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 Kína-modell és a kínai kivételesség kérdése

A gazdasági reformok több mint három évtizede alatt Kína gazdasága évi át-
lagban közel tíz százalékos ütemben növekedett, egy főre eső GDP-je pedig a 
tizenkétszeresére nőtt. 2011-ben a kínai gazdaság volumenben – Japánt meg-

előzve – a második helyre került, és export-import teljesítményét tekintve is a második-
harmadik helyen áll, minden évben hatalmas összegű többletet produkálva. Wen Jiabao 
(Ven Csia-pao) miniszterelnök a kínai parlament, az Országos Népi Gyűlés (ONGY) 
2012. március 5-ei ülésén, a kormány munkájáról szóló beszámolójában közölte, hogy 
a válságjeleket mutató globális gazdaság közepette a kínai export 2011-ben 20,3%-kal, 
az import 24,9%-kal növekedett, és 3,64 billió dollárt ért el. A közvetlen működőtőke-
beáramlás 116 milliárd dollár volt, miközben a kínai vállalatoknak az utóbbi években 
lendületet nyert külföldi befektetése dinamikusan folytatódott, s 60,1 milliárd dollárra 
emelkedett. A kínai kormányfő rendkívül imponáló adatokat közölt a foglalkoztatás, 
a minimálbér emelése és a szociális ellátás különböző területeire vonatkozóan is.1 Az 
egész folyamatot, illetve annak eredményét a fogalmak egész sorával jelölik: „Kína 
útja”, „Kína felemelkedése”, „a kínai tapasztalat”, „a kínai csoda”, stb., illetve az utóbbi 
időben egyre inkább így: a „kínai modell” vagy „Kína-modell”.

A Kína-modell a korábban inkább emlegetett pekingi konszenzust váltja fel, me-
lyet – a neoliberális washingtoni konszenzustól való eltérések jelölésére – 2004-ben fo-
galmazott meg Joshua Cooper Ramo.2 Ramo szerint Kína a piacgazdaság megteremtése 
során egyedülálló, sajátos fejlődési stratégiát valósított meg, ezzel mintegy alátámaszt-
va a Teng Hsziao-ping (Deng Xiaoping) által még 1982-ben felvetett és azóta általáno-
san hivatkozott formulát: „szocializmus kínai sajátosságokkal”. Aligha vitatható, hogy 
az ország mérete, történelmi múltja, politikai intézményei stb. következtében sajátos, 
csak rá jellemző utat járt be. Ugyanakkor a más kelet-ázsiai országok – különösen a 
„négy kis sárkány” – által alkalmazott megoldásokból nem egyet átvett, sőt állítások 
szerint a washingtoni konszenzus jellemzésére felsorolt tíz pont közül nyolcat maga 
is többé-kevésbé betartott.3 A sajátos megoldásokat, a máshol is alkalmazott lépések 
adaptációját tekintve azonban aligha vitatható, hogy önálló utat járt be, amely egyaránt 
különbözik a washingtoni ideált követő országokétól, de kelet-ázsiai szomszédjaiétól 
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is. A kínai értelmiség szinte egyöntetűen nagyon kritikus volt a pekingi konszenzust 
illetően, a kínai vezetők pedig sohasem használták a kifejezést. A Ramo által felvázolt 
elmélet iránt a megjelenését követő érdeklődés viszonylag gyorsan elenyészett, és átad-
ta a helyét a produktívabbnak ítélt Kína-modellnek.

A pekingi konszenzustól a Kína-modellig

A pekingi konszenzustól eltérően, a Kína-modellnek nincs személyhez köthető, vilá-
gos eredete. Egy állítás szerint a kifejezés először 1991. októberben tűnt fel, a People’s 
Dailyben, a Szovjetunió összeomlásával és a kelet-európai rendszerváltásokkal ösz-
szefüggésben. Egyes nyugati várakozásokkal ellentétben akkor Kína ugyanis másfajta 
utat választott: a kapitalizmust beengedte a gazdaságba, míg a hatalom monopóliumát 
szigorúan a Kínai Kommunista Párt (KKP) őrizte.4 E megállapítás szerint a fogalom 
még a pekingi konszenzus előtt keletkezett, kapcsolódva a „szocializmus kínai sajátos-
ságokkal” formulához. De tulajdonképpen a sinológiában régóta használt, szemléletes 
képhez is köthető, amely így szól: „új bor van a régi palackban” – az utóbbi alatt termé-
szetesen a szocializmus értendő.

Részben az előbbihez kapcsolódó a másik feltevés, hogy a kifejezést Kína fokoza-
tos reformstratégiájára használták, hogy megkülönböztessék azt a kelet-európai volt 
kommunista államok által alkalmazott „sokkterápiától”. Egyúttal a reformidőszaknak 
a maoista stratégiával való szakítását is jelzi, vagyis egyfajta utalás a – sokáig való-
ban – szocialista úttól való eltávolodásra, és így a „kapitalizmus kínai sajátosságokkal” 
realitást rejti magában.5

A Kína-modell igazából 2008–2009-ben vált témává. A médiában ilyen címekkel le-
hetett találkozni: „Itt az idő a Kína-modell meghonosítására”, „A Kína-modell dominan-
ciája”, „A Kína-modell mint az emberi jogok megőrzője”, „A Kína-modell Kelet-Európa 
gondjain keresztül szemlélve”, „Orosz tudósok úgy vélik, a Kína-modell az egész em-
beriség javára szolgál”, stb.6 A pénzügyi válság különösen megnövelte az érdeklődést 
iránta, mivel Kína akkor is megőrizte viszonylag magas ütemű gazdasági fejlődését. 
2008–2009-ben a Kína-modell iránti, hirtelen megnőtt érdeklődésnek egyéb események 
is fontos hátterét képezték: 2008-ban Kína volt az olimpia házigazdája, s a gazdasági 
reformok elindításának harmincadik évfordulója is erre az évre esett; 2009-ben pedig a 
KNK kikiáltásának hatvanéves jubileumát ünnepelték.

Egyesek hajlamosak a Kína-modellt a pekingi konszenzus szinonimájaként kezelni, 
de ők is szívesebben használják az előbbi kifejezést – már csak azért is, mert így még ha-
tározottabb a megkülönböztetése a washingtoni konszenzustól. Ennél nyomósabb érv, 
hogy amit Ramo leírt a pekingi konszenzus jellemzésekor, azt sokkal inkább annak a 
jeleként kell felfogni, hogy a vezetés milyen fejlesztési stratégiát akar követni, illetve 
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megvalósítani a jövőben, semmint azét, ami már létezik. Ramo értékelése az elismerés 
vagy inkább a csodálat erős elemeit tartalmazta, és emiatt is hozzájárult a kínai alterna-
tíva körüli viták gerjesztéséhez.7

A kínai legfelső vezetők nem használják a Kína-modell kifejezést, ezzel szemben 
nemcsak a média, de az akadémiai körök is széleskörűen alkalmazzák, vitatják annak 
tartalmát, jellemzőit. Az alábbiakban én is ennek vizsgálatára térek át.

A Kína-modell

Magyar nyelven Tálas Barna tollából már megjelent egy átfogó tanulmány a modellről,8 
amelyben a kínai szocialista fejlődésbe ágyazva, a kapitalista globalizmus perspektívái 
szempontjából vizsgálja a kérdést. Tálas egy hosszú, összetett mondatban a modell ál-
tala felfogott és értelmezett meghatározására is vállalkozott. „A »kínai modell« egy, a 
világméretű modernizációs folyamatba illeszthető felzárkózási modell, amely a világ 
legnagyobb népességű, legrégibb folyamatos civilizációval rendelkező, független or-
szágában, sajátos történelmi körülmények közepette alakult ki a kapitalista világfejlő-
dés globalizációs szakaszában, s amely minden addigi felzárkózási kísérletnél nagyobb 
eredményeket mutatott fel viszonylag rövid idő alatt a kínai nép és a világ előtt.”9 
A meghatározást követően annak minden egyes eleme kifejtésre került, amelynek az 
ismertetésére természetesen nem vállalkozom, inkább a téma egyéb aspektusaival fog-
lalkoznék.

