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A kontinentális erőegyensúly mint az amerikai–
kínai versengés valószínű modellje
Horváth Csaba Barnabás

Kína gyors felemelkedésével és azzal, hogy az ország várhatóan hamarosan a vi-
lág legnagyobb gazdaságává lép elő, a kínai–amerikai kapcsolatok és versengés 
napjaink egyik legszélesebb körben tárgyalt kérdésévé válik. Az alábbi tanul-

mány ezt a kérdést vizsgálja egy, az európai történelemből jól ismert modell, a konti-
nentális erőegyensúly szempontjából.

Európai tapasztalatok

A kontinentális erőegyensúly Nagy-Britannia külpolitikájának vezérelve volt tengeri 
hegemóniájának három évszázada alatt. Ha dátumokhoz akarjuk kötni – kezdetének 
talán a dicsőséges forradalmat, lezárásának pedig a második világháború végét vá-
laszthatjuk –, ez az 1689 és 1945 között eltelt 256 évet jelenti. A doktrína lényege annak a 
meggátolása volt, hogy egy hegemón szárazföldi hatalom az egész európai kontinenst 
a dominanciája alá vonja, mert egy ilyen fordulat már Nagy-Britannia tengeri hegemó-
niáját is veszélyeztethette volna. A gyakorlatban ez úgy nézett ki, hogy Nagy-Britannia 
mindig a kontinens éppen aktuálisan legerősebb szárazföldi hatalmával szemben defi-
niálta külpolitikáját, és a másodlagos erejűeket támogatta, arra is ösztönözve őket, hogy 
akár koalíciókat formáljanak a legerősebb ellen.1

Ennek következménye az lett, hogy e századokban egyetlen kontinentális hatalom-
nak sem sikerült hegemón helyzetbe kerülnie, a gyengébb nagyhatalmak Nagy-Britan-
niával létrejött koalíciói végül mindig sikeresebbnek bizonyultak. 1648 előtt a Habs-
burgok, azt követően, 1815-ig Franciaország, majd 1856-ig Oroszország, 1871 és 1945 
között pedig Németország számított a kontinensen hegemóniára aspiráló fő szárazföldi 
hatalomnak, de végül egyikük sem járt sikerrel.

- Franciaországgal szemben Nagy-Britannia a Habsburg Birodalmat tekintette a 
fő ellensúlynak, és mind a spanyol, mind az osztrák örökösödési háborúban az 
egyik oldalon Franciaország és néhány kisebb szövetségese, míg a másikon egy 
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angol–osztrák koalíció és a velük szövetséges kisebb államok álltak. A spanyol 
örökösödési háborúban (1701–1714) a tét az volt, hogy Franciaország meg tudja-e 
szerezni Spanyolországot, és ezzel a La Manche-tól a Gibraltári-szorosig terje-
dő birodalmat létrehozni. Az 1740–43-as osztrák örökösödési háborúé pedig az, 
hogy Mária Terézia meg tudja-e tartani a dunai Habsburg Birodalmat, vagy szét-
darabolják azt a szomszédjai. Mindkét háborút az angol–osztrák koalíció nyerte 
meg: XIV. Lajosnak nem sikerült egyesítenie Franciaországot és Spanyolországot, 
Mária Terézia viszont megmentette és megtartotta birodalmát. A két háború kö-
zül egyértelműen a előbbiben jött létre szélesebb koalíció Franciaország ellen: 
ekkor Hollandia, Poroszország és Portugália is az angol–osztrák páros mellé állt, 
míg a franciák egyetlen komolyabb szövetségese Bajorország volt (továbbá, noha 
nem önálló államként, de II. Rákóczi Ferenc kuruc felkelői). Az osztrák örökö-
södési háborúban Franciaországnak már több kisebb államot sikerült a maga 
oldalára állítania, azonban még ekkor is jóval szélesebb volt a vele szemben álló 
koalíció. A francia hegemóniatörekvések monumentális lezárását végül a napó-
leoni háborúk jelentették, melyek Párizs végleges vereségével értek véget.

- Oroszország XIX. századi hegemóniatörekvéseivel szemben Nagy-Britannia a 
legközvetlenebb módon az orosz–török háborúkban lépett fel, következetesen a 
hanyatló Oszmán Birodalmat támogatva és az 1853–56-os krími háborúba be is 
avatkozva. Az utolsó országok közti ellenségeskedés azonban, amelyben Nagy-
Britannia a cári Oroszország egy ellenfelének nyújtott segítséget, a világ túlsó 
felén zajló orosz–japán háború volt, 1904–1905-ben. A továbbiakban azonban 
Nagy-Britannia már Németországban látta a nagyobb fenyegetést.

- Németország esete a legismertebb, s Nagy-Britannia mindkét világháborúban 
kulcsszerepet játszott.

A mai Kína és a XVII–XIX. századi európai kontinentális hegemónaspiránsok közös 
vonása, hogy földrajzi helyzetéből adódóan ez is számos, önálló stratégiai szereplőként 
fellépő nagy- és középhatalom szomszédságában helyezkedik el, melyek jó részével ele-
ve adott érdekellentétek, néha területi viták állnak fenn. És ahogyan a korabeli Európa 
esetében Nagy-Britannia, úgy ma Kína számára az USA az a nagy „szigetország”, ten-
geri hatalom, amely a konfliktusokban az éppen aktuális hegemónaspiránssal szem-
ben álló országok oldalára áll, és megpróbál ezekből (India, Japán, Ausztrália) koalíciót 
szervezni.

