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Kína kommunista pártja. Sorvadás és alkalmazkodás

(David Shambaugh: China’s Communist Party. Atrophy and Adaptation. 
Washington D. C.–Berkeley–Los Angeles–London: Woodrow Wilson Center 
Press and University of California Press, 2008. 234 o.)

David Shambaugh a washingtoni George Washington Egyetem politológia tan-
székének professzora, napjaink egyik legtekintélyesebb amerikai Kína-szak-
értője, az elmúlt évtizedben kutatásai középpontjába a nagy rendszerek, az 

állam, a hadsereg és a párt működésének áttekintését és elemzését állította. A kínai ál-
lam működéséről szerkesztett kötet (The Modern Chinese State. Cambridge: Cambrigde 
University Press, 2000), illetve a kínai hadsereg fejlesztését elemző monográfiája 
(Modernizing China’s Military. Berkeley: University of California Press, 2002) után most 
megjelent munkája a Kínai Kommunista Párt (KKP) 1989 utáni történetét és jelenlegi 
helyzetét mutatja be. 

A kötet a kommunista pártállamok működési mechanizmusát vizsgálja a KKP pél-
dáján keresztül. Arra keres választ, hogy mi okozta a kelet-közép-európai állampártok 
és különösen az SZKP bukását, illetve hogy azok a tényezők, amelyek e pártok és rend-
szerek bukásához vezettek, jelen vannak-e Kínában. Miután a KKP kisebb-nagyobb 
megrázkódtatások árán ugyan, de túlélte az 1989-es válsághelyzetet, a nagy kérdés az, 
hogy melyek azok a kínai társadalmi, gazdasági, politikai sajátosságok, amelyek a bu-
kást elkerülhetővé tették, valamint az, hogy mennyire bizonyulhat hosszú életűnek a 
KKP hatalmára építő kínai politikai rendszer. 

A kötet bevezető fejezete a „kommunizmus utáni KKP” történetét, a sorvadás és al-
kalmazkodás egyidejű jelenlétének jellemzőit tárgyalja. A következő nagyobb egység, a 
második és a harmadik fejezet témája a kommunista pártállamokkal és a KKP-val kap-
csolatos nyugati diskurzus. A harmadik rész, a kötet negyedik és ötödik fejezete, a kom-
munista és nem kommunista pártállamokkal foglalkozó kínai elemzéseket mutatja be. 
A kötet negyedik része (a hatodik és a hetedik fejezet) azokat az elméleti (ideoló giai) és 
gyakorlati (szervezeti és intézményi) reformokat foglalja össze, amelyeket a kínai párt-
vezetés a többi kommunista pártállami rendszer bukásának tanulságai alapján, a saját 
bukása elkerülése érdekében indított el. Az utolsó fejezet, a washingtoni „policy paper”-
ekkel szemben támasztott követelményeknek megfelelően, a jövővel foglalkozik, és azt 
a kérdést igyekszik megválaszolni, hogy meddig maradhat fenn a KKP hatalma. 

A kötet alcíme – „sorvadás és alkalmazkodás” – azt sugallja, hogy a KKP-n belül 
egymással párhuzamosan két ellentétes, de egymást nem kizáró folyamat zajlik. A sor-
vadás azt jelenti, hogy a pártállam fokozatosan elveszíti az ellenőrzést a társadalom 
gazdasági és politikai működése felett. A folyamat azonban Shambaugh szerint nem 
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megállíthatatlan, és nem feltétlenül kell hogy összeomláshoz vezessen. A párt, miköz-
ben sorvad, sikeresen alkalmazkodik az új helyzethez, mert a KKP fő erénye a változ-
tatásra való képesség. Az összeomlás elkerülése, kormányzóképességének fenntartása 
és megerősítése érdekében a KKP a legutóbbi években is jelentős reformokat hajt végre, 
mint története során már annyiszor. A reformok nyomán előálló viszonyok és a nem 
várt következmények miatt azonban rendre kiigazítási periódusok válnak szükséges-
sé. Mindezek következtében a reform- és kiigazítási időszakok ciklikusan váltakoznak. 
Vagyis a folyamatok kezelésében a párt csak részben képes a helyzetet uralni, működé-
sét a proaktív és a reaktív lépések együttes jelenléte jellemzi.