Abban szinte mindenki egyetért, hogy igazán a 2008-as válság irányította a figyel-
met a kínai megoldásokra, mint a válságba jutott stratégiával szembeni alternatívára. 
Paradox módon, miközben a legtöbb ember lehetséges alternatívaként tekintett Kínára, 
2004 óta magán Kínán belül érte komoly bírálat az addig követett modellt. Elsősorban 
az emberek egyre nyilvánvalóbb elégedetlensége, a hatalom és a nép közötti feszült 
viszony késztette arra a pártot, hogy a Központi Bizottság plénumán felülvizsgálat alá 
vegyék a fenntarthatatlan növekedés kérdését, és annak helyettesítése érdekében egy 
olyan „tudományos” gazdasági paradigmáról döntsenek, amely a növekedés helyett a 
fejlődésre koncentrál.10 A vezetők beszédeiben és a hivatalos dokumentumokban a nö-
vekedés helyett ettől kezdve következetesen a fejlődés szerepelt; ez többek között azzal 
a haszonnal is járt, hogy kevésbé volt félelemkeltő. Nem mindenki tartotta azonban 
indokoltnak és megalapozottnak a váltást, mert a „békés fejlődésre” való átállás – úgy 
vélik – csak diplomáciai és figyelemelterelő húzás, az eredeti cél jobban kifejezi egy 
nagyhatalomnak a nemzetközi közösséghez való viszonyát és a meglevő szabályokhoz 
történő alkalmazkodását.11

Egy sokkal mélyebb, valódi váltás szükségességét vetette fel a 2008-as válság, amely 
igazi ünneprontásként érte Kínát, mert – mint említettem – hivatalosan ekkor ünnepelték 
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a reformok és a nyitás politikája elindításának 30. évfordulóját. A tömeges export és 
a külföldi működő tőke által mozgatott kínai modell a válság következtében súlyos 
kihívásokkal nézett szembe.12 Először is, Kína túlzottan függővé vált a külkereskede-
lemtől. Ezt súlyosan érintette a válság miatt csökkenő kereslet, ami többek közt gyárak 
ezreinek bezárását és a munkanélküliség növekedését vonta maga után, főleg a fejlet-
tebb tengerparti sávban. A munkanélküliség a társadalmi stabilitást, az egyik legma-
gasabbra becsült politikai értéket is fenyegeti. Másodszor, az exportorientált növekedés 
azt jelenti, hogy Kína a hozzáadott érték szempontjából az alacsony kategóriába sorolja 
be magát, a kutatás és fejlesztés, a gyártási technológia szempontjából lényegesen nem 
tud a helyzetén javítani. Mindezt jól példázza a kínai autóipar: a Világkereskedelmi 
Szervezetbe (WTO) való belépést (2001) követően a legnagyobb állami társaságok sorra 
feladták kutatási-fejlesztési létesítményeiket, és nagy nemzetközi cégekkel hoztak létre 
közös vállalatokat, amelyek így összeállító gyártósorokat működtetnek, a profit zömét 
pedig a külföldiek zsebelik be. Harmadszor, a külkereskedelemtől való túlzott függés 
– különösen egyes kínai nacionalisták szerint – gyengítette a kínai külpolitikát, és szű-
kítette Kína mozgásterét például az emberi jogok kérdésében, a kereskedelmi súrlódá-
sok, illetve a japánokkal folytatott tankönyvviták esetén, vagy éppen Tajvan ügyében.

Mindebből következett az az azóta állandóan hangoztatott váltás, hogy a gyors nö-
vekedési ütem fenntartása érdekében nagyobb hangsúlyt kell helyezni a belső kereslet 
ösztönzésére. A kormány nagy erőfeszítéseket tesz a társadalombiztosítási háló kiépí-
tésére, amely arra késztetheti az embereket, hogy kevesebbet tegyenek félre és többet 
fogyasszanak. A váltás azonban a modell egyéb vonatkozásait is érinti. Egyrészt na-
gyobb hangsúly kerül a környezetre, mert a gyors növekedés közepette Kína környe-
zeti veszélyzónává vált. A külső, nemzetközi nyomáshoz így belső törekvés is társul, 
ami persze most már sokkal nagyobb ráfordításokat igényel, mintha az iparosítással 
párhuzamosan erre is gondot fordítottak volna. Nagyobb figyelem irányul a kutatás-
fejlesztésre, az innovációra is. Visszatérően hangsúlyozzák a piacorientált reformok 
elmélyítésének, az érett piaci rendszer létrehozásának szükségességét. Mindezek a vál-
toztatások jól tetten érhetők a most folyó ötéves terv célkitűzéseiben, de Wen Jiabaónak 
a bevezetőben hivatkozott, az ONGY-ben tartott beszámolójában is.

Visszatérve a Kína-modell kérdéséhez, mindenekelőtt arra kell utalni, hogy a fő 
tartalmát illetően kevés dologban van egyetértés. Ennek egyik magyarázataként azt 
hozzák fel, hogy a fejlődési utakat, pályákat tekintve nagy változatosságot tapasztal-
hatunk Kínán belül, vagyis tulajdonképpen szigorúan véve nem egyetlen modellről, 
hanem a gazdasági utak és struktúrák sokféleségéről van szó. Ilyen alapon beszéltek 
kuangtungi modellről, vagy a legutóbb kegyvesztetté vált kormányzó, Bo Xilai (Po 
Hszi-laj) nevéhez kapcsolt, csungkingi modellről – de a változatos felhozatalból ezeket 
valóban csak példaként említve. A nagyfokú diverzitás ellenére sokan vállalkoznak 
általános vonások megfogalmazására. Ezek közül egyik Zhang Weiwei (Csang Vej-vej), 
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a genfi Diplomáciai és Nemzetközi Kapcsolatok Iskolájának kutatója, aki a könnyebb 
áttekinthetőség érdekében pontokba szedte a legfontosabb jellemzőket.13 Ő is utal az 
óriási terület mellett a nagy regionális különbségekre, amelyek évezredekre visszanyú-
ló gyökerekkel rendelkeznek, kiemelve ezzel összefüggésben is Kína fejlődési útjának 
egyediségét.

Az általa megfogalmazott jellemzők:
1. Az igazságot a tényeken keresztül keresni: a régi kínai bölcsességet Teng Hsziao-

ping elevenítette fel. E szerint az igazság nem ideológiai dogma, hanem a tények hatá-
rozzák meg. A tények vizsgálatán keresztül jutottak arra a következtetésre, hogy Kína 
számára sem a szovjet tervgazdasági modell, sem a nyugati demokratikus modell nem 
megfelelő a fejlődés, a modernizáció megvalósításához, vagyis saját fejlődési utat kell 
követnie.

2. Szintén a hagyományból eredezteti a nép életének előtérbe állítását, mindenek-
előtt a szegénység felszámolását. Szerinte a reformok azért is kezdődtek vidéken, mert 
a legtöbb szegény ott élt. Az ottani reformlépések eredményezték a helyi gyártó, fel-
dolgozó szektor kiépülését, a mezővárosi és a falusi vállalatok százezreinek létrejöttét. 
A nép életére való koncentrálás idézte elő az emberi jogok nyugati felfogásának számos 
korrekcióját, például annak a tételnek, hogy a polgárok politikai jogai felette állnak más 
jogoknak.

3. A stabilitás elsődlegessége: a kínaiak között általános a félelem a káosztól, amit a 
szerző a nagy etnikai, nyelvi, illetve regionális különbségekkel magyaráz (és amit 
– tegyük hozzá – a XIX–XX. század történelmi tapasztalatai csak felerősítettek). A kínai 
tapasztalatok szerint a béke és a prosperitás mindig együtt jár; márpedig az ópiumhá-
ború óta Kínának eddig legfeljebb nyolc-kilencévnyi egybefüggő békében volt része, 
ezért is tekintik nagy értéknek az utóbbi több mint harminc évet.

4. Zhang Weiwei is hangsúlyozza a fokozatosságot, a sokkterápia elkerülését.
5. A reformlépések megfelelő sorrendben követték egymást: először a vidék, aztán a 

város; kezdetben a tengerparti területek, később a belsők; előbb főként a gazdaság, majd 
a politika; először az egyszerűbb reformok végrehajtása, aztán a nehezebbeké. Ez azzal 
a haszonnal járt, hogy a reformok első szakaszai tapasztalatokat adtak a későbbiekhez.