Persze ezek a háborúk Európában pusztán a játszma legszélsőségesebb epizódjai 
voltak, a versengés intenzitása általában nem terjedt túl a diplomáciai manőverezé-
sen, illetve azon, hogy az országok közti viszályokban Nagy-Britannia is és az éppen 
aktuális kontinentális hegemónaspiráns is a saját szövetségeseit támogatta a másikkal 
szemben.
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A Nagy-Britannia által tető alá hozott vagy támogatott koalíciók jellege is eseten-
ként változott, mindig éppen az adott körülményektől függött, hogy az formális, tény-
legesen támadó vagy csak defenzív jellegű volt-e. Az esetek többségében ezek csak 
nem hivatalos, laza együttműködést jelentettek, az éppen aktuális aspiráns feltartóz-
tatására. Ennek egy gyakran alkalmazott formája volt a közvetlen részvétel nélküli 
diplomáciai támogatás és katonai asszisztencia. A támogatásnak ezt az enyhébb for-
máját nyújtotta Nagy-Britannia a törököknek és a japánoknak az orosz–török háborúk 
többségében, illetve az orosz–japán háborúban. A részt vevő országok száma és a 
részvétel intenzitása is rugalmasan változó volt. Míg egyes országok határozottab-
ban kiálltak a hegemóniára pályázóval szemben, addig mások csak óvatos, de nem 
ellenséges magatartást tanúsítottak iránta, és voltak olyanok is, amelyek hintapoliti-
kát folytattak közte és a vele szemben állók közt. (Például Bismarck idejében, amikor 
Nagy-Britannia még Oroszországot tekintette a fő ellenfelének, Németország sokáig 
egyenlő távolságot igyekezett tartani köztük.)

Ritkábban ugyan, de láthattunk példákat a skála másik végére, a hivatalos, szoros 
szövetségekre is: elsősorban a forradalmi Franciaország elleni koalíciók, a napóleoni 
háborúk és a két világháború esetében.

Az erőegyensúly-politika tehát Nagy-Britannia részéről úgy működött, hogy a kon-
tinens nagyhatalmai közül mindig a némileg gyengébbeket támogatta a legerősebbel 
szemben, hogy ezáltal fenntartsa a hatalmi egyensúlyt az államok között, és egyik se 
kerekedhessen a többi fölé.

Érdekes vonása az egyensúlyi politikának, hogy gyakran egyszerre több szinten 
is jelentkezett, és tulajdonképpen maguk a szárazföldi hatalmak is alkalmazták egy-
más ellen. A legerősebb közülük gyakran fogott össze azokkal a kisebb hatalmakkal, 
amelyeket a vele rivalizáló nagyobbak veszélyeztettek. Így például száz évvel ezelőtt 
Nagy-Britannia Oroszországgal kezdett együttműködésbe az akkori legerősebb konti-
nentális hatalom, Németország ellensúlyozására. Németország viszont Oroszországgal 
szemben az Osztrák-Magyar Monarchiát támogatta, míg Oroszország Szerbiát segítette 
a Monarchiával szemben. Az Osztrák-Magyar Monarchia pedig (Szerbia ellensúlyozá-
sára) Albánia függetlenségének fő őreként lépett fel 1912–1913-ban. Azaz gyakran lát-
hatjuk az egyensúlypolitikák egy sor, egymást követő szintjének összetett rendszerét 
is, ahol minden nagyhatalom a nála kicsit gyengébb riválissal szemben az utóbbi által 
fenyegetett, még egy fokkal gyengébb hatalomnak nyújt támaszt.

Az ázsiai–csendes-óceáni térség viszonyaiban rejlő hasonlóságok

Ma számos körülmény utal arra, hogy az előbb bemutatott modell van újjászületőben, 
csak éppen sokkal nagyobb léptékben, amelyben Ázsia (beleértve a szovjet utódálla-
mokat és az indiai szubkontinenst is) tölti be a megosztott Európa szerepét, az Észak-
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Amerikát uraló Egyesült Államok pedig Nagy-Britanniáét. Egyre inkább egy olyan 
szereposztás kezd kirajzolódni, amelyben Kínára jut a szárazföldi hegemónaspiráns, 
az USA-ra pedig az ennek ellenfeleit támogató, azokat összefogásra ösztönző tengeri 
hegemón szerepe.

Az Egyesült Államok és Kína mai globális helyzete tehát egyre több jellemzőjét mu-
tatja a tengeri hegemóniája évszázadait élő Nagy-Britannia és egy éppen aktuális szá-
razföldi hegemónaspiráns vetélkedésének. Az USA ma kétségtelenül a világ vezető ten-
geri hatalma, nemcsak pusztán hadiflottájának méretéből adódóan, de a – lényegében az 
egész világot behálózó – támaszpontjainak köszönhetően is. Stratégiai szempontból az 
USA-t nyugodtan tekinthetjük szigetországnak, hiszen mindkét szárazföldi szomszédja 
(Kanada és Mexikó) a befolyási övezetébe tartozik, és a dolgok mai állása szerint elkép-
zelhetetlennek tűnik, hogy egy rivális nagyhatalom szövetségi rendszeréhez csatlakoz-
zanak. Így az egész észak-amerikai kontinensre kiterjedő hegemóniájával, nyugatról a 
Csendes-óceán, északról a Jeges-tenger, keletről pedig az Atlanti-óceán védelmében, ma 
az Egyesült Államok egy szigetország összes stratégiai előnyével rendelkezik.

Ugyanakkor sok párhuzamot vonhatunk Kína, valamint az elmúlt évszázadok eu-
rópai szárazföldi hatalmai (leginkább talán a XVIII. századi Franciaország) helyzete 
közt is. Népessége ma a legnagyobb a világon, és az előrejelzések szerint hamarosan 
a gazdasága is az lesz. Ugyanakkor a közvetlen földrajzi környezetében számos olyan, 
saját jogon önálló nagy- vagy középhatalmi tudattal rendelkező ország található, ame-
lyek nem tartoznak a befolyása alá, de többségükben még csak a kulturális befolyási 
övezetébe sem. Így a helyzetből adódik, hogy még ha egyik vagy másik olykor hosz-
szabb-rövidebb ideig együtt is működik Kínával, általában a többségükkel a viszonyt 
sokkal inkább a versengés, mintsem az együttműködés jellemzi. Itt elsősorban Indiát, 
Oroszországot, Japánt és Pakisztánt emelhetjük ki. Ez a fajta geopolitikai bekerítettség 
egy olyan, a földrajzi elhelyezkedésből fakadó hátrány, amellyel az elmúlt évszázadok 
vezető szárazföldi hatalmainak is szembe kellett nézniük, legyen szó a Lajosok Francia-
országáról, vagy éppen a Vilmos császárok Németországáról.

