfogadná ezt. 
Komoly véleménykülönbségek adódnának vi-
szont abban a kérdésben, hogy ma milyen 
értékeket képvisel Kína. Érvényes-e a modern 
kor elQtti idQk erkölcsi modellje mai politikai 
kontextusban, vagy újabb erkölcsi-politikai 
eszmékkel kéne helyettesíteni? A Hszi Csi-
Ping kínai elnök által megfogalmazott „kínai 
álmot” úgy lehet legjobban megérteni, mint 
egy múltba tekintQ választ a kérdésre. A vita 
a résztvevQk akarata ellenére folytatódni fog, 
és fokozhatja a bizonytalanságot, sQt akár 
erQszakos cselekményekhez is vezethet a kö-
vetkezQ évtizedekben.

A RÉGI ISKOLA
A hagyományos, gyakran „konfuciánusnak” 
nevezett kínai értékek mély erkölcsi alapokon 
nyugodtak, még ha nem is volt szó egyenlQ-

ségrQl. Az apának hatalma volt a fia fölött, 
és a fiú köteles volt engedelmeskedni. De 
az apának is megvoltak a kötelességei: jó 
apának kellett lennie, aki apához illQen bánt 
a fiával, ha pedig nem, közmegvetés tárgyává 
válhatott.

A politikai normák a családmodellen alapul-
tak. Egy uralkodó teljhatalommal rendelkezett 
alattvalói fölött, de erkölcsi kötelessége volt 
megfelelQen bánni velük. EllenkezQ esetben 
azok elmenekülhettek vagy fellázadhattak, és 
az uralkodó elveszíthette „fentrQl kapott megbí-
zatását” a kormányzáshoz. Hogyan tanulhatták 
meg az uralkodók az alattvalókkal való meg-
felelQ bánásmódot? Szövegek olvasásával és 
értelmezésével. A különféle státusú hivatalno-
kok kiválasztása a konfuciánus klasszikusokon 
alapuló vizsgákon történt; az volt ugyanis a 
feltételezés, hogy e szövegek memorizálása a jó 
vezetQ számára elengedhetetlen, mert erkölcsi-
leg felvértezi Qket.

Ez a rendszer, ha nem is mindig jól, de 
m_ködött. Néha a vizsgák voltak korruptak, 
néha meg a hivatalnokvilág volt alig több, 
mint megvesztegethetQ bábok gyülekezete – a 
tizenkilencedik század folyamán egyértelm_ 
bizonyítékok voltak ezekre a fogyatékossá-
gokra. És még ha a rendszer mélyponton volt 
is, erQsen tartották magukat a feltevések azzal 
kapcsolatban, hogy hogyan kéne m_ködnie. A 
hivatalnokok legitimitásának erkölcsösségükön 
kellett alapulnia, és az erényesség szintje egyre 
növekedett, ahogy a láncolat haladt a császár – 
a „Menny fia” felé, aki fölött már csak az égi 
hatalom állt. Eközben a nem kínai népeket, akik 
kívül rekedtek ezen a rendszeren, erkölcsileg 
alacsonyabb rend_nek tekintették; az Q szerepük 
az volt, hogy tisztelettel adózzanak a központ-
nak, és tanuljanak tQle.