6. Vegyes gazdasági megközelítés, amely szervesen kombinálja a piac és a gazdaság 
erőit, ugyanakkor biztosítja a makrokörnyezet stabilitását. Ezért tudta Kína sikeresen 
kezelni a jelen pénzügyi válságot.

7. A külvilág felé történő nyitás: a kínai hagyomány, mások erős oldalainak tanul-
mányozása és a hasznosítható dolgok szelektív adaptálása. Sokat tanultak az erősen 
vitatott washingtoni konszenzusból is, de Kína soha nem követte azt szolgai módon. 
Ugyanakkor a nyitás Kínát a világ egyik legversenyképesebb országává tette.

8. Viszonylag semleges, felvilágosult és erős kormány, mely képes volt egy széles 
körű konszenzust kialakítani a reformok és a nyitás politikája körül.
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Az utolsó pontban szinte általános az elemzők közötti egyetértés. Shaun Breslin is 
nagy jelentőséget tulajdonít az erős kormánynak és az attól elválaszthatatlan stabilitás-
nak, amelyek a Kína-modell több jellemzőjének politikai alapját, hátterét képezik. 
A helyes döntéseket hozó erős állam képes a szükséges stabilitást biztosítani.14

A modell egy másik átfogó elemzését Yang Jisheng (Jang Csi-sheng), a China Media 
Project szakértője adta.15 Ő számos külföldi és kínai szakértő véleményét idézi a Kí-
na-modellről: Andrew Michael Spence Nobel-díjas közgazdásztól John Naisbitten és 
Martin Jacquesen át Pan Weiig (Pan Vej).

Az egyik dolog, amit a véleményükből kiemel, szintén a kormány említett szerepére 
vonatkozik. Jacques szerint a modellt a nagy kormány és a nyugati stílusú demokrácia 
elkerülése jellemzi. Naisbitt pedig „vertikális demokráciának” nevezi, ahol a kormány 
top-down vezetése és a nép alulról felfelé irányuló részvétele újfajta politikai modellt 
hoz létre. A vertikális demokrácia előnyét Naisbitt abban látja, hogy az megszabadítja a 
politikusokat a választás mozgatta gondolkodástól, és képessé teszi őket a hosszú távú 
stratégiai tervezésre. Úgy tűnik – véli –, nincs jobb vezetési módszer egy ilyen hatalmas 
és összetett országnak a szegénységből való kivezetésére és modernizálására.

Francis Fukuyama egy 2009-ben írott esszéjében a Kína-modell felsőbbrendűségéről 
beszélt, amelynek legfőbb értéke a politikai hagyományok évezredeiből származik, és 
a „felelős autoritarizmus rendszereként” határozható meg. Ez erőteljesen centralizált, 
fejlett adminisztratív, a felelősséget hangsúlyozó és igen hatékony rendszer.

Yang a legrészletesebben Pan Wei, a Pekingi Egyetem professzora véleményét ismer-
teti, aki 2009-ben könyvet jelentetett meg a Kína-modellről – amit Kína álláspontjaként 
világszerte terjesztettek –, és különböző Konfuciusz Intézetekben tartott róla előadáso-
kat. Szerinte a Kína-modellt három, a maga nemében egyedülálló almodell alakította: 
a nemzetgazdasági, a népen alapuló politikai, valamint az állami rendszer szociális 
modellje. A népen alapuló politika négy pilléren nyugszik:

1. Pan Wei szerint a népre orientáló demokratikus doktrína már a régi kínai kultúrá-
ban is érett volt, és ma is belefoglalják a „népet szolgálni”, „a hatalmat a nép érdekében 
gyakorolni” jellegű koncepciókba.

2. Olyan hivatalnokok választása, akik a régi, császári vizsgarendszerből eredő, ma-
gas követelményeket támasztó feltételeknek is megfeleltek.

3. Korszerű, önzetlen és egységes vezető csoport, amely jellemzőkkel Pan szerint a 
Kínai Kommunista Párt rendelkezik.

4. A kormányzati felelősség megosztásának, az egyensúlyozás és a hibák kijavításá-
nak hatékony rendszere. A nyugati három hatalmi ág elválasztásától eltérően, a kínai 
rendszer a felelősséget különíti el, de nem a hatalmat.

Itt jegyezném meg, hogy a kínai szerzőknél általában, de Pan Weinél különösen tet-
ten érhető egyfajta gátlástalan apologetika a Kína-modellt illetően. Ő például kemé-
nyen bírálja és a nyugati dogma felhasználásával vádolja azokat, akik szerint a politikai 
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reformok még elmaradtak – holott ezt annak idején még Teng Hsziao-ping is elismerte. 
Természetesen a politika területén is jelentős előrelépések történtek a reform három 
évtizede alatt. Elegendő, ha csak a következőkre utalunk: az osztályharc helyett a gaz-
daságot állították a középpontba; eltávolították a földesúr, gazdagparaszt, jobboldali, 
reakciós stb. politikai megbélyegző címkéket; felszámolták a vezetők élethossziglani 
megbízását; a paternalista totalitarizmusról, az egy személy meghatározó szerepéről 
áttértek a megosztott, kollektív vezetés autoritárius politikájára; megosztották a hatal-
mat a központ és a régiók között – az utóbbiak viszonylag független érdekérvénye-
sítésével, hatalmával és pénzügyeivel; az ideológiai ellenőrzés viszonylagos lazítása; 
a világhelyzet értékelésénél a „forradalom és háborúk kora” felfogás felváltása a „bé-
kés fejlődés” ideológiájával, stb. A változások ellenére Kína természetesen még igen 
távol van a demokratikus politikai berendezkedéstől. A politikai hatalom ellenőrzése 
gyenge, a párt és a kormány minden hangzatos megfogalmazás ellenére sem különült 
el, a bírósági rendszer nem független, nincs szólásszabadság, stb. A Kína-modell vi-
szont, a gazdasági sikerekre hivatkozva, teljes mértékben megerősíti a status quót, az 
autoritárius rendszert.

A Kína-modellnek csak az eredményekre koncentráló csodálói a legtöbb esetben fi-
gyelmen kívül hagyják a részben a politikai rendszer problémáival, az ellenőrizetlen 
hatalommal összefüggő negatívumait. Általános értelemben Kína két nagy feszültség-
gel néz szembe: egyrészt a munka és a tőke, másrészt a nép és a kormányzat közöttivel. 
A gazdagok és a hivatalnokok gyűlölete az egyre nagyobb számú tömegmegmozdulá-
sokban, lázadásokban is felszínre tör.16 A létrejött piacgazdaság óriási egyenlőtlensé-
geket szült a társadalomban, a reform előnyei és terhei nagyon egyenetlenül oszlanak 
meg. A fő haszonélvezők a hatalomhoz közelállók, az ő rokonaik és barátaik, a legke-
vésbé pedig a munkások és a parasztok. Még a reformidőszak egyik legnagyobb sike-
reként elkönyvelt szegénység elleni küzdelem területén sem teljesen felhőtlen a kép. 
Sajátos fénybe került az a vitathatatlan tény, hogy több százmillió ember helyzete ja-
vult, illetve emelkedett ki a szegénységből, ha a következőkkel szembesítjük: 2009-ben 
a kínai kormány egyesítette az abszolút és a relatív szegénységre vonatkozó mértéket, 
és a szegénységi vonalat az 1067 jüan (kb. 150 dollár) évi jövedelemről 1196 jüanra (kb. 
170 dollár), vagyis napi 46 dollárcentre emelte. Az ENSZ Kínára vonatkozóan napi 1,25 
dollárban határozta meg ezt a szintet. Wen Jiabao miniszterelnök 2010 szeptemberében 
elismerte, hogy ez utóbbi alapján Kínában 150 millió ember él a szegénységi szint alatt. 
A szakértők ennél jelentősen magasabb létszámmal számolnak, mivel az ENSZ által 
meghatározott összeg a napi élelmiszer-fogyasztásra vonatkozik, míg a kínai adatok a 
napi jövedelemmel számolnak. (Csak emlékeztetnék arra, hogy az eredeti kínai tervek 
az ezredfordulóra irányozták elő az abszolút szegénység felszámolását, és az éves sta-
tisztikák ennek figyelembe vételével mutatták a szegény rétegnek a csökkenését; csak 
az 1990-es évek végén ismerték be kényszeredetten, hogy a terv teljesítése nem sikerült.)
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Az elégedetlenséget jelentős mértékben növelő tényező a társadalmi mobilitás csök-
kenése, az osztályok, a társadalmi határok megmerevedése. Az 1990-es évek közepét 
követően, az előző tizenöt évvel szemben, a társadalom egyre merevebbé vált, a teljesít-
ménytényezők hatása csökkent. Például korábban az iskola megváltoztathatta valaki-
nek a státuszát. Most a felsőfokú végzettségűek jó családi háttér és kapcsolatok nélkül 
nehezen találnak munkát. Mivel az államhatalom részt vesz a piaci tranzakciókban, az 
előmenetelhez vagy hivatalnokká kell válni, vagy közel kell lenni a hatalomhoz. 
A káderek gyerekeinek sokkal könnyebb az érvényesülés, beleértve az üzleti életet is, 
ami öröklődő társadalmi státuszt eredményez.

