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A külpolitikával és nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó német tankönyvsoro
zatban megjelent kötet áttekintést nyújt Kína külpolitikájáról a Kínai Népköztár
saság (KNK) megalakulásától egészen napjainkig. A diplomatamúlttal is rendel

kező szerző, a berlini Stiftung Wissenschaft und Politik politológusa a kínai külpolitika 
egyik legjobb európai szakértője. Könyve két részben, időbeli és térbeli dimenziójában 
tárgyalja a kínai külpolitika elmúlt ötvenöt évét. A nemzetközi kapcsolatok és a politoló
gia iránt érdeklődő jövendő szakemberek számára is haszonnal forgatható elemzés átte
kinti a hidegháború hosszú időszakát, a szerző számára azonban legalább olyan fontos 
az elmúlt tizenöt év történetének, eseményeinek, folyamatainak megismertetése. A kötet 
erénye a szerző letisztult lényeglátásából adódó, „tankönyvbe illően" világos, egyszerű 
fogalmazás, néhol tézisszerű tömörség. A szerző felvázolja a kínai külpolitikai döntése
ket meghatározó viszonyokat, a külpolitikát befolyásoló megfontolásokat.

Möller elsősorban a kínai külpolitika két alapelve, a függetlenség és a biztonság 
alapján vizsgálja a történteket. A függetlenség az elmúlt százhatvan évben Kína számá
ra és a külvilág felé közvetített üzenetként egyaránt a „Középső Birodalom" ősi, válto
zatlan és megváltoztathatatlan ideáját jelentette. A biztonság azonban katonákon és ke
reskedőkön, vagyis a társadalom legrugalmasabb rétegein múlik. A függetlenségi esz
me alapja a császárság intézményének megszilárdulásában kulcsszerepet játszó konfu- 
cianizmus. A kínai vezetés szintén a konfuciánus hagyományokra hivatkozva igyek
szik az állam biztonságát megteremteni, vagy politikájával legalábbis a biztonság meg
létének érzetét kelteni.

Függetlenség és biztonság Mao Ce-tung külpolitikai gondolkodásában sosem vált 
egymás szinonimájává, bár jelentéstartományuk a szovjet-kínai konfliktus idején töb- 
bé-kevésbé fedte egymást. Maónak azonban nézetei elfogadtatása kapcsán mindig vol
tak vitái párt és az állam többi vezetőjével. A nagy kormányos a hetvenes évek elején 
visszakozni kényszerült, amikor a nagy ugrás és a kulturális forradalom katasztrofális 
kudarcai után az Egyesült Államokhoz való közeledést választotta. A Washingtonnal 
létrejött stratégiai partnerség 1989 júniusában, a Tienanmen téri események következ
tében megtört, de már a Gorbacsov idején megindult szovjet-kínai közeledéssel kezd
te elveszíteni jelentőségét.

Kína külpolitikájának egyik meghatározó tényezője a nemzetközi politikai szak
nyelvben reálpolitikaként ismert pragmatizmus. A hidegháború idején a Szovjetunió
val kötött szövetség, majd a harmadik utas próbálkozás, végül az Egyesült Államok-

2005. tavasz-nyár 269



Könyvekről

kai kialakított stratégiai partnerség elsősorban egy -  a belpolitikában kemény diktatú
rát alkalmazó, de nemzetközi tekintetben -  gyengeségét (felismerő állam és pártveze
tés koalícióépítési kísérleteként fogható fel. A kilencvenes évek multipolaritással kap
csolatos kínai vitáinak hátterében szintén hasonló megfontolások húzódnak.

A kínai külpolitikának pragmatizmusa ellenére van néhány változatlan eleme. Ilyen 
a belpolitika elsődlegessége (ami a külvilág számára többek között az 1979-es vietna
mi bevonulás, az 1989-es Tienanmen téri események és az 1999-es Falunkung elleni fel
lépés kapcsán vált újra és újra nyilvánvalóvá), a kelet-ázsiai térség fontossága, vala
mint a szuverenitás megszerzésére, illetve fenntartására való törekvés.

Kínában a külpolitika mindig a belpolitikai változások függvénye. Több Kína-szak- 
értő, köztük a könyv szerzője is úgy értékeli, hogy -  különösen Mao Ce-tung idején -  
amikor a kommunista vezetés külkapcsolatainak alakítása során az erőszak alkalma
zása mellett döntött, a háttérben mindig a belső hatalmi harcokkal egy időben fennál
ló belső és nemzetközi legitimitásdeficit húzódott meg. A népköztársaság vezetése a 
politikai fordulópontokon, amikor például a társadalompolitikában a radikalizmust 
egy kiegyensúlyozottabb, higgadtabb irányzat váltotta fel, vagy amikor a decentralizá
ció helyébe a központosítás lépett, nem csak érzékenyebbé vált a külső fenyegetéssel 
szemben, hanem az új hatalmi struktúrák megszilárdításának érdekében arra is kész 
volt, hogy a vélt vagy valós veszélyre erőszakkal adja meg a választ.