A kínai szó alapjelentése han, mely Kína 
uralkodó etnikumára utal. A múlt században 
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mind a nacionalista, mind a kommunista kor-
mányok próbáltak szembehelyezkedni ezzel 
az etnocentrizmussal, felhasználván a „állam-
polgár” kifejezést, mely a nem han szár-
mazású népeket is magában foglalja. Ez az 
újfajta használat visszhangra talált hivatalos 
körökben, de a mindennapi életben a kínait 
továbbra is csak han megfelelQjének értették. 
Egy Szingapúrban vagy San Franciscoban élQ 
han családot például, még akár több generáció 
után is külföldön élQ kínainak tekintettek, de 
senki sem akarná ezt a kifejezést használni 
egy Hszincsiang tartománybeli ujgurra, aki az 
üzbegisztáni Szamarkandba költözött. Abban 
a valószín_tlen esetben, ha egy kaukázusi 
csecsemQt kínai szülQk fogadnának örökbe 
és Kínában nevelnének fel, a gyermeket nem 
egykönnyen tartanák a helyiek kínainak. De 
egy az Egyesült Államokban örökbe fogadott 
és felnevelt han gyereket általában mind a 
kínai, mind az amerikai közösségek „közülünk 
valónak” tekintenek. Kína történelmének leg-
nagyobb része során a hagyományos erkölcsi-
politikai modell képes volt ellenállni a külsQ 
behatásoknak, vagy pedig befogadta azokat. 
A buddhizmus Indiából érkezett, mongol és 
mandzsúriai hódítók özönlöttek be BelsQ-
Ázsiából, közel-keleti kereskedQk érkeztek a 
Selyemúton és a tenger felQl, de a rendszer 
erQsen tartotta magát. A kínaiság túl erQs volt 
ahhoz, hogy felülkerekedjenek rajta; inkább 
a behatolók alkalmazkodtak. Az iparosodott 
Nyugat megérkezése azonban megbontotta 
ezt a rendet. Mikor a tizenkilencedik század 
közepén az angolok jól felszerelt ágyúikkal 
egyenlQtlen csaták sorozatait nyerték meg a 
kínai tengerparton, Kína addig még soha nem 
látott módon megzavarodott. A megalázottság 
érzése még erQsebb lett a század végén, amikor 
Japán – a „kis testvér”-civilizáció a hagyomá-
nyos konfuciánus világban, aki viszont okosan 
elsajátította a Nyugat trükkjeit – megverte 
Kínát egy másik gyors és egyoldalú háborúban 
(1894–1895). A kínai vezetQk bár vonakodva, 
de felismerték a változás szükségességét, és 
azóta mantraként ismételgetik, hogy „tegyünk 
meg minden szükségeset, hogy visszautasítsuk 
a kívülrQl érkezQket – de csak azt, ami tényleg 

szükséges, hogy máskülönben megQrizzék kí-
naiságuk érintetlenségét.

A kínaiak elsQ válasza a brit ágyúkra saját 
ágyúik korszer_sítése volt. De ehhez Kínának 
nyugati tudományra volt szüksége, és hogy 
ezt megszerezze, nyugati iskolázottságra – 
ami idegennyelv-tanulást és külföldre utazást 
jelentett. Ez már veszélyes terepnek t_nt; a 
kínaiság legbelsQ lényegének elt_nésével fe-
nyegetett. A huszadik század legelején néhány 
kínai gondolkodó egyenesen odáig merészke-
dett, hogy félre akarta dobni a hagyományos 
modellt, és teljes kör_ nyugatiasodás mellett 
tette le a voksát. Legtöbbjük azonban meg-
torpant. Mao Ce Tung például a „Kínának 
hasznos idegen dolgok” szlogent használta 
– és a Kína szóval burkoltan megQrizte iden-
titásának lényegét.

Ez idQ alatt özönlött be a modern világ: 
az elektromosság, a textilgyárak, a vasúti és 
légi közlekedés, a pénzvilág, a diplomaták, az 
internet, és még sorolhatnánk. Kínának nem 
sok választási lehetQsége volt abban a tekin-
tetben, hogy beengedje-e ezeket a dolgokat, 
még ha némelyikük alá is ásta a kialakult 
rendet. Képmutatáshoz vezetett, hogy az olyan 
szavakat, mint a demokrácia, csak üres szóla-
mokként használták, miközben végig ellenezték 
tényleges jelentéstartalmát. Mao uralmát „né-
pi demokratikus diktatúrának” nevezte, és azt 
állította, hogy a „demokratikus centralizmus” 
jegyében történik az irányítás.

Az ilyesfajta nyelv a hagyományos tekintély-
elv_séget kísérelte meg folytatni modern kön-
tösben. A kínaiak azonban készpénznek vették 
az új szavakat és eszméket. A korai húszas évek 
gondolkodói, mint például Hu Sih filozófus és 
Luo Longdzsi jobboldali kínai politikus ma-
gukévá tették a demokrácia és az állampolgári 
jogok nyugati fogalmait, hasonlóan az elmúlt 
idQszak közéleti személyiségeihez, jelesül Fang 
Lizhihez, a nemrég elhunyt asztrofizikushoz (a 
Tiananmen téri felkelés szellemi atyjához) és 
a Nobel-békedíjas Liu Hsziao-po emberi jogi 
aktivistához.