A modell sikeres oldalai – a gyors gazdasági növekedés, a szegénység csökkenése, 
a munkahelyteremtés –, az erős állammal összefüggő pozitívumok mellett tehát látni 
kell a negatív oldalakat is: a környezetrombolást, az egészségügyi ellátáshoz, oktatás-
hoz, szociális ellátáshoz való hozzájutás lehetőségének drasztikus romlását, a korrup-
ciót, a globális gazdaság folyamataitól való túlzott függést, stb. Természetesen bármely 
fejlődési úttal – vagy például a washingtoni konszenzussal – kapcsolatban is fel lehet 
sorolni pozitív és negatív vonásokat, amelyek a részleges értékelést befolyásolják. A vi-
lág számos országát és gazdaságát azonban a kiugró teljesítmény érdekli abból a szem-
pontból, hogy a modell átvehető-e vagy sem.

A Kína-modell követésének kérdése

A világon mindenütt növekszik a hangsúlya annak az elképzelésnek, hogy a modellből 
más fejlődő országok is tanulhatnak. Ezt azonban rendkívüli módon megnehezíti – mint 
a fentiekből is kiderülhetett –, hogy a modell fő összetevőit nagyon nehéz azonosítani, 
továbbá egy adott ország sajátos viszonyai legjobb esetben is csak egy variánsát te-
remthetik meg a modellnek. Ahogy Sebastian Heilmann fogalmazza: „Kína konkrét 
reformtapasztalatát ritkán jellemezték koordinált reformcsomagok, sokkal inkább a 
nem összehangolt, egyenkénti reformtevékenység folyamata, amelynek erőssége nem a 
koherenciájában van, hanem a váratlan és kísérleti politikai megoldásokra való nyitott-
ságában: amikor felmerültek, meg is ragadták azokat”.17

Talán az egyik legkönnyebben tetten érhető összetevője, jellemzője a modellnek a 
kísérletezés és a szinte ideológiamentes megközelítés, mindannak az alkalmazása, 
ami elősegíti a növekedést.18 Többen – nem utolsósorban Barry Naughton, a kínai 
növekedési probléma egyik legjobb nyugati szakértője – azon a véleményen vannak, 
hogy Kína körülményei annyira speciálisak, olyan sok egyedi vonással rendelkezik, 
hogy azok miatt nehéz elképzelni, hogy másutt is ugyanazt tegyék, mint a kínaiak. 
Továbbá, a Kína-modell számos jellemzőjére nem úgy kell tekinteni, mint amelyek 
iránymutatást vagy pontos tervet adnak mások számára. (Tulajdonképpen ez volt a 
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helyzet a washingtoni konszenzus alkalmazása esetén is, hiába voltak a követői mind 
piacgazdaságok.) Van olyan vélemény is, amely – éppen a reformok kritikus, kezdeti 
időszakára vonatkozóan – kétségbe vonja a nyugati kutatóknak azt az érvét, hogy Kína 
mikro- és makrogazdasági sikerei nem függnek a nyugati stílusú pénzügyi és jogi in-
tézményektől.19 Yasheng Huang a Lenovo, a Huawei és más neves cégek sikereire utalva 
azt bizonyítja, hogy a Kínában hiányzó, hatékony jogi és pénzügyi intézményeket a 
hongkongi háttér pótolta. Vagyis más fejlődő országoknak hiábavaló lenne Kína gya-
korlatát követniük a gazdasági növekedés érdekében, mivel nem rendelkeznek Hong-
kong speciális feltételeivel.

Kína – bár számos tapasztalatból tanult, és átvett máshol alkalmazott megoldásokat – 
nem követett semmilyen modellt: azt tette, ami a legjobban megfelelt a saját körülmé-
nyeinek. Mivel minden ország viszonyai mások, a Kína-modellből valójában azt a ta-
nulságot hasznosíthatnák a többiek, hogy saját feltételeikből kell kiindulniuk és a saját 
útjukon járniuk. Ilyen értelemben tehát jobb, ha nem modellnek tekintik, hanem egy 
alternatívának – akár a fejlesztés, akár a Kínára partnerként tekintés szempontjából. 
Mindenesetre az afrikai diktátorok – de a latin-amerikaiak is – lelkesednek a modellért, 
amit persze még vonzóbbá tesz számukra a Pekingtől attól függetlenül bezsebelhető 
pénz.

A Kína-modell bizonyos értelemben átvezet a kivételesség témájához, mivel ez is 
tartalmazza azt a feltételezést, hogy Kína alapvetően különbözik a világ többi részétől.

A kínai kivételesség kérdése

A kivételesség eszméje már nagyon hosszú ideje, a császárkor óta jelen van Kínában, 
és fontos szerepet tölt be mind a mai napig. Nemcsak a Kína-modell, hanem az ország 
egész története, jellemzői, civilizációja szempontjából is olyannak tekintik, mint ami 
teljesen egyedülálló jelenség, s alapvetően különbözik – és így elkülönül – minden más 
államtól. A fentebb már hivatkozott Zhang Weiwei szerint Kína „a világon az egyetlen 
civilizáció típusú nemzet, amely ötezer éve töretlenül létezik, és amelyre nem alkal-
mazhatók olyan szabályok, amelyek nem Kína sajátjai”.20 A kínai kivételesség és kü-
lönbözőség nemcsak fontos belső következményekkel jár, hanem – ami bennünket itt 
elsősorban érdekel – Kínának a világban való elhelyezkedésére vonatkozó felfogását is 
érinti. Azt nem állíthatjuk, hogy a kivételesség tudata minden vonatkozásban megha-
tározza Kína politikáját, mivel azonban fontos részét képezi számos kínai értelmisé-
gi és a kormány világnézetének, a politikai eszmék és gondolkodás jelentős forrása.21 
Ahogy Kína világhatalommá emelkedik, úgy fogalmazódik meg egyre gyakrabban a 
kérdés: Mit akar Kína? Mit fog cselekedni a nemzetközi politikában? Világszemléleté-
ben milyen szerepet kap majd a kivételesség, különösen, ha kidolgozásra kerül a nem-
zetközi kapcsolatok kínai elmélete?22
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Az ezredforduló utáni első évtized közepétől két új koncepció merült fel kínai rész-
ről: a „békés fejlődés” és a „harmonikus világ”. Ezekhez szervesen hozzákapcsolódik 
a régebben hangoztatott „kínai sajátosságokkal” frázis, ami bizonyos szempontból 
szintén a kínai különbözőségre, kivételességre utal. A „harmónia a különbségekkel” 
a konfucianizmus egyik híres tételére utal vissza, amely a kínaiak mai értelmezése 
szerint a különbözőségek és a más kultúrák tolerálását, illetve a velük való harmoni-
kus együttélést jelenti. Az újítás tehát az, hogy ezt a nemzetközi kapcsolatok területére 
alkalmazták. Elsőként ezt Jiang Zemin (Csiang Cö-min) pártfőtitkár-államfő említette, 
majd Hu Jintao (Hu Csin-tao) fejtette ki, többek között 2005-ben, az ENSZ közgyűlésén 
mondott beszédében. A vezetőket követve aztán a kínai tudósok kezdték kidolgozni azt 
az érvet, hogy a „harmonikus világ” az új világrendhez való kínai hozzájárulás egyik 
eleme, amit egyúttal a kivételesség fontos összetevőjének tekintenek.