A KNK vezetői államuk nemzetközi szerepét az ókorig visszavezethető kínai biro
dalmi szemléletből vezetik le. Kína nagyhatalmi ambícióinak van valós alapja: az or
szág területe, népessége és gazdasági ereje mindig meghatározó volt Kelet-Azsiában, 
gyors fejlődése révén ma már egyik meghatározója a világgazdaságnak, és katonailag 
globális pozíciót is szerzett. A KNK 1964 óta rendelkezik atomfegyverrel, 1971 óta az 
ENSZ BT állandó tagja, a világ legnagyobb létszámú és leggyorsabban fejlődő (ha ma 
még nem is a legkorszerűbb) hadseregét tartja fegyverben. A múlt század utolsó har
madában a kínai külpolitikát jellemző regionális szemlélet, a regionális nagyhatalmi 
státus megszerzésére irányuló törekvés gazdasági és politikai okokkal egyaránt össze
függ. Gazdaságilag nem elhanyagolható tényező, hogy a Teng-érában (1978 és 1994 kö
zött) a külföldi tőkebefektetések négyötöde Kelet-Ázsiából, jórészt tengerentúli kínai
aktól származott. A tengerentúli kínaiak bevonása a gazdaság fejlesztésében egyszerre 
politikai és gazdasági kérdés.

A legutóbbi évtized már a globális hatalmi pozicionálás korszakát nyitotta meg. Ez
zel is összefügg a külpolitikusoknak a szuverenitásról alkotott koncepciója, amely szo
rosan összekapcsolódik az országegyesítés igényével, vagyis azzal a folyamattal, 
amelynek első két állomása Hongkong (1997) és Makao (1999) anyaországhoz való 
visszakerülése volt, s amelynek betetőzése a kínai politika számára a Tajvan feletti szu
verenitás megszerzése lenne.

A külpolitikára jelentős befolyást gyakorol a gazdasági szükségletekből adódó új,
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kölcsönös függőségi viszonyrendszer kialakulása. A kínai „gazdasági csoda" elmúlt 
két évtizedében a gazdaság évi közel 10%-os növekedése mellett a GDP-ből az export 
részesedése folyamatosan 40-50% körül mozog. Vagyis a növekedő termékbőség felét 
nem saját országában, hanem külföldön értékesíti. Ennek van belpolitikai következmé
nye -  az életszínvonal, a belső fogyasztás nem arányos a gazdaság fejlődésével -  és 
nemzetközi vetülete. Ha a békés fejlődést konfliktusok, súrlódások, viták zavarják, az 
befolyással van a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokra. Kínának tehát jelenleg 
nem érdeke a nemzetközi feszültség növekedése.

1978 után Teng Hsziao-ping az ország gazdasági szerepének növelésével Kína straté
giai befolyásának erősödését akarta elérni, és a globalizáció során kialakuló kölcsönös 
függőségi viszonyokat kívánta kordában tartani. A reformpolitikája előképének is te
kinthető önerősítő mozgalom hasonló szándékkal lépett fel a XIX. század második felé
ben. Képviselői azt gondolták, hogy a nyugati eszközök és módszerek segítségével tar
tósítani tudják saját hatalmukat. Tévedtek, de Kínát elindították a modernizáció útján.

Sikereinek tudatában a pekingi vezetés ma már egyre aktívabban és magabiztosabban 
lép fel a nemzetközi porondon. Kevésbé egyértelmű, hogy Teng idején a KNK teljesen 
szakított-e a függetlenség primátusának premisszájával és a politika más eszközökkel 
való folytatásának tételével. Hiszen a Teng-éra mégiscsak egy háborúval kezdődött (Vi
etnam, 1979), és történtek más kísérletek is az elveszített befolyás visszaszerzésére.

Az sem meglepő, hogy a nemzetépítés kezdetén járó Kína a nacionalizmus eszköz
tárát alkalmazza. A kommunista eszme kiüresedésével a növekvő belső szociális és 
gazdasági gondok tovább erősítik a nacionalizmus legitimáló ereje iránti igényt. A kí
nai vezetés a kilencvenes években ezt az eszközt csak szelektíven és visszafogottan 
használta ki, mert jól tudta, hogy a Washingtonnal, Tokióval és Tajpejjel szemben nem 
teljesülő igényei csak újabb nézeteltéréseket kelthetnek.