A kínai átlagemberek is ez irányban moz-
dultak el; az utóbbi évtizedekben széles körben 
terjed az a nézet, hogy mindenkinek vannak 
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jogai. Mao idejében már az is veszélyes volt, 
ha nyilvános helyen pusztán csak kiejtették az 
„emberi jogok” kifejezést; ma még a kisebb 
településeken élQ gazdálkodók is jogvédQ szer-
vezeteket alakítanak. A változás fokozatosan 
ment végbe, de kézzelfogható.

VISSZA A JÖVPBE?
Az utóbbi évtizedekben a kínai kommunista 
párti vezetQk megpróbálták némiképp modern 
átdolgozásban feléleszteni a hagyományos 
politikai-erkölcsi modellt. Hszi „kínai álma” 
például a gazdagságot, a nemzeti büszke-
séget és tekintélynek való engedelmességet 
hangsúlyozza. A média és az iskolák a haza-
szeretetet helyezik elQtérbe, és „ország iránti 
szeretetet” fogalmilag azonosnak tekintik a 
„Kommunista Párt iránti szeretettel”. A de-
mokrácia, emberi jogok és a modernizálás 
fogalmai is elQkerülnek, de általában „kínai 
sajátosságokkal” megtoldva, hogy jelezzék a 
diktatórikus Kommunista Párt által megkö-
vetelt változtatásokat. És feltehetQen a „kínai 
típusú” fejlQdési modell egy tekintélyelven 
alapuló példát mutat más országoknak a fel-
lendülés és a hatalom eléréséhez.

E fejlQdés alapjául az az elképzelés szolgál, 
amely szerint Kína visszatér helyére, a világ 
középpontjába, és példaképül szolgál mindenki 
számára. Ez a látomás azonban csak puszta le-
hetQség marad, nem bizonyosság, mivel a kínai 
társadalomban erQs folyamatok hatnak ellene. 
ElsQként az az elterjedt felfogás, hogy az ural-
kodó rendszer inkább egy kiváltságos elitnek 
kedvez, nem pedig a nemzet egészének.

Kínában az utóbbi években hatalmasra nQtt 
a gazdagok és a szegények közti szakadék, és 
az egyszer_ emberek gyakran úgy érzik, hogy 
a politikai összeköttetésekkel rendelkezQ elit 
inkább vesztegetés, elnyomás és személyes 
kapcsolatok révén szerezte vagyonát, semmint 
kemény munka és vállalkozó szellem útján. 
S míg az emberek tanúi saját földjük elkob-
zásának, készleteik kimerülésének, felbérelt 
banditák verik meg azt, aki ellenáll. Az internet 
korában nehéz az ilyenfajta eseményeknek 
titokban maradniuk, és a növekvQ ellenérzés 
néha sztrájkig fajuló tiltakozásokhoz, felvonu-

lásokhoz és útlezárásokhoz vezetett. Mindezek 
százával történnek naponta, és arra kényszerí-
tik Pekinget, hogy súlyos milliárdokat költsön 
a „stabilitás fenntartására” – magyarul a „bel-
biztonságra”.

Az interneten vannak újabban arra utaló je-
lek, hogy a kínaiak egy része elhatárolódik az 
országot a Kommunista Párttal egyenlQvé tevQ 
nézettQl. Mivel az internetes cenzúra sz_rQket 
használ olyan érzékeny szavak követésére, mint 
például a „kormány”, a rendszeres internethasz-
nálók ravasz helyettesítQket találtak ki. Az „égi 
dinasztia”, sQt a „nyugat-Korea” – mely termé-
szetesen „nyugat Észak-Koreát” jelent, csak 
néhány bevett fedQnév, amellyel Kína vezetQire 
szokás utalni. Negyven évvel ezelQtt elképzel-
hetetlen lett volna ilyen mérték_ gúnyolódás. 
Húsz éve még ritka volt. Ma azt sugallja, hogy 
a nemzeti identitás újfajta megfogalmazása nyer 
teret, mely a párttal való azonosulás helyett va-
lami máson alapszik.