Érdemes megemlíteni, hogy a pragmatikus (és nem ideológiai) szövetségi kontinen-
tális erőegyensúlyra mint modellre már láthattunk példát az utóbbi évtizedekben, Kína 
felemelkedése előtt is. A ’60-as évek kínai–szovjet szakítása után a ’70-es, ’80-as évek-
ben hallgatólagos együttműködés alakult ki egyfelől a Szovjetunió, India és Vietnam 
között Kínával szemben, másfelől pedig az Egyesült Államok, Kína és Pakisztán közt a 
Szovjetunióval szemben.2

A hidegháború ideológiai szemszögéből nézve ez a rendszer botrányosan elvtelen 
volt, hiszen az egyik oldalon a világ legnépesebb nyugati típusú demokráciája, India 
működött együtt a kommunista blokk vezető hatalmával, a Szovjetunióval, a másik 
oldalon pedig az (1978 előtt) még a Szovjetuniónál is keményvonalasabb kommunis-
ta elveket képviselő Kína az Egyesült Államokkal. A klasszikus egyensúlypolitika 
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szemszögéből viszont ez nagyon is racionális szereposztás volt, amelyben a XVIII–XIX. 
századi Európa vezetői valószínűleg semmi különöset nem láttak volna. Az USA 
Eurázsia akkori legerősebb szárazföldi hatalmának, a Szovjetuniónak a kiegyensú-
lyozására annak fő kontinentális vetélytársa, Kína oldalára állt. De ez tökéletes példa 
volt az egyensúlypolitikák különböző szintjeinek egymásra épülésére is: a Szovjetunió 
Kína befolyását az annak túloldalán fekvő India és Vietnam támogatásával próbálta 
kiegyensúlyozni, míg Kína az utóbbiakkal szemben Pakisztánt és a Vörös Khmerek 
Kambodzsáját támogatta.

Az 1980-as évek szereposztásának a Szovjetunió bukása vetett véget. Ebben a for-
dulatban az ideológiai váltás véletlenül egybeesett az erőviszonyok megváltozásával. 
Az új Oroszországnak nemcsak a kommunista jellege, de az eurázsiai kontinens első 
számú szárazföldi hatalmaként betöltött szerepe is megszűnt. A szovjet blokk össze-
omlásának éveiben (1989–1991) pedig Peking nem csupán ideológiailag került szembe 
Washingtonnal a Tienanmen téri vérengzés miatt, de geopolitikailag is világossá vált, 
hogy hamarosan átveszi Moszkva helyét, s Kína lesz a legerősebb szárazföldi hatalom 
az eurázsiai kontinensen. Ebben az esetben az ideológiai fordulatok tehát megkönnyí-
tették az Egyesült Államok számára, hogy azt tegye, amit a geopolitikai logika diktált: 
megpróbálja rendezni viszonyát Oroszországgal, és egyre inkább riválisként tekintsem 
Kínára.

A modell kialakulásához szükséges körülmények

A tárgyalt modell kialakulásához azonban egy szárazföldi és egy tengeri domináns ha-
talom puszta megléte nem elégséges. Ilyen szereposztás kialakulása akkor valószínű, 
ha a domináns, illetve a környezetében elterülő gyengébb szárazföldi hatalmak közti 
viszony nem együttműködő, hanem versengő. Ez esetben az utóbbiak úgy érezhetik, 
hogy a domináns tengeri hatalommal való együttműködés a szuverenitásukat kevésbé 
korlátozó alternatíva, mint az előbbitől való meghátrálás. Azaz a domináns szárazföldi 
hatalom aspirációit fenyegetésként értékelik, míg a legjelentősebb tengeri hatalmat az 
azzal szembeni támaszként. Ez persze Nagy-Britannia kontinentális erőegyensúly-
politikájának idején sem volt az összes kisebb európai szárazföldi hatalomra igaz, de a 
többségükre igen. A mindenkori kontinentális hegemónaspiráns rendelkezett néhány 
szövetségessel, csak éppen ezek száma és ereje messze elmaradt a vele szemben álló 
kisebb szárazföldi hatalmakétól.

Fentebb szó volt az olyan helyzetekről, amikor az egyensúlypolitikák több szintjé-
nek egymást dominószerűen kiváltó modellje alakul ki. Azonban ilyen helyzetben is 
a fő szárazföldi hatalom általában csak az ellene összefogóknak a kisebb ellenfeleire 
építhet, amelyek viszont – éppen emiatt – kisebb erőt képviselnek. Erre jó példa az 
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említett osztrák örökösödési háború, amikor a kontinens legerősebb szárazföldi hatal-
ma, Franciaország, a vele szemben álló brit–osztrák–orosz koalícióval szemben azok 
kisebb vetélytársait, a bajorokat, poroszokat és a svédeket támogatta. Azonban népes-
ség, katonai vagy gazdasági erő szempontjából a francia–porosz–bajor–svéd szövetség 
messze nem ért fel a vele szembenálló brit–orosz–osztrák összefogással.

A brit tengeri hegemónia háromszáz évében általában ez volt a helyzet az európai 
kontinensen. Az éppen aktuális hegemón elleni formális vagy nem hivatalos koalíciók 
alkotása racionális lépés. Csakhogy a kontinentális erőegyensúly-modellek esetében 
rendszerint két hegemón versengéséről beszélünk: egy szárazföldiről és a tengeriről. 
A domináns tengeri hatalom gyakran legalább olyan erős, mint a szárazföldi vetélytár-
sa; sőt, tulajdonképpen Nagy-Britannia sok esetben erősebbnek is tűnt, mint az éppen 
aktuális kontinentális aspiráns, a gyengébb hatalmak mégis nagyobb hajlandóságot 
mutattak a vele való összefogásra. Így feltehetjük a kérdést, hogy a szárazföldi hatal-
mak miért működnek szívesebben együtt a domináns tengeri, mint a legjelentősebb 
szárazföldi hatalommal, miért tartanak kevésbé attól, mint a domináns szárazfölditől, 
még akkor is, ha az egy cseppet sem gyengébb az utóbbinál. A válaszkereséssel köte-
teket lehetne teleírni, de a dolog magyarázata talán egyszerűen csak a földrajzi távol-
ság kérdése. A domináns szárazföldi hatalom általában jóval közelebb helyezkedik el 
a többi szárazföldi hatalomhoz, mint a tengeri, így sokkal közvetlenebb potenciális fe-
nyegetést jelent. Emellett a közvetlen szomszédság gyakran jelent érzelmileg érzékeny 
történelmi örökséget, például területi vitákat. Így hiába volt például a XIX. század végi 
Nagy-Britannia erősebb a Vilmos császárok Németországánál, Franciaországot a köz-
vetlen földrajzi kitettség és a területi viták mégis arra ösztönözték, hogy az utóbbiban 
lássa a veszélyesebb vetélytársat.