A könyv szerzője felteszi a kérdést, hogy az új kölcsönös függőségi rendszerek és a 
nyomukban kibontakozó fejlődési folyamatok hatása végül erősebbnek mutatkozik-e, 
mint a nacionalizmus és a pekingi elit köreiben elterjedt azon elképzelés, hogy az olyan 
„Nyugati" vívmányok, mint a kapitalizmus és a globalizáció a saját céljaik megvalósí
tása érdekében befolyásolhatók és felhasználhatók. Möller szerint az ilyen elképzelé
seknek már a XIX. században sem volt realitása, ahogy a XXI. században sincs.

Kínában a szavak és a tettek között a mai napig mutatkozik némi diszkrepancia. Je
lenleg nem reális lehetőség Kína számára, hogy technológiai és katonai szempontból 
utolérje az Egyesült Államokat. Ennek ellenére nem lehetetlen, hogy a belső 
destabilizáció és hibás katonai tervek következtében Peking ne tűzhetne ki maga elé 
ilyen célt. Ezzel azonban a népköztársaság Möller szerint inkább káoszhatalommá 
mint nagyhatalommá válna, és a Teng-féle önerősítés teljes kudarcra lenne ítélve.

Möller véleménye szerint Kína az 1990-es évekre „virtuális nagyhatalommá" vált. 
Ennek magyarázatát abban látja, hogy az ország gazdasági és katonai potenciálja
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ugyan nem elegendő ahhoz, hogy érdekeit a nemzetközi politikában hatékonyan érvé
nyesítse, mégis egyre több politikus, közgazdász és biztonságpolitikai szakértő csatla
kozik a nagyvállalkozók azon véleményéhez, hogy Kína előbb-utóbb világhatalommá 
válik. Ennek leglátványosabb megnyilvánulása a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 2001. 
júliusi döntése volt, amely a 2008-as olimpiai játékok rendezési jogát Pekingnek adta.

1949 óta a kínai külpolitika hosszú tanulási folyamaton ment keresztül, a nyolcva
nas évek óta pedig kinevelődött egy olyan politológus szakértőgárda, amelynek tagjai 
bizonyos részkérdésekre -  mint az emberi jogok, a leszerelés vagy a környezetpolitika 
-  specializálódnak, és azon igyekeznek, hogy a pekingi vezetést e kérdések megfonto
lására késztessék. E csoportoknak nehezebb dolguk van, mint más országokban, mivel 
az évszázados hagyományokkal rendelkező, felülről irányított politikai kultúra kötött
ségeit nehéz meghaladni.

Ahogy a vezetés felismeri a gazdasági nyitás és a politikai rendszer változatlansága 
közötti ellentmondást, úgy válik egyre nyilvánvalóbbá számára, hogy egyre csökkenő, 
egykor az élet minden területére kiterjedt befolyását aligha szerezheti vissza. A rend
szer biztonsága és a nemzetbiztonság nem egymást fedő fogalmak, és előfordulhat, 
hogy az ellentmondások elkerülhetetlen élesedése a jövőbeni vezető elitekből egyre 
erősebb önvédelmi reakciót fog kiváltani. A békés fejlődés ilyen körülmények között 
túl optimista forgatókönyvnek tűnik, hacsak az ember nem évtizedes, vagy hosszabb 
időtávlatokban gondolkodik, és a közbenső „kitérőket" nem veszi figyelembe.

Möller azonban jó hírrel is szolgál. Véleménye szerint a felgyorsult globalizáció, a 
nemzetközi szintű kölcsönös függőségi rendszer következtében egyre kevésbé lesz in
dokolható a kulturális hagyományokra és nemzeti érdekekre hivatkozó, központilag 
irányított elzárkózás. A globalizáció behatárolja az államok mozgásterét, még azokét is, 
amelyek vezetése mindent, akár multilaterális elkötelezettségeit is hajlandó saját politi
kai túlélése érdekében feláldozni. A globalizáció különösségét éppen az adja, hogy nem 
lehet csupán néhány, egy adott ország vezetése részéről előnyösnek gondolt eleméből 
részesedni. A globális világban teljes függetlenség nem létezik, a biztonság nem korlá
tozható egyes országokra vagy régiókra, s mivel a nemzetállamok a nemzetközi politi
kának nem egyedüli szereplői, a biztonság nem definiálható kizárólag államok közötti 
biztonságként. Ez pedig azt jelentheti, hogy Kínában is megvan az esély a felzárkózás
ra, a civil társadalom fejlődésére és a XIX. század megaláztatásaitól való békés búcsúra.