Hszi „kínai álma” a pártért lelkesedQ haza-
szeretetet és materializmust sulykolja, de nem 
mond semmit az erkölcsi hozzáállásról, amit 
embertársaink felé kell tanúsítanunk a minden-
napi életben. Ez igen gyenge pontja, fQként, ha 
meggondoljuk, hogy a konfuciánus hagyomány 
milyen nagy erkölcsi hangsúlyt helyez a szemé-
lyes kapcsolatokra. A kínai kultúra huszonegye-
dik századi lényegének megragadásakor nem 
lehet az erkölcsös magatartást figyelmen kívül 
hagyni. Még „a jogokról” és „a méltóságról” 
beszélQ demokrácia védelmezQi is, bár idegen 
szavakat használnak, egy nagyon Qsi kínai kér-
dést válaszolnak meg az emberek egymáshoz 
való viszonyulását illetQen.

Kína vezetQi minden bizonnyal felismerik 
ezt a hiányosságot, de félnek az állampolgár-
ság fogalmától, mert túl sok önállóságot adna a 
néptömegeknek. H_ alattvalókat akarnak, nem 
polgárokat. Ezért fordítanak annyi energiát és 
költenek annyi pénzt a materializmus és az 
erQs állam eszméinek a terjesztésére, melyek 
csekély vonzerejük ellenére is jelentQs sikerrel 
jártak. Sok kínai, fQként a városon élQ fiatalok, 
elhitték, hogy a kínainak lenni a huszonegye-
dik században egyenérték_ az anyagias, na-
cionalista és agresszív viselkedéssel. Míg az 
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egy nemzedékkel ezelQtti kínai egyetemisták 
annyira csodálták a nyugati életformát és ér-
tékeket, hogy építettek a Tiananmen téren egy 
szobrot a Demokrácia IstennQje néven, addig 
ma a kormány által pénzelt Nyugat-ellenes 
propaganda évtizedei után sokan inkább rossz-
indulatú vetélytársnak, és nem pedig barátnak 
tekintik a Nyugatot.

LUMPENEK ÉS FRAKCIÓZÓK
Peking komoly belbiztonsági erQfeszítései 
valójában arra irányulnak, hogy kordában 
tartsák a tiltakozó alacsonyabb társadalmi 
osztályokat. De a jelenleg fennálló instabilitás 
okai nemcsak a gazdasági egyenlQtlenségben 
rejlenek. Az eliten belüli hatalmi torzsalkodá-
sok például állandó aggodalomra adnak okot. 
Legutóbb az úgynevezett hercegecskék (elis-
mert forradalmárok gyermekei), az Ifjúsági 
Liga frakció (Hu Csin-tao korábbi elnök 
szövetségesei), és a Sanghaji klikk (Csiang 
Cö-min korábbi elnök munkatársai) között 
történtek civakodások.

Az elit versengQ frakciói közti viszály kü-
lönbözik az elit és az alacsonyabb osztályok 
közti súrlódásoktól, de a konfliktus két szintje 
közeledhet egymáshoz, amikor az elit tagjai 
lehetQséget látnak arra, hogy az általános elége-
detlenséget saját céljaik érdekében manipulál-
ják. Ez történt például 2009–2011-ben, amikor 
a csungkingi (Jangce-parti nagyváros) Po Hszi-
laj hercegecske a korrupcióval szembeni egyre 
fokozódó dühöt akarta felhasználni, hogy meg-
támogassa magát ellenfelével, Hszi hercegecs-
kével szemben, és bebiztosítsa magát az ország 
következQ vezetQjeként. Cselszövése kudarcba 
fulladt: most börtönben ül. Közben a csúcsra 
emelkedve, Hszi maga is korrupcióellenes kam-
pányt folytat, hogy fenntartsa népszer_ségét, és 
tönkretegye ellenfeleit.

Az eliten belüli bizonytalanságérzet egyik 
jele, hogy sokan elQszeretettel küldik vagyonu-
kat és családjaikat külföldre. Sok gazdag kínai 
hagyta el hazáját az utóbbi években, vagy tett 
legalább lépéseket, hogy tervezett emigráci-
óját megkönnyítse; a kedvelt célpontok közé 
tartoznak Ausztrália, Kanada, Hong Kong és 
az Egyesült Államok. Ugrásszer_en megnö-

vekedett a jó családokból származó, Nyugati 
iskolákban tanuló kínai diákok száma, ahogy 
megszaporodtak a kínai magántQkén alapuló 
észak-amerikai ingatlanberuházások is. A hong-
kongi lakosok arról panaszkodnak, hogy a helyi 
kórházak szülészetei túlzsúfoltakká váltak, mert 
az anyaországból idejárnak szülni a nQk, hogy 
így biztosítsák gyermeküknek a helyi lakosokat 
automatikusan megilletQ jogokat.