A vetélkedés intenzitása ugyancsak helyzetfüggő lehet, a nagyrészt békés diplomá-
ciai vetélkedéstől kezdve egészen a fegyveres összetűzésig.

Így tehát az, hogy ma az USA a hegemón tengeri hatalom a világban, míg Kína egy-
re inkább a legerősebb kontinentális hatalommá válik, nem jelenti szükségszerűen a 
kontinentális erőegyensúly modelljének a megvalósulását, és e vetélkedés intenzitása 
szintén kérdés. Ahhoz, hogy eldönthessük, formálódóban van-e egy ilyen modell vagy 
sem, és ha igen, milyen intenzitással, meg kell vizsgálnunk, hogy az ázsiai kontinensen 
a feltételek ebbe az irányba mutatnak-e. Kína és a többi ázsiai hatalom közt együttmű-
ködő vagy inkább versengő-e a viszony, és ahol az utóbbi, ott a Kínával szembenálló 
államok mutatnak-e hajlandóságot az USA-val való együttműködésre?
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Egy tágabb Ázsia

Az ázsiai folyamatokkal foglalkozó szakirodalomban ma gyakran feltett kérdés, hogy 
vajon a térségben a XVIII–XIX. századi Európára jellemző rivalizálás, vagy inkább egy, 
a mai Európa fő vonását jelentő integrációs folyamat lesz-e a meghatározó. Itt azonban 
problémát okoz a vizsgált földrajzi keret meghatározása. Ma a témával foglalkozó írá-
sok többsége Kelet- és Délkelet-Ázsiára szűkíti a vizsgálatot. Ez sok szempontból logi-
kus, hiszen ez a régió egy olyan földrajzi-demográfiai-kulturális-gazdasági egységet 
jelenthet, amelyben mind a gazdasági interdependencia, mind pedig a történelmi-kul-
turális kapcsolatok elég jelentősek ahhoz, hogy Európához hasonlóan itt is jelen legyen 
egy erős regionális identitás, és az integrációs törekvések létjogosultsága napirendre 
kerüljön. Gyakran Kína szuperhatalmi törekvéseit és az USA ez elleni fellépését is e 
földrajzi keretek közt vizsgálják.

Azonban ez a megközelítés kihagy a számításból négy közeli, jelentős stratégiai sze-
replőt: két nagy- és két regionális középhatalmat – mégpedig Oroszországot, Indiát, Pa-
kisztánt és Ausztráliát. Ezek az államok nyilvánvalóan kívül esnek nemcsak a konfuci-
ánus civilizáción, de Kína tágabb kelet- és délkelet-ázsiai kulturális szféráján is. Viszont 
ettől még az első három közvetlen szomszédja Kínának, Ausztrália pedig a délkelet-ázsi-
ai térségnek, és ez mindenképp azt jelenti, hogy ha az ázsiai biztonságpolitikai folyama-
tokat akarjuk áttekinteni, akkor nem lehet ezeket az országokat kihagyni az értékelésből.

Kulturális szempontból tehát ezt a tágabb értelemben vett ázsiai játékteret két részre 
bonthatjuk: egy belső és egy külső körre. A belső körön belül a történelmi és a kulturá-
lis szálak elég erősek lehetnek ahhoz, hogy – Európához hasonlóan – egy olyan regio-
nális identitástudatról beszélhessünk, amely szerencsés esetben alapját képezheti egy 
későbbi, térségbeli integrációnak. Különféle kulturális szempontok alapján az államok 
több, egymással kisebb vagy nagyobb átfedést mutató csoportját kapjuk:

- a konfuciánus karakterű társadalmak: Kína, Japán, a két Korea, Vietnam, Tajvan és 
Szingapúr;

- buddhista államok: Kína, Japán, a két Korea, Vietnam, Tajvan, Szingapúr, vala-
mint Burma, Thaiföld, Kambodzsa, Laosz, Srí Lanka, Bhután, Mongólia;

- kínai többségű államok: Kína, Tajvan, Szingapúr;
- azok a nem kínai többségű államok, ahol a kínai kisebbség aránya az elmúlt száz 

év nagy részében a népesség 10%-a fölött volt: Malajzia, Thaiföld, Brunei;
- azok a nem kínai többségű délkelet-ázsiai államok, ahol a kínai kisebbség vezető 

szerepet tölt be a gazdaságban:3 Indonézia, Malajzia, Thaiföld, Fülöp-szigetek;
- azok a mai államok, amelyek elődei az utolsó császári dinasztia, a Qing (Csing) 

idején Kínához tartoztak, annak vazallusai vagy vazallusának vazallusai voltak: 
Tajvan, Mongólia, a két Korea, Vietnam, Laosz, Kambodzsa, Thaiföld, Burma, Ne-
pál, Malajzia.
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A fenti szempontok alapján behatárolt belső kör a szűkebb értelemben vett Kelet- és 
Délkelet-Ázsiát öleli fel, és nagyjából egybeesik az intenzívebb gazdasági integrációt 
célul kitűző ASEAN+3-országok körével.