A hetvenes évek végén és a nyolcvanas évek elején a kínai döntéshozók tanulmá-
nyozták a fejlett tőkés országok, Jugoszlávia, a Szovjetunió és a szovjet tömbhöz tarto-
zó kelet-közép-európai országok tapasztalatait is. Akkor a cél a szocialista gazdaságirá-
nyítási rendszer reformja volt. A kilencvenes évek elején végzett újabb összehasonlító 
kutatás eredménye, a két évtizeddel korábbi gyakorlathoz hasonlóan, nem egyetlen 
modell átvétele volt, hanem a számukra hasznosnak ítélt elemekből kialakított, a helyi 
adottságoknak és lehetőségeknek leginkább megfelelő, „sajátosan kínai színezetű” re-
formfolyamat lett. A kínaiak Shambaugh szerint „eklektikus államot” építenek, amely 
– miközben nem tagadja meg lenini gyökereit – felhasználja a szovjet és kelet-közép-
európai negatív tanulságokat, az autoriter közel-keleti, a korporatista latin-amerikai, 
a szociáldemokrata nyugat- és észak-európai, a föderalista egyesült államokbeli, ka-
nadai, ausztrál és német példákat éppen úgy, mint az azonos kulturális gyökerű ke-
let-ázsiai (japán, szingapúri, koreai) államok modernizációs reformtapasztalatainak 
elemeit. Egyszóval a kommunista kínai vezetés figyelmét a világ egyetlen, számára 
tanulsággal szolgáló része sem kerüli el. 

Shambaugh a Szovjetunió összeomlásából levont legfontosabb kínai tanulságnak azt 
tartja, hogy a bukás biztos receptje a dogmatikus ideológiára épülő, megcsontosodott 
pártállam, a tömegektől elzárkózó elit, a pártalapszervezetek passzivitása, a stagnáló 
gazdaság és a nemzetközi elszigeteltség (4. o.). A kínai szovjetológusok és a KKP ideo-
lógusai egyetértenek abban, hogy párt vezető szerepének legitimálásához és tömegbá-
zisának kiszélesítéséhez gazdasági, anyagi és társadalmi fejlődés kell, amihez pedig ru-
galmas, az adottságokhoz alkalmazható ideológiára és fogalmi keretekre van szükség. 
A párt kormányzóképességének javításáról szóló 2004-es KB-határozat, amely az SZKP 
és a kelet-közép-európai állampártok bukásának okait tanulmányozó másfél évtizedes 
kutatómunka végeredményének is tekinthető, azt a felismerést tükrözi, hogy a párt 
vezető szerepe nem természetes állapot, és ha a párt nem tesz semmit annak megőrzése 
érdekében, elveszíti. A határozat hangsúlyozza, hogy „fejlesztenünk kell a válságérzé-
kelés képességét, le kell vonnunk a tanulságokat a világ más kormánypártjainak sike-
réből és kudarcából, és kormányzóképességünk javításán őszintébben, öntudatosab-
ban kell dolgoznunk”. A dokumentum a párt kormányzóképességének javítását fontos 
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stratégiai kérdésként kezeli, „amely kihatással van a kínai nemzet jövőjére és sorsára, a 
párt életére vagy halálára, valamint az ország tartós stabilitására és fejlődésére”.

1989 tavaszán a KKP vezetése számára is felsejlett a bukás lehetősége. A kihívásra 
adott válasz a rendteremtést követően a párt legitimációjának helyreállítása és megerő-
sítése volt. Ennek részeként ideológiai és szervezeti reformok sora indult meg.

Nyugatról úgy tűnik, hogy Kínában a reform és nyitás politikájának meghirdetése 
óta az ideológia szerepe másodlagossá vált, a rendszer legitimitásának egyetlen fok-
mérője a gazdaság teljesítménye. Amíg a gazdaság szárnyal, a lakosság életszínvonala 
javul, a KKP hatalmát nem fenyegeti veszély. Amint azonban zavarok keletkeznek a 
rendszerben, a gazdaság teljesítménye csökken, a rendszert legitimációs válság kezd-
heti ki. Az általános nézet szerint az ideológia a kapitalista gazdaságpolitikát folytató, 
magát kommunistának nevező rendszer egyetlen „kommunista” eleme. 

Az effajta véleményeknek ellentmond, hogy a KKP jelentős szellemi és anyagi forrá-
sokat fordít az új helyzethez alkalmazkodó, egységes fogalmi rendszer kialakítására és 
népszerűsítésére, mivel az egységes gondolatiságot és nyelvet hatalma egyik alapjának 
tekinti. A párt ideológusai nem fogadják el, hogy a globalizáció korában a marxizmus–
leninizmus relevanciája csekély. A forradalmi elmélet idejétmúltságának elismerése 
a párt létjogosultságának elvetésével lenne egyenlő. A számos átalakulás csökkenti a 
fennálló intézményrendszer iránti bizalmat, ezt némileg, ideig-óráig ellensúlyozhatja a 
megfelelő (és jól kommunikált) ideológia, amely a politikai berendezkedés stabilitásá-
nak érzetét kelti. Az ideológia a vezetés számára hivatkozási alap, a lakosság számára 
pedig tájékozódási pont, a követendő értékrend megalapozója. Az ideológia változása 
egyszerre mutatja a párt megújulási képességét és a folyamatosságot. A megfelelően 
tervezett ideológiai reform elegendő mozgásteret biztosít az intézményrendszer átala-
kítása számára, és elősegíti az új politikák társadalmi elfogadását. 