A kötet kronologikus része elsőként az 1949 előtti időszakkal, a kínai külpolitikát 
meghatározó alapelemekkel foglalkozik, majd időrendben, hat részre osztva (1949- 
1955; 1956-1965; 1966-1969; 1970-1977; 1978-1989; 1990-2004) tárgyalja az elmúlt 55 
évet. A területi szempontú elemzés elején szintén alapvető kérdések kerülnek teríték
re: az ország méretei és adottságai, a népesség, ipari, infrastrukturális adottságai, ke
reskedelmi lehetőségei és ezek külpolitikai következményei. A külkapcsolatok földraj
zi vonatkozású áttekintése területi egységenként vizsgálja Kína külpolitikáját (Kelet-
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Ázsia és a Csendes-óceán térsége; Észak-Amerika; Oroszország és Közép-Ázsia; Dél- 
és Nyugat-Ázsia, valamint Észak-Afrika; Európa; Afrika és Latin-Amerika).

A regionális áttekintés némi történeti háttér felvázolását követó'en elsősorban az el
múlt másfél évtized fejleményeivel, azok máig ható következményeivel foglalkozik. 
A munka nagy erénye, hogy a politológus szakértő a történeti folyamatok bemutatása 
mellett naprakész információk alapján mutatja be a mai Kína politikai és gazdasági 
helyzetét, azt a hátteret, amely a központi vezetés külpolitikai lépéseit alapvetően be
folyásolja. A gazdaságföldrajzi bevezetőben a hangsúly a mai helyzetre kerül, így az ol
vasó többet kap annál, amit a kötet címe ígér: alapos áttekintést Kína jelenkori helyze
téről és problémáiról. Szó esik továbbá a regionális szerveződések lehetőségeiről és Kí
na nemzetközi szervezetekben betöltött szerepéről.

Az egyes fejezeteket a szerző elsődleges forrásokkal (kínai vezetők -  Szun Jat-szen, 
Mao Ce-tung, Csou En-laj, Teng Hsziao-ping, Csiang Cö-min -  beszédeiből és írásaiból 
származó idézetekkel, egy Bili Clinton/idézettel, valamint néhány fontos dokumen
tummal -  az 1972-es sanghaji nyilatkozattal és az 1979-es Taiwan Relations Acttel), vala
mint a tájékozódást segítő adatokkal, táblázatokkal illusztrálja. A fejezetek végén az 
egyes részletkérdések iránt mélyebben érdeklődők számára további szakirodalmi tájé
koztató található. Alapos, a tárgyát jól ismerő szakember hasznos iránymutatása a té
mát mélyebben megismerni kívánók számára. Sajnálatos, de a tankönyv jelleg talán ért
hetővé teszi, hogy a kínai nyelvben is járatos szerző az olvasmányjegyzékben kizárólag 
angol, német és francia szakirodalmat ad meg. A források és szakmunkák között fel le
hetett volna sorolni kínai nyelvű dokumentumokat és szakmunkákat is, azonban Möl
ler megoldása mellett is felhozhatók érvek. Egyrészt a legfontosabb kínai dokumentu
mok döntő része hozzáférhető a nagy világnyelvek némelyikén, korábban elsősorban a 
nyugati fordítók munkájának köszönhetően, ma pedig már a kínai hivatalos szervek is 
több nyelven, a kínai mellett főképpen angolul, hozzák nyilvánosságra a legfontosabb 
dokumentumokat. Másrészt a Kína modern történetével és külkapcsolatai iránt érdek
lődő nyugati olvasók és szakemberek számára kiindulópontként elegendő a nyugati 
szakirodalom legfontosabb munkáinak felsorolása, amelyek már kínai nyelvű szakiro
dalmat is tartalmaznak. Az alapvető forrásmunkák és feldolgozások -  monográfiák és 
szakcikkek -  felsorolása mellett, a kor igényeihez és az új lehetőségekhez alkalmazkod
va néhány fontos internetes forrás is szerepel. A kötetet név és helynévmutató zárja.

Összefoglalva: a munka nagy erénye, hogy a kínai külpolitika fő vonásait történeti 
hátterük felvázolásával, folyamatukban, a lényeges elemeket kiemelve, egészen napja
inkig tekinti át. Kay Möller történeti-politológiai műve az érdeklődő közönség mellett 
történészek, politológusok és gyakorló politikusok számára egyaránt értékes és hasz
nos olvasmány.

Vámos Péter
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