Hipotézisem szerint az ázsiai nagyhatalmi versengés szempontjából azért lényeges 
a belső és a külső kör elkülönítése, mert az előbbit illetően képzelhető el nagyobb va-
lószínűséggel, hogy a történelmi-kulturális összetartozás-tudat, valamint az ezzel egy-
beesően fokozódó gazdasági integráció (ASEAN+3) egy optimális forgatókönyv esetén 
képes lehet a hatalmi ellentétek felülírására és a nagyhatalmi vetélkedés helyett a regi-
onális együttműködés elindítására.

Ettől gyökeresen eltér a külső kör helyzete, amelybe a nagy- és középhatalmak kö-
zül Indiát, Oroszországot, Pakisztánt és Ausztráliát sorolhatjuk. Ezek az országok a 
huntingtoni értelemben kulturálisan teljesen idegenek Kínától. Az India és Kína közt 
elterülő földrajzi akadályok (a Himalája és a Tibeti-fennsík) korábban olyan hatásfokkal 
szigetelték el ezt a két térséget egymástól, hogy gazdaság- és politikatörténeti szem-
pontból az indiai szubkontinens az elmúlt ezer évben tulajdonképpen erősebb szálak-
kal kötődött a Közel-Kelethez, mint a Távol-Kelethez. Oroszország és Ausztrália Kínától 
való kulturális idegensége pedig közismert. Ezért nincs okunk azt feltételezni, hogy 
esetükben bármiféle közös regionális identitástudat felülírhatná a hatalmi versengés 
logikáját, hiszen ilyenről lényegében nem beszélhetünk. Ez azért jelent szinte áthág-
hatatlan korlátokat Peking globális elsősége szempontjából, mert Kína és az USA mel-
lett várhatóan a következő évtizedekben is Oroszország és India lesz a világ harmadik 
és negyedik legjelentősebb katonai hatalma, ráadásul India a harmadik legnagyobb 
gazdasága is. Kína számára ilyen körülmények között csak akkor lenne elérhető a glo-
bális elsőség, az Egyesült Államokénál nagyobb befolyás a globális ügyekre, ha India 
és Oroszország közelebb kerülne hozzá, mint Washingtonhoz. Ahogyan azonban ezt 
majd látni fogjuk, ennek inkább az ellenkezője tűnik ma valószínűnek.

A térség stratégiai játszmái ma

A koreai kérdés

A belső kör egyik legfontosabb problémás övezete a Koreai-félsziget. A két Korea 
szembenállása Kínának Kelet- és Délkelet-Ázsia második és harmadik legerősebb 
gazdaságával, Japánnal és Dél-Koreával való kapcsolatát érinti. Észak-Korea jelenti 
azt a történelmileg kialakult lokális problémát, amely Washingtonnak megkönnyíti, 
Peking számára pedig megnehezíti Tokió és Szöul magához édesgetését. Észak-Korea 
kapcsolatait nemcsak Dél-Koreával, de Japánnal szemben is a rendkívül ellenséges 
hangnem, a gyakran háborússá váló retorika és az ismétlődő, közvetlen katonai 
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incidensek határozzák meg. Japán és Dél-Korea ma az USA szoros szövetségese, amit e 
társadalmakban (nem csupán a dél-koreaiban, de a japánban is) ma közvetlenül és sok-
kal inkább legitimál az észak-koreai fenyegetés, mint a Kínához fűződő viszony. Észak-
Koreával való együttműködése tehát megnehezíti Kína számára a japán és dél-koreai 
kapcsolatok építését; ugyanakkor az USA e két szövetségesével szemben Észak-Korea 
csak Pekingre számíthat, az pedig eddig – az „ellenségem ellensége” logika mentén – 
meg is adta a támogatást.

Kína és Japán, a nagyhatalmi tudattal egyaránt rendelkező két állam valószínűleg 
amúgy is folytatna valamilyen fokú rivalizálást, de önmagában koránt sincs olyan éles 
és közvetlen konfliktus köztük, mint Japán és Észak-Korea között.

A dolog szempontjából lényeges elem Phenjan önállósága. Észak-Korea önálló kül-
politikai irányt követ, és gyakran olyankor és úgy élezi ki a kapcsolatait Japánnal és 
Dél-Koreával, ahogy és amikor az Pekingnek éppen a legkevésbé sem érdeke; utána 
pedig szolidaritásért fordul Kínához a japán, dél-koreai és amerikai válasszal szemben.

Közép-kelet-európai szemmel nagyon furcsának tűnhet, hogy a kicsiny, ma is csu-
pán huszonegynéhány milliós lakosságú Észak-Korea hogyan tudta évtizedeken át ezt 
az önállóságát megőrizni Kína és a Szovjetunió követlen szomszédságában, hiszen a 
bipoláris korszakban térségünk szocialista rezsimjeinek többsége Moszkvától függő 
helyzetben volt.

Térségünkben hasonló önállóságra csak Josip Broz Tito Jugoszláviája és Enver Hoxha 
Albániája tudott szert tenni. Míg Jugoszlávia a szovjet tömbnél nyitottabb, addig Albá-
nia éppen ellenkezőleg, egy ortodox sztálinista irányvonalat képviselt; a két ország kö-
zös vonása az volt, hogy különutas politikájuk révén a Szovjetuniótól független, önálló 
nemzetközi szerepre tettek szert.

Az észak-koreai rezsim önállósága közvetlenül a koreai háború után bizonytalan-
nak tűnt. Kína részvétele a háborúban, majd katonai jelenléte az azt követő években, 
még magában hordozta annak lehetőségét, hogy az ország olyan mértékben váljon füg-
gővé Pekingtől, mint amennyire a Varsói Szerződés tagállamai Moszkvától. Azonban 
később, a szovjet–kínai kapcsolatok fokozatos kihűlésével párhuzamosan, a kínai csa-
patokat már 1958-ban kivonták Észak-Koreából.4 Ezzel Moszkva és Peking szakítását 
kihasználva, a kínai függés közvetlen veszélyét Phenjan sikeresen hárította el. Attól 
kezdve a Moszkva és Peking közti ügyes lavírozás vált az észak-koreai külpolitika jel-
lemzőjévé: úgy használta ki azok egymás közti ellentéteit, hogy mindkettőtől független 
tudott maradni.5