A 21. században három új elmélet jelent meg a párt ideológiájában, ezek egyben a 
párt reformjának átfogó programjaként is felfoghatók. Csiang Cö-min (Jiang Zemin) 
nevéhez kötődik a „három képviselet” (2001), Hu Csin-tao (Hu Jintao) elméleti mun-
kássága pedig a „fejlődés tudományos szemlélete” (2003) és a „szocialista harmonikus 
társadalom” (2005) fogalma köré épül. 

A „három képviselet” elmélete szerint a KKP a haladó termelőerők, a haladó kul-
turális erők és a széles néptömegek szükségleteinek és érdekeinek képviselője. Csiang 
elmélete a KKP néppárttá válásának első elméleti megalapozása. Meghirdetése mögött 
az a felismerés áll, hogy a pártnak úgy kell képviselnie a lakosság széles tömegeit, hogy 
közben élcsapat jellegét is megőrizze. Eleinte a fő hangsúly az első képviseleten volt. 
E szerint a párttagság gerincét továbbra is a munkások, a parasztok, az értelmiség, a 
katonák és a káderek alkotják, de a változó viszonyoknak megfelelően az új, haladó 
társadalmi csoportok – vagyis a magánvállalkozók és a magánszektorból érkező más 
értelmiségiek – bevonása is szükséges.
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Hu Csin-tao 2002 óta a néppárti vonalat erősíti: a hangsúlyt az első képviseletről a 
harmadikra, vagyis a nép érdekeinek képviseletére helyezte. Ez azt jelzi, hogy a Hu 
Csin-tao–Ven Csia-pao (Wen Jiabao) vezetés csökkenteni akarja a lakosság különböző 
rétegei között egyre növekvő különbségeket, az elmúlt évtizedek gazdasági reform-
jának következtében kialakult feszültségeket. Hu elméleti munkásságához kötődik a 
„fejlődés tudományos szemlélete”, amelynek célja a párt kormányzóképességének ja-
vítása, két fő jelszava pedig „az ember az alap” és az „átfogó fejlődés”. A kiegyensúlyo-
zott és fenntartható fejlődés fontosságát hangsúlyozó elméletet a KKP 2007 októberében 
megtartott XVII. kongresszusa beemelte a pártalkotmányba. A „szocialista harmonikus 
társadalom” ismertető jegye Hu szerint a demokrácia, a jogállamiság, az igazságosság, 
az őszinteség, a megbízhatóság, a szeretet, a rend és biztonság, ember és természet 
harmóniája. A harmonikus társadalom politikájának alapja a stabilitás, a kormány és az 
emberek közötti bizalom. Ennek érdekében fellép a társadalmi ellentmondások ellen.  
E célok eléréséhez a biztos anyagi alapok megteremtése, gazdasági és társadalmi igazsá-
gosság, jól működő jogrend, a lakosság képzettségi színvonalának folyamatos emelése 
szükséges. A főtitkár a harmonikus társadalom kapcsán a gondolkodásbeli erényesség, 
a népen belüli ellentmondások helyes kezelése, a környezetvédelem, a jó kormányzás 
és társadalmi stabilitás fontosságát hangsúlyozza. 

A szocialista harmonikus társadalom megteremtésének konkrét lépései között a társa-
dalmi igazságosság megteremtése és a szolgáltatások színvonalának emelése mellett sze-
repel az alacsony születési ráta stabilizálása, az idősellátás fejlesztése, a nők és gyermekek 
érdekeinek védelme, a fogyatékkal élőknek nyújtott szolgáltatások javítása, a jövedelmi 
különbségek csökkentése, az életszínvonal emelése, egységes, országos foglalkoztatáspo-
litika megfogalmazása, a városi nyugdíjbiztosítási rendszer fejlesztése, a szegénypolitika 
hatékonyabbá tétele, az egészségügyi ellátás és a lakosság egészségi állapotának általá-
nos javítása, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozása, a munkahelyi bizton-
ság javítása, a bűnözés visszaszorítása. A „régi”, kommunista ideológiát tehát felváltja a 
közeli jövő elérhető társadalmi ideája, amelyet az emberek a sajátjuknak érezhetnek. 