A kínai kivételesség történelmi vonatkozásai

A mai kínai kivételességet nem lehet megérteni annak történelmi gyökerei és megnyil-
vánulásai nélkül.23 A császári Kína kivételessége kapcsolódik Kína közismert civilizá-
ciós felsőbbrendűségi tudatához, a Kína – mint „a” civilizáció – és a barbárok dicho-
tómiához. Ez a sinocentrikus világkép kiegészült az önmagukról alkotott értékeléssel, 
mely szerint Kína jóakaratú és nagylelkű – ennek alapján is igényt tartott a környező 
országok adófizetésére. A másik kiemelt vonása, amit most erőteljesen mitologizálnak, 
a békés külpolitika, amely defenzív magatartással párosult. Ez a megközelítés mellőzi a 
császári birodalom erőszakos akcióinak említését, amikor az a „barbárok” felszámolá-
sára törekedett, ha azok nem voltak képesek megfelelően elsajátítani a kínai civilizációt.

Yuan-Kang Wang 2011-ben kiadott könyvében24 példaként a Szung (Song)-dinasztia 
(960–1279) és a Ming-dinasztia (1368–1644) konfliktusait és háborúit is vizsgálja.25 Azért 
választotta a kérdés szempontjából e dinasztiákat, mert a han kínai értékeket ezek tes-
tesítették meg a legteljesebben. Wang kimutatja, hogy bár ekkor is a konfucianizmus 
volt a hegemón ideológia, a gyakorlatban az erőpolitika határozta meg Kína viszonyát 
a szomszédjaihoz. Az adófizetői rendszer sem a hierarchikus békén alapult, hanem a 
császári expanzió bizonyítéka és eredménye volt, fenyegetés és erőszak mellett. Azo-
kat az országokat, amelyek elutasították a kínai felsőbbség elfogadását, embertelennek 
és barbárnak tekintették, amely rászolgált a megsemmisítésre. Az adófizetői rendszer 
tehát nem egyenrangú tagokból állt. A legerősebb és legfejlettebb civilizációjú állam-
ként Kína állt a középpontban, a környező országok pedig tőle függtek – ennyiben az 
államok közti viszonyban leképezte a konfuciánus családmodellt. A függés a közvetlen 
szomszédoknál volt a legerősebb, a távolsággal arányosan nőtt a mozgástér. Az adófize-
tői rendszer tehát erőteljesen megkérdőjelezi azt a képet, melyet a kínaiak előszeretettel 
láttatni szeretnének, mint a természetesen békés Kína eszméjének bizonyítékát. Wang 
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tehát elveti, mítosznak nyilvánítja a konfucianizmus pacifizmusát, úgy látja, hogy a 
császári Kína ugyanúgy viselkedett, mint más nagyhatalmak. Én pedig úgy vélem, itt 
nem használható az a szokásos állítás, hogy a történelemben szinte mindenre lehet 
példát találni, és időnként ugyanazon tényekből és eseményekből ellenkező következ-
tetéseket levonni. A sinocentrizmus és a felsőbbrendűség tudata alapján nem éppen a 
békére, az egyenlő elbánásra és a „nagy harmóniára” (datong) lehet gondolni – és akkor 
még nem is vettük számításba a kínai harcművészetek gazdag tárházát.

Az első ópiumháborúval (1839–1842) kezdődő és 1949-cel befejeződő „megaláztatás 
évszázada” véget vetett a sinocentrizmusnak, Kína kénytelen volt tudomásul venni, 
hogy nem az ismert világ centruma.

Bár Kína 1949-et követően gyenge, s fejletlen volt, és a kommunista ideológiára hi-
vatkozott, a kivételesség új formája keletkezett: Maóék is „különleges országnak” te-
kintették Kínát, és különösen Sztálin halála után törekedtek hazájuk központi, vezető 
szerepét újraéleszteni a „szocialista táboron belül” és azon keresztül a világban – Kína 
történelmi sorsával és morális felsőbbrendűségével a tudatukban. Mao a külkapcsola-
tokban erősen ragaszkodott az ország központi szerepéhez és autonómiájához. Szilárd 
meggyőződése volt, hogy mint nagy ország, természetes módon foglal el központi he-
lyet a világ ügyeiben, és ennek megfelelő bánásmódra tarthat igényt. Ezért nehezen 
vette tudomásul a Szovjetunióval szembeni alárendelt szerepét. Mao központi szerepre 
törő forradalmi külpolitikáját nehéz megmagyarázni a császári időszak háttere nél-
kül. (Hasonló felfogás egyébként nem volt idegen a köztársaságiaktól, különösen Szun 
Jat-szentől sem.) Mao, a forradalmi erőszakot képviselve, a kínai kulturális múlt ha-
gyományaihoz nyúlt vissza, mindenekelőtt a parasztlázadásokhoz, amelyek sokkal is-
mertebbek voltak számára, mint a szovjet kommunista tételek. Mindezek alapján nem 
meglepő, hogy a külkapcsolatokban nem nagyon hangsúlyozta a békét, ez a feladat 
Csou En-lajra (Zhou Enlai) és másokra várt.

A kivételesség mai értelmezései

Kína világhatalommá emelkedése következtében minden olyan tényező, ami befolyá-
solhatja állásfoglalását a nemzetközi kapcsolatokban, joggal tart számot az érdeklődés-
re. A kínai vezetés, az elit a múlt örököseként a nagyhatalmi státuszt Kína történelmi 
sorsaként, teljesen természetes igényeként fogja fel. Ehhez azonban most társul egy 
egyre általánosabban hangoztatott állítás: hogy Kína újfajta, egyedülálló nagyhatalom 
lesz. Nem fogja megismételni a múlt feltörekvő nagyhatalmainak (Japán, Németország, 
Szovjetunió) katasztrofális következményekkel járó útját, hanem békés és harmonikus 
világ létrehozására fog törekedni. A történelmi párhuzamok sohasem adhatnak pon-
tos iránymutatást, azonban kínálhatnak bizonyos vezérfonalat arra, hogy milyenfajta 
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fenyegetések és feszültségek keletkezhetnek akkor, amikor az országok elérik azt a fej-
lettséget, mint elődeik. Egyébként pedig – tegyük hozzá – a nyugati hatalmak fejlődési 
útjának követése méltatlan lenne Kínához, sőt megalázó lenne a számára. Ebből követ-
kezően, mivel Kína mindig is békés külpolitikát követett, a jövőben sem fog fenyege-
tést jelenteni senki számára. Az ország a kivételesség saját modelljét követi, és míg az 
1990-es években az identitásról szóló viták elsősorban a kínai nacionalizmusról szóltak, 
az ezredforduló után egyéb hagyományos eszmék, nem utolsósorban a kivételesség is 
előtérbe került. Ennek csak további tápot adott a pekingi olimpia és a globális pénzügyi 
válság sikeres, saját megoldás szerinti kezelése.

Ha a mai kivételesség keletkezésének okát keressük,26 befolyásoló tényezőként a tör-
ténelmi múlt mellett a változó nemzetközi struktúrára kell utalni, amellyel Kína szem-
besül. Bár a Szovjetunió összeomlása után a kínaiak is úgy jellemezték a világhatalmi 
helyzetet, hogy egy szuperhatalom és mellette több nagyhatalom létezik (köztük Kína); 
azt remélte, és erőteljesen hangoztatta, hogy egy multipoláris világ jön létre, amelyben 
Kína is nagy szerepet játszhat. A kínai elemzők azt tartották fontos kérdésnek, Kína 
hogyan készüljön fel erre a szerepre, nem egyszerűen csak a múltbeli nagyság felem-
legetésével, hanem Kína másságának kiemelésével. Ennek fontos része a Kína békés 
és a Nyugat agresszív, hegemonista külpolitikája közötti kontraszt. Akaratának érvé-
nyesülése esetén a világpolitika békésebb, együttműködőbb és harmonikusabb irányba 
fejlődik.