Ez a rendszer belső legitimációja szempontjából is előnyös volt: hiszen míg a Dél-
Koreát következetesen „bábállamnak” nevező propagandája az ottani amerikai katonai 
jelenlétre hivatkozhatott, addig saját területén valóban nem volt sem kínai, sem szovjet 
katonai jelenlét, ami kényelmetlen magyarázkodásra kényszerítette volna.
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A kétpólusú világrend végével azonban megszűntek e külpolitikai stratégia fel-
tételei is. A Szovjetunió összeomlását követően Oroszország nemzetközi súlya és a tér-
ségbeli külpolitikai aktivitása jelentősen csökkent a hajdani Szovjetunióéhoz képest, 
ráadásul Kína 1992-ben felvette a diplomáciai kapcsolatokat Dél-Koreával, ami szintén 
Észak-Korea helyzetét gyengítette. Nemzetközi mozgástere jelentősen beszűkült: míg a 
kilencvenes évek elejéig a Szovjetunió és Kína versengett Észak-Koreáért, attól kezdve 
– gazdasági hanyatlásának előrehaladásával – az szorult rá egyoldalúan és évről évre 
egyre inkább Kína jóindulatára.6

A Koreai-félsziget jelentősége szempontjából nagyon érdekes dolog, hogy sokszor 
úgy tűnik, az érintett felek retorikájában szereplő rövid távú érdekek keresztezik a hosz-
szú távú érdekeiket. Jelenleg hivatalosan Kína az, amely – többé-kevésbé – kiáll Észak-
Korea mellett, s nem tartana elfogadhatónak egy déli vezetéssel történő újraegyesítést, 
az Egyesült Államok pedig az, amely elítéli a phenjani rezsimet. Rövid távon Korea 
Szöul vezetése alatti újraegyesítése valóban amerikai csapatokat jelentene (jelenthet-
ne?) közvetlenül Kína szárazföldi határán. Hosszabb távon azonban már éppen ezzel 
ellentétes a helyzet. Korántsem egyértelmű ugyanis a dél-koreai közvéleménynek az 
USA-val való szoros katonai szövetséget és az amerikai támaszpontok jelenlétét illető 
elkötelezettsége – ezek fő legitimitását leginkább az Észak-Korea jelentette fenyegetés 
adja. Vagyis ha az megszűnne, akkor Dél-Koreában valószínűleg jelentősen csökkenne 
az USA iránti egyoldalú katonai elkötelezettségre való hajlandóság.

Közvélemény-kutatások szerint a dél-koreai társadalom ma nagyobb fenyegetést lát 
Japánban, illetve az Egyesült Államokban, mint Kínában, és fontosabbnak érezné a kap-
csolatok erősítését Pekinggel, mint Washingtonnal – s ez a megállapítás az elitekre is 
igaz.7 Sőt, a lakosság többsége még így, az észak-koreai fenyegetés mellett is ellenzi, hogy 
amerikai csapatok állomásozzanak az országban.8 Regionális szinten pedig határozottan 
pozitívabban viszonyulnak Kínához, mint Japánhoz.9 Ezen adatok tükrében megalapo-
zottnak látszik az a feltételezés, hogy egy Szöul vezette egyesítés után Korea hazatessé-
kelné az amerikai csapatokat, és Kínával kapcsolatban a finlandizáció útjára lépne.

Bár a japán közvéleményben nem tapasztalhatók ennyire ellentmondásos tenden-
ciák, és a dél-koreaival ellentétben, ők fenyegetést látnak Kínában, még így is veszé-
lyesebbnek ítélik Észak-Koreát, mint Kínát.10 (A közvélemény-kutatásból ráadásul nem 
derül ki, hogy milyen azok aránya, akik a fő fenyegetésnek tartott Észak-Korea támo-
gatása miatt jelölték meg Kínát fenyegető országként, illetve azoké, akik annak „saját 
jogán”.) Tehát valamennyire talán még Japánnak az USA melletti elkötelezettségét is 
lazítaná egy Szöul vezette egyesítés; ráadásul az egyesült Korea – a közvélemény-kuta-
tások alapján elég valószínűnek tűnő – finlandizálódásával Japán az egyedüli amerikai 
szövetséges maradna az északkelet-ázsiai térségben.

Paradox módon tehát hosszú távon a két Korea Szöul vezette egyesítése inkább Kína 
érdekének tűnik, míg a status quo fenntartása inkább az USA-énak.
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Hasonlóan ellentmondásos kérdésnek látszik Japán fegyverkezése. Kína érdekeivel 
ellentétes, hogy Japán biztonságpolitikailag egyértelműen az USA oldalán kötelezi el 
magát. Japánban viszont az Egyesült Államokkal való szoros együttműködés legiti-
mációját az ország második világháború után született alkotmánya jelenti. Ez erősen 
korlátozza az ország fegyverkezését: hivatalosan hadsereget nem is tarthat fenn, csak 
„önvédelmi erőt”. (Még ha ez költségvetés, létszám és hagyományos fegyverzet terén 
Nagy-Britannia nagyon is hadseregnek tekintett haderejével közel azonos nagyságú is.) 
Így nagyhatalmi identitástudatának megfelelő hadsereg híján Japán az USA-val való 
szoros együttműködésben látja a garanciát saját biztonságára. Logikailag ebből az kö-
vetkezne, hogy az, ha a fegyverkezésre vonatkozó korlátozásokat eltörölnék a japán al-
kotmányból, lehetővé tenné az Egyesült Államoktól való eltávolodást. A japán közélet-
ben az elmúlt évtized során valóban többször napirendre is került az alkotmány ilyen 
jellegű módosításának kérdése. A két ország eltávolodása pedig Kína érdeke lenne. 
Csakhogy Peking határozottan ellenzi Japán újrafegyverkezését: eddig valahányszor 
napirendre került a kérdés, az mindig igen heves tiltakozást váltott ki a részéről. (Végül 
is, ha a japán fegyveres erők már „önvédelmi erőként” is a brit haderővel vannak egy 
súlycsoportban, akkor valóban érdekes kérdés, hogy milyen helyet foglalnának el a 
világ ilyen jellegű rangsorában, ha megszűnnének ezek a korlátozások.) Japán viszont 
addig, amíg a korlátozások érvényben vannak, valószínűleg ki fog tartani az USA iránti 
elkötelezettség mellett.