Kína katonai bürokráciája kevésbé átlátható, 
mint polgári megfelelQje, de úgy t_nik, épp úgy 
tele van korrupcióval és belsQ ellenségeskedés-
sel. A katonai engedetlenség veszélyét engedik 
sejtetni azok a figyelmeztetések, melyek polgári 
vezetQk (többek között Hszi) szájából hangza-
nak el ilyesfajta fellépések ellen. 

Kínában sokféle erQs érzelmektQl f_tött nem-
zeti identitással találkozunk – Kuangtung és 
Szecsuán tartományokban, Észekkelet-Kínában, 
és másutt – és már évtizedek óta megvannak a 
jól m_ködQ mechanizmusai a Pekinggel való 
ellenkezésnek, vagy éppen a színlelt engedel-
mességnek, míg valójában a maguk útját jár-
ják. Mégis e régiók lakosai egy pillanatig sem 
kételkednének abban, hogy kínainak vallják 
magukat; helyi ténykedéseik nem jelentenek 
komoly veszélyt a nemzeti egységre vagy a 
kommunista uralom fennállására. Kína központi 
részét tehát nem fenyegeti a szétesés veszélye. A 
tibetiek, az ujgurok, a hongkongi és tajvani la-
kosok autonómiára irányuló törekvései azonban 
kihívást jelentenek a nemzeti identitás hivatalos 
koncepciója szempontjából.

A tibetiek és az ujgurok számára az önren-
delkezés iránti vágy elsQsorban az etnikai, 
nyelvi, kulturális és vallási különbségekben 
gyökerezik. A Hongkongban és Tajvanon élQ 
han-kínaiakban a múlt század történelmébQl és 
politikájából táplálkozó identitásérzet adta az 
ösztönzést. Mivel a pártideológia szerint a ki-
sebbségek egyenlQ bánásmódban részesülnek 
és ragaszkodnak az anyaországhoz, a tibeti és 
az ujgur elszakadási törekvések kellemetlenül 
érintik a pekingi hatóságokat, és veszélyezte-
tik legitimitásuk jogcímét. Másfajta veszélyt 
jelentenek Hongkong és Tajvan gazdasági és 
társadalmi sikerei, mivel a hivatalos pekingi 
irányvonallal szemben világossá teszik, hogy a 
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nyugati típusú demokrácia jól m_ködhet kínai 
polgárokkal is. 

Kína reakciója mind a négy esetben ugyanaz 
volt, nevezetesen, hogy mindegyik területet 
Kína részévé nyilvánította függetlenül az ott 
lakók akaratától. A Kommunista Párt vezetQi az 
egészet a nemzeti érzés erQsítésére használták 
fel Kína központi részén, és a nemzeti büsz-
keség Qreiként állították be magukat. Mindezt 
pártfunkcionáriusok szájából hallva már csak 
egy közös céljuk maradt az egymástól egyéb-
ként igen elütQ vezéralakoknak: a dalai láma, a 
szám_zetésben élQ ujgur vezetQ, Rebiya Kadír, a 
korábbi tajvani elnök, Csen Suj-pien és a hong-
kongi diákaktivista, Joshua Wong, valamennyien 
el akarnak szakadni az „anyaországtól”.

MAO MÓDSZERE
Felületes, és ezért veszélyes az a népszer_ 
nyugati nézet, hogy Kína egy magabiztosan 
növekvQ nagyhatalom. Az ország természetesen 
gazdagabb, mint volt négy évtizeddel ezelQtt, 
nemzetközi gazdasági, diplomáciai és katonai 
súlya rohamosan növekedett. Emelkedett az 
életszínvonal, és kínaiak százmilliói emelked-
tek fel a szegénységbQl kemény munkájuknak 
köszönhetQen. A felszín alatt azonban mindenütt 
terjed a létbizonytalanság a vidéki gazdáktól a 
kiváltságos városlakókig. Az emberek félnek 
a szennyezett ételektQl, víztQl és levegQtQl; 
burjánzó korrupció és ügyeskedések mérgezik 
a közhangulatot, és ássák alá a bizalmat. Az 
internet terjedése és a tény, hogy az emberek 
egyre inkább készek jogaik érvényesítésére, 
jóval nehezebbé teszik ma a kormány számára 
a társadalom kordában tartását, mint ahogy 
ez a Mao-rezsim idején volt két generációval 
korábban.