A békés fejlődésre vonatkozó elképzeléseiről Kína 2011. szeptemberben egy fehér 
könyvet adott ki, megfogalmazva annak jellemzőit, megvalósítandó céljait stb.27 Ez a 
dokumentum is a kínai civilizáció egyedülálló vonásainak hangsúlyozásával kezdő-
dik, és a múltra utalás után kijelenti, hogy Kína saját fejlődésén keresztül kíván hoz-
zájárulni a világbékéhez. Eddigi útjukat úgy jellemzi, hogy az „tudományos, függet-
len, nyitott, békés, együttműködő és közös fejlődés”. Leszögezi: „Kína békés fejlődése 
szakított a hagyományos sémával, amelyben a felemelkedő hatalom összekapcsolódott 
a hegemóniára törekvéssel”. Az állítás, hogy Kína sohasem fog hegemóniára tö-
rekedni, állandó és szerves részévé vált a kínai kivételességre vonatkozó fejte-
getéseknek. A hegemonizmus elutasítását összekapcsolja a multilateralizmussal és a 
fejlődő országoknak a világpolitikában játszott nagyobb szerepével. A hegemonizmus 
elvetése mellett azonban nem nyilatkozik arról, hogy egy sokpólusú rendszerben a 
nagyhatalmaknak kiváltságos irányító szereppel kell-e rendelkezniük. Ezért is nehéz 
eloszlatni a félelmeket, hogy egy növekvő Kína, amennyiben képességei lehetővé teszik 
majd, könyörtelen hatalmi politikát fog folytatni.28

Kína békés szándékai hangoztatásának talán a leghatásosabb forrása a konfucianiz-
mus, amit a kormány és az elemzők fel is használnak a jóindulatú pacifizmus alátá-
masztására. Kína ezzel nem egyszerűen csak morális magasságba akarja emelni magát, 
hanem eloszlatni a vele kapcsolatos félelmeket. Feng Zhang (Feng Csang) felhívja a 
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figyelmet arra,29 hogy a konfucianizmus befolyása világos, de feltűnő, hogy ez az elv 
semmit nem mond Kína saját pozíciójáról a leendő harmonikus világban, csak azt ígéri, 
hogy együtt fog működni más országokkal annak létrehozásáért. Nem világos sem az 
alapvető pozíciója, sem értékei, sem pedig céljai a világpolitikában.

Érdemes arra is utalni, hogy a konfucianizmus felhasználása érdekében alapvetően 
megváltozott Peking Konfuciusszal kapcsolatos magatartása: míg a XX. század túlnyo-
mó részében negatív értékelést kapott, a XXI. században rehabilitálták. Míg korábban 
Kína gyengeségének egyik fő okaként kezelték, ma nemzetközileg is jól felhasználható 
hivatkozási alapnak tekintik. A megváltozott viszonyt szemléletesen mutatja, hogy rö-
vid idő alatt Konfuciusz Intézetek százait hozták létre világszerte.

A jelen kivételesség nagymértékben Pekingnek abból a törekvéséből ered, hogy ide-
ológiailag igazolja és intellektuálisan alátámassza Kína nagyhatalmi igényét. Ennek 
egyik módszere, mint fentebb utaltam rá, az egységesként kezelt, agresszívnek és ki-
zsákmányolónak beállított Nyugat és a jóakaratú és békés Kína szembeállítása. Ezt a 
történelmi tények és a kultúra szelektív felhasználásával érik el: egyfajta mítoszterem-
tési folyamattal, vegyítve azt egyes tényekkel.

A kínai kivételesség – szintén a Nyugattal és különösen az Egyesült Államokkal 
szembeállított – további állítólagos jellemzője a küldetéstudat, a messianizmus hiánya, 
vagyis hogy értékeit vagy rendszerét nem akarja exportálni vagy ráerőltetni másokra. 
Ennek is a konfucianizmusban található a gyökere: a „példa általi” vezetés. Ennek meg-
felelően azzal érvelnek, hogy Kína nem tekinti feladatának – még kevésbé küldetésé-
nek – a kulturálisan alsóbbrendű országok kínai mintára történő átalakítását; vagyis ha 
ez bekövetkezik, az csak annak az eredménye, hogy Kína modellként szolgált hozzá.30

A békére és harmóniára törekvés, illetve az offenzív megközelítést elutasító, defen-
zív felfogás hangsúlyozásával azonban nem mindenki ért egyet. Liu Mingfu 2010-ben 
Pekingben kiadott könyvében (A kínai álom: Kína nagyhatalmi gondolkodása és stratégiai 
elhelyezkedése az Amerika utáni korban) azt állítja, hogy Kínának „katonai növekedésre” 
van szüksége, hogy versenyezni tudjon Amerika hatalmával.31 Liu, aki a kínai hadsereg 
ezredese, és politikai tisztként tanít Kína Nemzetvédelmi Egyetemén, Japán példájára 
utal, hogy a gazdasági szuperhatalmi pozíció nem elegendő, a gazdasági sikereket ka-
tonai erővé kell konvertálni. Teng Hsziao-ping béke és fejlődés politikája, a „kovácsol-
junk a kardokból ekevasat” felfogás helyett szerinte Kínának arra van szüksége, hogy 
bizonyos mennyiségű pénzeszsákot „töltényhevederré” alakítsanak át. Az USA-val 
szembeni katonai konfliktust nem tekinti elkerülhetetlennek, ám az elrettentés logiká-
ját követve azt hangsúlyozza, hogy Kínának az erőn keresztül kell a békére törekednie, 
de ez a katonai erő defenzív, békés (?) és korlátozott. Ha Amerika az együttműködést 
választja a kihívás helyett, akkor „a kínai álomnak nem kell Amerika lidércnyomásá-
vá válnia” – állapítja meg. A könyvről szóló egyik ismertetés32 egyebek mellett ezt a 
gondolatot emeli ki. A világban betöltött vezető szerep érdekében Liu azzal érvel, hogy 
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Kína fölényét a globális versengésben elősegíti egyrészt az USA hegemóniája miatti 
széles körű neheztelés, másrészt pedig Kína történelmi hagyományainak egyedülálló 
erényei, amelyek egy harmonikus világot eredményezhetnek, amelyben más országok 
elfogadják Kína jóindulatú vezetését. Következtetése: „Hogy megmentse magát, meg-
mentse a világot, Kínának fel kell készülnie, hogy a [világ] kormányosává váljon.”

Liu szerint egy nagyhatalom nem lehet igazán nagy a hadsereg kemény hatalma 
nélkül. Azt állítja, hogy egy erős hadsereggel rendelkező Kína előnyös lesz a világ bé-
kéjére és rendjére, mivel – Amerikától eltérően – nem törekszik hegemóniára. Némileg 
ellentmondásos módon azt is hangoztatja, hogy a kínai nemzet megújulásához a kínai 
„harci szellem” megújítására van szükség. Ugyanakkor a világ megnyugtatására ő is 
azt bizonygatja újra és újra, hogy – a „kínai sajátosságok” és a keleti civilizáció miatt – 
Kína emelkedése nem fogja másolni a nyugati hatalmakét. Liu szerint most lépünk be a 
„sárga szerencse korszakába”, ami azt jelenti, hogy a kínai nemzet elfoglalja az őt jogo-
san megillető helyét a globális politika középpontjában. Azt hangoztatja, hogy a kínai 
„faj” a „legkiválóbb faj”, a „felsőbbrendű faj”, amely „még jobb, mint a fehér faj”. (Már 
régen szembesültünk azzal, hogy az olyan fogalmak, mint a faj, az élettér konnotációi 
egyáltalán nem zavarják a kínaiakat, a legnagyobb természetességgel használják eze-
ket.)