Összegezve tehát, az északkelet-ázsiai helyzet Kína szempontjából „róka fogta csu-
ka, csuka fogta róka”: rövid távú érdekeinek érvényesítése akadályozza a hosszú távú-
akat. Peking nem támogatja Korea Szöul vezette egyesítését, amíg Dél-Korea területén 
amerikai csapatok állomásoznak; Dél-Korea viszont bizonyára nem fogja kitessékelni 
az (országban amúgy egyáltalán nem népszerű) amerikai csapatokat, amíg fennáll az 
északi fenyegetés. Kína számára kellemetlen Japán szoros szövetsége az USA-val, de 
Tokió valószínűleg nem lesz hajlandó feladni azt, amíg vissza nem kapja fegyverkezési 
egyenjogúságát, amit viszont Kína ellenez – és ezzel a kör bezárul.

A Spratly-szigetek

Korea mellett a belső körön belül történelmileg kialakult másik olyan konfliktus, amely 
Kína számára hátrányt, az Egyesült Államoknak viszont előnyt jelent a szövetségi 
rendszer építése terén, az a Dél-kínai-tengerben fekvő Spratly-szigetek kérdése. A Kína, 
Vietnam és a Fülöp-szigetek közt elterülő tengerrész közepén elszórtan fekvő szigetcso-
portra mindhárom ország igényt formál. Az európai gyarmatosítás időszaka előtt eze-
ket Kína saját területének tekintette, a gyarmatosítás idején viszont a Vietnamot meg-
szerző Franciaország már saját gyarmatai részeként – amit ugyanakkor Kína soha nem 
ismert el. Maguk a szigetek aprók ugyan, és a vita kezdetéig lakatlanok voltak, viszont 
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egyfelől jelentős szénhidrogén-készletek találhatóak a gazdasági övezetük részét képe-
ző tengerfenéki talapzat alatt, másfelől pedig ott halad át a világ egyik legforgalmasabb 
tengeri kereskedelmi útvonala – így az elhelyezkedésük stratégiai jelentőséggel is bír.

Ezt a vitát az USA 2010-ben kezdte el kihasználni, egyre szorosabbra vonva kapcso-
latát régi szövetségesével, a Fülöp-szigetekkel és – ami meglepőbb – egykori ellenfelé-
vel, Vietnammal is. Az érzékeny ügyek közül azonban talán mégis ennél tűnik legvaló-
színűbbnek egy kompromisszumos rendezés, mert Vietnam és a Fülöp-szigetek – Kína 
és az ASEAN kapcsolatainak egyre szorosabbá válásával – gazdaságilag érdekeltek a 
Kínával való gazdasági együttműködésben.

India

A külső kört tekintve a legérdekesebb, de ugyanakkor a legdetermináltabbnak is tűnő 
alrendszer az indiai szubkontinens szerepe. India Kína után a világ második legnépe-
sebb országa, és Oroszországgal versenyezhet az ázsiai kontinens Kína utáni legerő-
sebb szárazföldi hatalmának címéért. A két ország közti viszony az utóbbi évtizedek-
ben inkább versengő, mintsem együttműködő volt. A Himalája mentén vitatott határ 
húzódik köztük; még háborút is vívtak miatta az 1960-as években. A határ mellett több 
volt és jelenlegi állam terül el, amelyek az utóbbi évtizedekben a kínai és indiai nagyha-
talmi játszmák szenvedő alanyaivá váltak: Nepál, Tibet, Bhután és Szikkim.

A helyzetet tovább bonyolítja, továbbá a tágabb ázsiai erőegyensúly szempontjából 
is rendkívül fontos kérdés az indiai–pakisztáni szembenállás (melynek története közis-
mert, így most nem térünk ki rá részletesebben), s Kína ebben játszott szerepe. Az „el-
lenségem ellensége” logikát követve Kína már évtizedek óta következetesen Pakisztánt 
támogatja, azzal működik együtt ebben a kérdésben. Ez viszont nagyon megnehezíti 
Kína és India jövőbeli közeledését. Amíg India Kína riválisa, addig Kína nem érdekelt 
abban, hogy feladja az ellenfele ellenfelével, azaz a Pakisztánnal való együttműködést. 
Amíg viszont Kína kitart India fő ellensége, Pakisztán mellett, addig Új-Delhinek nem 
érdeke a Pekinghez való közeledés, hanem sokkal inkább az, hogy annak fő globális ri-
válisához, jelen esetben az USA-hoz közeledjen. India globális nagyhatalmi szövetségi 
politikáját tulajdonképpen már vagy harminc éve a Kínával való rivalizálás határozza 
meg. A ’70-es, ’80-as években (a kínai–szovjet ellenségeskedések idején) a Szovjetuni-
óval működött együtt, az utóbbi évtizedben pedig (amikor a kínai–orosz kapcsolatok 
ismét javultak, az USA és Kína viszont elhidegültek egymástól) egyre inkább az USA-
val kereste az együttműködést.11 Ahogyan azt később látni fogjuk, ez különösen a 
négyoldalú párbeszéd megindítása, vagyis 2008 óta vált egyre intenzívebbé. A kérdés 
szempontjából nagyon érdekes, hogy a hidegháború alatt (a bagdadi paktum, majd a 
CENTO részeként), illetve még az elmúlt évtized elején is (az afganisztáni háború 
ügyében) Pakisztán volt az USA fő szövetségese a térségben. A legutóbbi években 
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viszont India és az USA együttműködésének erősödése egyre inkább kezdi aláásni az 
amerikai–pakisztáni kapcsolatot, hiszen Pakisztán egyértelműen Indiával szemben ha-
tározza meg önmagát.12