Hu Csin-tao, aki 2012-ben lépett vissza a 
legfelsQ politikai vezetQ posztjáról, kifutni lát-
szott az idQbQl hivatali idejének utolsó néhány 
hónapjában. Utóda, Hszi, úgy lépett hivatalba, 
hogy tisztában volt Kína válságos helyzetével, 
és azzal is, hogy neki valami mással kell pró-
bálkoznia Válaszként az adott helyzetre mégis 
visszatért szülei nemzedékének jól-ismert for-
radalmi eszméihez. Apja, Hszi Csong-hszün, 

Mao szövetségese volt az 1940-es és 50-es 
években. ErQsen hitt abban, hogy egy spártai 
fegyelm_, megvesztegethetetlen és egyesített 
parancsnokság alatt m_ködQ Kommunista Párt 
képes (az akkor elterjedt jelmondat szavaival 
élve) „a népet szolgálni” és boldogságot hozni 
nekik. Mao késQbb üldözte az idQsebb Hszit, 
és a maoista projekt látványos módon megbu-
kott. Az ifjabb Hszi levonta a konzekvenciát, 
mindazonáltal hasonló úton kezdett el haladni. 
2012 óta mintegy „második Maoként” próbál 
meg tetszelegni – központosítja a hatalmat, 
lépéseket tesz a korrupció ellen, célba veszi az 
ellenfeleket, elmozdulást sejtetve a személyi 
kultusz irányába.

Ez több okból veszélyes játszma. Hszi elQ-
ször is nem Mao, sem intellektusát, sem kariz-
máját tekintve, és az általa kormányzott társa-
dalom sokkal ellenállóbb, mint Mao idejében 
volt. Bár Hszi korrupcióellenes kampánya 
széleskör_ támogatást élvez, és kárt okozott 
néhány ellenségének, lendületes továbbvite-
le hamarosan megkívánja, hogy utánajárjon 
saját szövetségeseinek, beleértve rokonait és 
magas rangú katonai vezetQket, ami úgy visz-
szaüthet, hogy akár rendszerének bukásába is 
kerülhet. Mindamellett a fejlQdés lelassulása 
azt fogja eredményezni – ez a valószín_bb 
forgatókönyv –, hogy Hszi visszacsúszik a 
nem túl eredeti vezetQk sorába, és erQsen 
csökken a népszer_sége. Ezen a téren, és má-
sutt se nagyon lehet felhasználni az 1950-es 
évekbQl lesz_rt tanulságokat.

Jonathan Spence kiváló történettudományi 
munkájának A modern Kína nyomában (The 
Search for Modern China) címet adta. Az ere-
detiben a search (’kutatás, keresés’ ) szó nem 
volt véletlen. Választását az ihlette, hogy Kína 
Qsi nagy civilizációja már csaknem kétszáz éve 
keresi az utat, hogy újraértelmezze magát a 
modern kor számára. Ez a folyamat megtorpa-
násokon, újrakezdéseken és visszafordulásokon 
keresztül zajlott; traumákat okozott és legalább 
70 millió nem természetes halált.

Ma a kulcsfontosságú kérdések így hang-
zanak: sikerülni fog-e a Kommunista Pártnak 
modern köntösben felélesztenie a kínai típusú 
tekintélyuralmat, és ha igen, milyen hatással 
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lesz ez – mind Kínára, mind a nemzetközi 
világra. Ha tekintetbe vesszük a globális és a 
helyi történéseket, inkább a siker ellenében 
fogadnánk; az alkalmankénti visszaesések el-
lenére is világosan kirajzolódik a hosszú távú 
irányvonal, mely a fokozottabb társadalmi 
részvételt célozza meg a politikai életben. A 
kínai kormány azonban számos területen muta-
tott fel váratlan sikereket az utóbbi évtizedek-
ben, úgyhogy itt is okozhat meglepetéseket. 
Ha ez így történik – ha továbbra is tud maradi 
politikai nézeteire építeni otthon, és a tekin-
télyuralmi elvet képviselni a külföld felé –, ezt 
Kína és a világ is megszenvedi, és nem marad 
más hátra, mint várni a kínai önazonosság új, 
a jelen korszakkal jobban összeegyeztethetQ 
meghatározására.