Liu könyve nem hivatalos politikai állásfoglalás, de a szerző által kifejtett nézetek 
valószínűleg a hadsereg tisztjei jelentős részének felfogását tükrözik. Ezek az emberek 
kevés esélyt látnak annak elkerülésére, hogy az USA-val való rivalizálás növekedjen – 
akár békés, akár háborús módon. A Liu könyvéről készült másik ismertetés33 utal egy 
szintén nemrég megjelent könyvre, amelyet egy másik ezredes, Dai Xu (Taj Hszü) írt. 
Taj kijelenti: „Úgy vélem, hogy Kína nem menekülhet meg a háború szerencsétlenségé-
től, és ez a szerencsétlenség bekövetkezhet a nem túl távoli jövőben, a legjobb esetben 
10-20 éven belül”. Hozzáteszi: „Ha az Egyesült Államok tüzet gyújthat Kína hátsó ud-
varában, mi is tüzet gyújthatunk az ő hátsó udvarában”. Ezekben az esetekben merően 
más álláspontokkal találkozunk, mint amit a kivételességhez kapcsolt békés és harmo-
nikus Kínáról festett kép hirdet.

Míg az előzőkben felsorolt könyvek Kínában megjelent és szélesebb olvasóközön-
ségnek szánt írások voltak, Wang említett munkája34 viszont Kínán kívül megjelent, 
tudományos igényű mű.35 Ő szintén a történelemhez fordul válaszokért, miközben a 
nemzetközi kapcsolatok elméletének fogalmai használatával Kína felemelkedésének 
várható jellegét elemzi. Határozottan elutasítja a Kína eleve békés természetére vonat-
kozó – Nyugaton is sokak által elfogadott – hivatalos pekingi álláspontot. Wang szerint 
a régió anarchikus nemzetközi rendszerének erőpolitikáját a háború és béke sémájá-
ban lehet értelmezni. Úgy érvel, hogy egy erős Kína, a többi erős államhoz hasonlóan, 
terjeszkedni fog, míg gyenge állapotában alkalmazkodik más államokhoz. Szerinte a 
kínai kivételesség túlértékelt.
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Amikor Wang a történelemhez fordul Kína jelene és jövője megértéséért, ő másoktól 
– és a hivatalos Pekingtől – eltérően erőszakot és konfliktusokat talál. A konfuciánus 
ideológia ellenére, a gyakorlatban a szomszédokkal való viszonyban az erőpolitika ér-
vényesült. Wang még Zheng He (Cseng Ho) admirális XV. század eleji híres utazásait is 
annak bizonyítékaként hozza fel, hogy az erős államok terjeszkednek. A konfliktusok, 
az adófizetői rendszer is azt mutatja, hogy nincs kivételesen békés kínai történelem 
vagy civilizáció: akciói azt mutatják, hogy úgy viselkedik, mint más nagyhatalmak. 
Wang határozottan elutasítja azt az elképzelést, illetve állítást, hogy Kína természetes 
módon békés, vagyis hogy egy lényegesen eltérő kultúra képviselőjeként viselkedik.

Azt már én teszem hozzá, hogy az ópiumháborút lezáró és a későbbi egyenlőtlen 
szerződések nem azért voltak megrázóak Kína számára, mintha hosszú történelme so-
rán nem találkozott volna ilyenekkel. Ami szokatlan volt, és Kína különös megalázás-
ként élt meg, az az, hogy nem ő kényszerítette rá az akaratát egy gyengébb, adófizetői, 
vazallus állam helyzetébe került szomszédjára, hanem ő maga volt a szenvedő fél. Ez 
szintén megerősíti azt, hogy Kína a múltban (is) maximálisan, teljes hatalmi súlyával 
érvényesítette érdekeit. Az is arra utal, hogy Kína ma sem riad vissza attól, hogy na-
gyon is hagyományos nagyhatalmi módon reagáljon bizonyos konfliktusokra. Ismert, 
hogy Kína és Japán viszonyát a történelmi múlt mellett területi vita is terheli: a Diaoyu 
(japánul Senkaku)-szigetek hovatartozásának kérdése. A visszatérően jelentkező válsá-
gok alkalmával Kína mindig megerősíti, hogy a szigetcsoport a régi időktől fogva kínai 
terület volt, amely felett Kína szuverenitása vitathatatlan. Külön motiváló tényezőt je-
lent, hogy a szigetek körzetében jelentős földgázlelőhelyet valószínűsítenek. 2004 nya-
rán újra a földgáz feltárása körüli versengés került előtérbe, és a tervezett megbeszélé-
sek előtt – nyilvánvaló nyomásgyakorlás és fenyegetés céljából – Kína négy hadihajót és 
egyéb katonai erőket küldött a szigetek közelébe. (Hadihajók alkalmazására – és össze-
csapásokra – már többször sor került a több ország által szintén vitatott hovatartozású 
dél-kínai-tengeri szigetek esetében is.) 2004 őszén pedig bejelentették egy tartalék hadi-
tengerészeti flotta létesítését, amelynek céljául a Kelet-kínai-tengeren való felhasználást 
és a területi szuverenitás védelmét határozták meg. A vizsgált szempontunkból Kína 
számára a dolgot az teszi kínossá, hogy propagandája a hadihajók alkalmazását elősze-
retettel ábrázolta az imperializmus, de legalábbis a nagyhatalmi érdekérvényesítés és 
nyomásgyakorlás eszközeként. Hozzátehetjük, hogy Kína nem csupán arra törekszik, 
hogy egyenlőként integrálódjon a globális politikai rendszerbe, hanem nagyhatalmi 
státuszra is. De alapvető meggyőződés az is, hogy nagy nemzetként rászolgál a globális 
vezető szerepre. Amíg ezt el nem érik, igazságtalanságnak fogják tartani a helyzetet, 
melyben Kína áldozat.

Ezeket a benyomásokat erősíti meg egy tanulmánykötet is, amely Kínának az ázsiai 
szomszédjaihoz fűződő viszonyával foglalkozik.36 A szerzők erősen kritikusak az ún. 
kínai világrend idealizált nézetét illetően, de még jelentősebb annak a történelmi 
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bemutatása, hogyan viszonyultak a kelet-ázsiai államok Kínához, amikor annak a XIX–
XX. században fel kellett adnia sinocentrizmusát. Míg Kína úgy tekint magára, mint 
e nemzetek családjának atyjára, az ázsiai államok szívesebben beszélnek az egyenlő-
séget inkább kifejező testvéri viszonyról. A múltban a thai királyok ismételten arról 
írtak a kínai császárnak, hogy baráti kapcsolatokat akarnak, de a kínai válasz éles és 
elutasító volt: a barátságról beszélni „udvariatlan”, mivel Sziám csupán egy vazallus. 
Míg a legtöbb könyv a régi államközi viszonyok tárgyalásánál kínai dokumentumokra 
támaszkodik, és így óhatatlanul a kínai világrendfelfogást tükrözi, ez a másik oldal 
szemszögéből közelít: hogyan látják a szomszéd államok Kínát és az általa alkalmazott 
taktikákat. Mint fentebb utaltam rá, a szemléletmódot, az álláspontjaik puhább vagy 
keményebb jellegét jelentősen befolyásolta a szomszédság, illetve a Kínától való távol-
ság. Az ázsiai államok és Kína között még mindig jelentős a felfogásbeli szakadék: az 
előbbiek mindenekelőtt aggódnak Kína szándékait illetően. Az aggodalmak jelentősen 
növekedtek a kínai külügyminiszter, Yang Jiechi (Jang Csie-csi) 2010-ben tett kijelenté-
se nyomán, aki azt mondta: „Kína nagy ország, mások kis országok, és ez egyszerűen 
tény”.37 Ez arra utal, hogy Kína esetleg másodosztályú állampolgárként fogja kezelni 
szomszédjait, és nemcsak szavakban.