Az új tantételek elméleti alapként szolgálnak a KKP azon gyakorlati lépéseihez is, ame-
lyeket szervezeti átalakítása és hatékony működése érdekében az elmúlt években tesz. 

A Shambaugh által ismertetett gyakorlati reformok öt csoportba sorolhatók. Az első a 
párttagság minőségének javítása. Ennek része egyrészt új társadalmi rétegek bevonása, 
másrészt a tagrevízió, amelynek során igyekeznek eltávolítani mindenkit, aki valamilyen 
oknál fogva (például korrupció) nem érdemes a párttagságra. A második a párt műkö-
dési normáinak intézményesítése. Ennek része a vezetés új generációjának kinevelése és 
hatalomhoz juttatása, az utódlási folyamat és a nyugdíjba vonulási rendszer kidolgozása. 
Kínában ma már nem kihalásos alapon cserélődik a legfelső pártelit, hanem pontosan 
szabályozzák a vezető pozíciókban eltölthető időt és a nyugdíjkorhatárt. Ez fontos újítás, 
ami részben szintén a szovjet bukás tapasztalataira épít. A reformok harmadik eleme a 
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párttagság és a káderek képzettségi szintjének emelése. Az elmúlt években a továbbkép-
zési rendszer fejlesztése nagy hangsúlyt kapott. A Központi Pártiskola mellett, amely a 
továbbképzés mellett tanácsadói feladatot is ellát, csaknem háromezer tartományi és he-
lyi pártiskola működik országszerte, párhuzamosan az államigazgatási képzést biztosító 
intézményekkel, amelyekből szintén majdnem kétezer működik. A hatékonyság és a kor-
mányzóképesség javításának fontosságát mutatja, hogy a képzésnek csupán töredékét 
teszi ki az ideológiai nevelés, a tananyagban jórészt a kormányzás elméleti és gyakorlati 
tudnivalói szerepelnek, a költségvetés előkészítéstől a közép- és hosszú távú tervezé-
sig. Kitüntetett helyen szerepel a reform negyedik eleme, a párttagok körében jelentkező 
korrupció visszaszorítása, a pártfegyelem erősítése. A KB Központi Ellenőrző Bizottsága 
az elmúlt években átlagban évi több mint 110 ezer párttagot vont felelősségre, közülük 
évente mintegy 25 ezret fosztott meg a tagságtól. A helyi szintű pártapparátus újjáépíté-
se szintén fontos feladat. A KKP több mint 3,5 millió alapszervezete összesen mintegy 
74 milliós tagsággal rendelkezik. S végül, de nem utolsósorban a „három demokrácia” 
elősegítése: a párton belül, a párton kívül a pártok közötti összefogás javításával, és a de-
mokratikus választás lehetőségének kibővítésével. Mind a párton belüli, mind a párton 
kívüli demokrácia célja a párbeszéd kiszélesítése mind vertikálisan, a párton belül, mind 
horizontálisan, a párt és a társadalom különböző rétegei között.

Arra a kérdésre, hogy fenn tud-e maradni a KKP állampártként, a szerző válasza 
feltételes igen. Rövid távon ez a politika javíthatja a párt elismertségét és elfogadottsá-
gát (legitimációját), de Shambaugh szerint hosszú távon a valódi verseny bevezetése 
elkerülhetetlen. Ennek módszereként többek között a jelenleg csupán formális úgy-
nevezett demokratikus pártok mozgásterének növelését, a Népi Politikai Tanácskozó 
Testület és az Országos Népi Gyűlés folyamatosan ülésező, valódi törvényhozássá ala-
kítását ajánlja. A rendszer fennmaradásának oka többek között a volt Szovjetunó és 
Kína jelenlegi helyzete közötti néhány alapvető különbség. Kína a globalizáció egyik 
fő haszonélvezője. A kínai gazdaság a világgazdaság integráns része, éves növekedése 
másfél évtizede tíz százalék körüli. Gazdasági (és katonai) erejének növekedésével pár-
huzamosan külpolitikája egyre hatékonyabb, aminek következtében a vezetés egyre 
nagyobb tekintélynek örvend, mind nemzetközileg, mind a hazai közvélemény előtt. 

Mindezekkel együtt a KKP számára a hatalom megtartásának útja továbbra is rögös. 
A jelenlegi kínai vezetés pontosan érzékeli a kihívásokat és gondokat, és törekszik a 
megfelelő válaszok megadására. A nagy kérdés persze az, hogy a gyakorlat mennyire 
képes követni a retorikát, és hogy KKP milyen politikai engedményeket hajlandó tenni. 
Az „engedékeny” autoriter rendszerek ugyanis folyamatosan változnak, s egy idő után 
elérnek egy ponthoz, amikor már a rendszer jellege is megváltozik.

Vámos Péter