(Foreign Affairs)

Tobie Meyer-Fong

Egy rejtQzködQ élet titkolózó tényei

Phyllis Birnbaum Mandzsu hercegnQ, ja�án kém 
– Kavasima Josiko, a saját hadsereget irányító 

transznem_ kém cím_ könyvének bemutatása 
(Columbia University Press, 2015, 272 oldal)

Csábító és egzotikus kém volt – kortársai 
közül többen a keleti Mata Hariként em-
legették. Mások a „kelet Jeanne D’Arcja”- 
ként aposztrofálták, utalva hazafias hQsnQi 
szerepére. Kína utolsó uralkodóihoz f_zQdQ 
családi kapcsolatai miatt csodálói hercegnQ-
nek nevezték. Ajszin Dzsioró Hszianju né-
ven született, egy arisztokrata mandzsu család 
tizennegyedik lányaként, sok-sok évvel az 
utolsó kínai uralkodó dinasztia, a Csing bu-
kása elQtt. Egy japán kalandornak adták, aki a 
mandzsu restauráció megszállottja volt, és már 
kora gyerekkorától Japánban nevelte. Neve 
ekkor Kavasima Josiko lett, a háború elQtti 
japán média kedvence volt. Férfiruhában tett 
bohóckodásai, kapcsolata befolyásos és gaz-

dag szeretQkkel, drámai, közönség elQtt tett 
megnyilvánulásai, pletykák arról, hogy (Dzsin 
parancsnok álnéven) részt vett a mandzsúri-
ai hadm_veletekben és arisztokrata öröksége 
mind hozzájárult hírnevéhez és hírhedtségéhez 
az 1930-as évek Sanghajában, Tokiójában, 
Harbinában (Mandzsúria) és azon túl. Már 
életében írtak róla könyvet és számtalan cikket 
is, késQbb készült róla film, regény és életrajz 
is, amelyeket több nyelvre is lefordítottak. A 
Kínai Köztársaság kormánya 1948-ban áru-
lásért kivégeztette, de személye még mindig 
érdeklQdés, nosztalgia, gúny, sajnálkozás vagy 
ellentmondásos megítélés tárgya, látszólag a 
véleményt alkotó származástól függQen.

Bár Nyugaton viszonylag ismeretlen – ki-
véve Bernardo Bertolucci 1987-es „Az utolsó 
császár” cím_ filmjében Keleti ÉkkQ Maggie 
Han által megformált, lábujjszopogató, ke-
mény beszéd_, császári rokon karakterét –
Kínában hírhedt árulóként ismerik, Japánban 
egyesek számára rokonszenves háborús em-
lék. A II. világháború végének 70. évfordulója 
táján ellentmondásos képe feszültséget tükröz 
a két ország közötti történelmi emlékezetben, 
és sokat felfed a jelenlegi régiós politikai 
konfliktusról is. A szabadosan élQ, politikai-
lag hitelt vesztett Josiko épp az ellentétét tesz-
tesíti meg a japán atrocitások erkölcsös nQi 
áldozatainak, akik az 1930-as, 40-es évekbeli 
kínai ellenállás irodalmából oly ismerQsek, és 
akikrQl a hazafias programok manapság is fo-
lyamatosan közvetítenek. EbbQl a szempont-
ból, a han kínai emberek számára tökéletesen 
megfelelQ a Hanjian, azaz áruló szerepére – 
pontosan az a sötét történelmi karakter, akihez 
képest a nemzeti erény ma is meghatározható. 
Ezzel szemben a japán háborús regények és 
propagandatermékek olvasói, a háború utá-
ni filmek nézQi, könyvek és emlékoldalak 
címzettjei úgy könyvelik Qt el, mint a nemi 
megkülönböztetés (majdnem japán) áldozata, 
olyanokban keltve szánalmat, akik (ártatlanul 
és kollektíve) szenvedtek azokban a viharos 
idQkben. Így izgalmas esettanulmányt kínál a 
nemek közötti átmenet, szexualitás, népszer_-
ség és nemzettudat témájában, a II. világhábo-
rútól napjainkig.