Kína kivételességének egyre fontosabbá váló bizonyító terepe a – különösen afrikai – fej-
lődő országokhoz való viszony. A hivatalos retorika ez esetben annak demonstrálására 
törekszik, hogy Kína mennyire másképpen viszonyul ezekhez az államokhoz – nem-
csak a volt gyarmatosítókhoz, hanem a mai hatalmakhoz képest is.38 Kína az 1955-ös 
bandungi konferencián megfogalmazott elvekre utal, amikor a szuverenitás tisztelet-
ben tartását, a kölcsönös előnyöket hangsúlyozza, s hogy a Nyugattól eltérően, az általa 
képviselt viszony nem kizsákmányoló. Ugyanakkor nem mindig egyszerű számára a 
be nem avatkozás alapvető elvét követni és gazdasági érdekeit érvényesíteni. Emiatt 
időnként kénytelen újraértelmezni a be nem avatkozás határait. Komoly kihívást jelent 
az egyenlőség elve és a tényleges hatalmi, erőbeli aszimmetria közötti szakadék. Tan-
zánia egykori elnöke, Julius Nyerere a Kínával való viszonyt úgy jellemezte, mint az 
„egyenlő viszonyok legegyenlőtlenebbje”. A politikai egyenlőség és a gazdasági érde-
kek harmonizálása, a munkajogok stb. érvényesítése az állami szint alatti szereplőknél 
(tartományi hátterű cégektől a magánvállalkozásokig) távolról sem nevezhető problé-
mamentesnek. Maguk a kínai diplomaták is nem egyszer szembesülnek törvénysérté-
sek, visszaélések bizonyítékaival. De az állami szintű viszonyokkal kapcsolatban is el-
hangzanak „új gyarmatosításról” szóló bírálatok. Kína tehát egy ilyen kiemelten kezelt 
és kényes területen sem tudja – már ma sem – a szigorú politikai elvek és a gazdasági 
és egyéb érdekek kibékítését, összhangját biztosítani.39

Végül, a kínai kivételességnek van összefüggése a politikai reformokkal is: a világon 
egyedülálló civilizációra és értékekre, valamint a saját út követésére való hivatkozással 
ellenállhat a demokratizálásra irányuló tendenciáknak. Erre is vonatkoztatható a párt 
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retorikájában unos-untig hangoztatott frázis: a „szocializmus kínai sajátosságokkal”. 
A KKP a kulturális különösségre történő hivatkozással utasítja el a „nyugati stílusú” 
demokráciát. Nacionalista érveléssel, a hazafiságra hivatkozva hirdeti a kínai megol-
dást, amely biztosítja a stabilitást és a rendet, és természetesen mindenekelőtt a Kínai 
Kommunista Párt hatalmának változatlan fennmaradását. (Itt most nem szükséges ki-
térni annak elemzésére, hogy nem feltétlenül egy nyugati értelemben felfogott demok-
rácia, azaz az emberi jogok igényléséről lenne szó.)

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a kínai kivételesség nem egyedülálló – elegendő 
emlékeztetni az amerikai kivételesség eszméjére, amely morális és politikai kivételessé-
get tulajdonított az Egyesült Államoknak. Annak szerves része a meggyőződés, hogy az 
USA sorsa és kötelessége terjeszteni intézményeit és olyan értékeit, mint a szabadság, a 
demokrácia, a rule of law.40 Vallásos hit jellemzi abban, hogy az Isten kiválasztotta, mint 
„megmentő nemzetet” ezen értékek terjesztésére, ha kell, akár erővel is. Ehhez társul a 
liberális ideológiája és az intézményei felsőbbrendűségébe vetett hite és meggyőződése. 
Az amerikai felsőbbrendűségben jól megfér egymás mellett az izolacionizmus, amely 
defenzív jellegű, és inkább a példa erejével kíván hatni, valamint az aktív, offenzív, ke-
resztes hadjárat mentalitású militarizmus. A Kína esetében megfogalmazott állítások 
és hangsúlyok kimondva-kimondatlanul is ezzel állítják szembe a kínai kivételességet.

A kínai kivételesség elsősorban természetesen nem önmagában érdekes, hanem a 
jövő szempontjából, amikor a világ szembesülni fog a ma még jórészt ígéretként el-
hangzó fogadkozásokkal. Mivel a jövőre vonatkozó tudással senki sem rendelkezik, 
ezeknek az ígéreteknek és fogadkozásoknak jelentős része a hiszem, nem hiszem kate-
góriákba sorolható. Ma nagy a valóságtartalma annak, hogy Kína békére, a nemzet-
közösséggel való többé-kevésbé harmonikus viszonyra törekszik, mert ez egybeesik 
a növekedéshez, illetve a fejlődéshez, modernizációhoz fűződő érdekeivel. Nagyfokú 
óvatlanság azonban ebből egyértelmű, határozott következtetéseket levonni a jövőre 
nézve. A történelemben elegendő példa inthet óvatosságra és fenntartásokra. Kultúrájá-
ban, civilizációjában bizonyos részletek elkerülhetetlenül specifikusak, a kínai történe-
lem egész folyásának vizsgálata azonban inkább azt demonstrálja, hogy a kínai straté-
giai gondolkodást más országokéhoz eléggé hasonló vonalak mentén lehet megérteni.

Tálas Barna utóirata Jordán Gyula cikkéhez

Ez a tanulmány a szerző utolsó munkája, amelynek a szerkesztett változatát már nem 
tudta személyesen átnézni. A történész Jordán Gyula a magyar Kína-kutatók azon má-
sodik nemzedékéhez tartozott, akiknek a szovjet–kínai ellentétek kiéleződése miatt 
nem volt lehetőségük arra, hogy Kínában graduális vagy posztgraduális képzésben 
részesüljenek, és így a kínai nyelvet is elsajátítsák. Ezért főként angol és orosz nyelven 
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megjelent forrásmunkákra, dokumentumokra, közleményekre és sajtóanyagokra tá-
maszkodva tanulmányozta Kína újkori, legújabb kori és jelenkori történetét, beleértve 
Hongkong, Makaó és Tajvan történetét is. Ennek ellenére az egyik legtermékenyebb 
magyar Kína-kutató volt, akinek az utóbbi két-három évtizedben négy könyve és több 
mint száz hosszabb-rövidebb folyóiratcikke jelent meg ebben a témakörben. Az ELTE 
BTK docenseként végzett oktatói munkájának eredményeként az utóbbi évtizedekben 
az egyetemi hallgatók százai és ezrei ismerkedtek meg e hatalmas ország társadalmi-
gazdasági és eszmei-politikai fejlődésének problémáival, s közülük sokan kaptak ked-
vet ahhoz, hogy egyetemi diplomamunkájuk vagy doktori értekezésük témájául ezek 
valamelyikét, témavezetőül pedig tanárukat, Jordán Gyulát válasszák. Oktatói munká-
ját és tudományos tevékenységét mindvégig a megbízhatóság, az objektivitásra való tö-
rekvés, az önzetlen segítőkészség, a szerénység és a példamutató szorgalom jellemezte. 
Jordán Gyula életének 71. évében, 2012. május 28-án, pár nap alatt bekövetkezett, hir-
telen és váratlan halála pótolhatatlan veszteség a magyar Kína-kutatók kis kollektívája 
számára. Úgy ment el körünkből, ahogyan élt és járt közöttünk: csendesen, feltűnés 
nélkül, mint aki senkit sem akar zavarni. E sorok írója egyik legközelebbi barátját és 
munkatársát vesztette el távozásával, s gyászában csak az ad némi vigaszt és megnyug-
vást, hogy még a szerző életében kérte meg a Külügyi Szemle főszerkesztőjét arra, hogy 
Jordán Gyula fenti cikkét tegye közzé ebben a kínai különszámban, részben az ugyanitt 
megjelent saját cikke kiegészítéseként, részben pedig az abban kifejtett gondolatok és 
nézetek különböző nézőpontokból történő megvilágításaként. Szakmai együttműködé-
sünknek ugyanis mindvégig ez az „ellenpontozás”, azaz ugyanazon probléma eltérő 
szempontok szerinti megközelítése volt a fő jellemzője. Úgy érzem, és úgy gondolom, 
hogy ezzel életcéljához és tudományos tevékenységéhez méltóan búcsúzhatunk Jordán 
Gyulától, és állíthatunk maradandó emléket szakmai munkásságának.
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Résumé

The “China Model” and the Question of China’s Uniqueness

In the introduction the author shows how the term “China model” emerged from 
the “Beijing consensus” and has spread since 2008. The debates about its content are 
described in detail and it is also discussed why political leaders avoid using the term in 
their speeches, while academics and the media use it regularly.

The next part of the article analyses the topic of China’s uniqueness. The thought 
of uniqueness dates back to the age of emperors and it still exists. It describes China’s 
different economic, social and historical development, which distinguishes it from 
any other state. First the historical aspects of China’s uniqueness are described, then 
the modern interpretations are presented and discussed. The article provides details 
from the works of the best Chinese and foreign experts on this very important topic, 
which may answer why other developing countries cannot follow the “China model” 
successfully.