Az indiai szubkontinens tehát a többszintű egyensúlypolitika egy klasszikus, szabá-
lyos példája, ugyanakkor az ottani szövetségi tendenciák meglehetősen determináltnak 
is látszanak. Egyre erősebb az együttműködés a jelenleg világelső tengeri nagyhatalom 
(az USA) és az ázsiai kontinens (Oroszországgal holtversenyben) második legjelentő-
sebb szárazföldi hatalma (India) között az első számú kontinentális hatalom (Kína) 
ellensúlyozására. Kína ugyanakkor Indiával szemben a Pakisztánnal való együttmű-
ködésben igyekszik az ellensúlyt megtalálni. Ez a felállás a belátható jövőre nézve ri-
valizáló kínai–indiai viszonyt és Kínával szemben amerikai–indiai együttműködést 
látszik determinálni. Ez utóbbi viszont más ázsiai ügyektől függetlenül, önmagában is 
elég komoly akadályt jelent Peking szuperhatalmi reményei előtt, hiszen ugyanazok a 
világgazdasági tendenciák, amelyek az amerikai–kínai erőviszonyoknak a Kína javára 
történő módosulását valószínűsítik, egyúttal India súlyának növekedését is mutatják. 
Így tehát egy amerikai–indiai tandem valószínűleg tíz vagy húsz év múlva is közel 
ugyanolyan gátja lenne Kína szuperhatalmi aspirációinak, mint ma, csak éppen a tan-
demen belül lenne a mainál nagyobb India és annál kisebb az USA jelentősége.

Oroszország

Oroszország esete sokkal bonyolultabb ennél. Az elmúlt évtizedekben láthattunk pél-
dát mind orosz–amerikai ellenségeskedésre, kínai–orosz szövetséggel kombinálva, 
mind eufórikus orosz–amerikai összeborulásra, kínai–orosz viszállyal, sőt az 1980-as 
években még a Szovjetunióval szembeni hallgatólagos kínai–amerikai együttműkö-
désre is.

Az 1950-es években a Szovjetunió és Kína szövetségesek voltak: a hidegháborúban 
az Egyesült Államokkal szemben egységesen léptek fel. Az 1960-as években aztán sza-
kítás történt közöttük, a feszültség pedig egy kisebb határháború megvívásáig élező-
dött. Az 1980-as években – az ideológiai különbségeket félretéve – egy oldalra került 
Kína és az USA a Szovjetunióval szemben. Az 1990-es évek első felében, a szovjet rend-
szer bukása és az 1989-es Tienanmen téri események következtében viszont átmeneti-
leg az orosz és az amerikai vezetők – ma már naivnak tűnő és tiszavirág életű – ösz-
szeölelkezésének lehettünk tanúi, míg Kínával mindkét ország viszonya hűvös volt.13 
Ez az amerikai–orosz „katamarán” azért futott zátonyra, mert azt Oroszország egy kü-
lönleges, a világ ügyeit egyenrangú felekként irányító partnerségként tudta volna csak 
elképzelni, míg az USA – a megváltozott erőviszonyokra támaszkodva – csak egy olyan 
szövetséget tartott volna elképzelhetőnek, amelyben Oroszország a kistestvér szere-
pét játssza.14 Az elmúlt évtizedet pedig az USA globális hegemóniájával szembeni, a 
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Sanghaji Együttműködési Szervezetben (SCO) intézményesülő kínai–orosz összefogás 
jellemezte. Azonban ez a formálódó szövetség is sokat veszített lendületéből, amikor 
2008-ban, a grúz–orosz háború idején Kína nem volt hajlandó kiállni Oroszország mel-
lett a NATO-val szemben. Peking nem fogadta el, hogy Moszkva közös döntés nélkül 
bocsátkozott egy ilyen vakmerő kalandba, majd utólag várt hozzá támogatást; az orosz 
vezetés ugyanakkor visszautasította a gondolatát annak, hogy bárkinek is az előzetes 
jóváhagyását kelljen kérnie, ha nagyhatalmi pozícióinak védelméről van szó.15

Vagyis az amerikai–kínai–orosz viszonyt illetően azt láthatjuk, hogy e három nagy-
hatalom közül az elmúlt évtizedben mindegyik ellen fogott már össze a másik kettő. 
Úgy tűnik, egymáshoz való viszonyuk alakulását a rugalmasság jellemzi, a pillanatnyi 
erőviszonyok függvényében. Oroszországnak mind Kínával, mind pedig az Egyesült 
Államokkal vannak vitás kérdései. Ezen a téren földrajzilag tulajdonképpen egy szép, 
szabályos beosztást láthatunk: a szovjet utódállamok közül Washingtonnal a Kelet-Eu-
rópában és a Kaukázusban, Pekinggel pedig a Közép-Ázsiában fekvőkkel kapcsolatban 
ütköznek Moszkva érdekei.

Oroszország külpolitikai orientációját tehát nem kötik meg olyan egyértelműen a föld-
rajzi adottságok, mint Indiáét: elvben mind Kínával, mind az USA-val lenne alapja a riva-
lizálásra és az együttműködésre is. Ugyanakkor ma már egyikkel sincs egy súlycsoport-
ban, hiszen demográfiailag és gazdaságilag is egyre inkább eltörpül mindkettő mellett.

Azt gondolhatnánk, hogy a Szovjetunió összeomlása elsősorban a nemzetközi befo-
lyás és a katonai erő terén jelentett visszaesést Oroszországnak. Azonban ha megnéz-
zük az adatokat, a Kínával és az USA-val szemben a legdrasztikusabb visszaesést ép-
pen a nagyhatalmi státusz legfontosabb fundamentumaiban, a népesség és gazdasági 
erő területén láthatjuk.

Különösen a kínai–orosz viszonylatban szembetűnő napjainkban az erőviszonyok 
ilyen irányú módosulása. 2025-re Kína népessége várhatóan már a tízszerese lesz 
Oroszországénak.16 A XX. században Kína és a Szovjetunió közti népességkülönbsé-
get Kína gazdasági elmaradottsága ellensúlyozta. Alapvetően ez tette lehetővé, hogy 
a magasabb kínai lélekszám ellenére is a Szovjetunió legyen a két nagyhatalom közül 
az erősebb. Kína jelenlegi gyors gazdasági fejlődése viszont egy olyan forgatókönyvet 
vetít előre, amelyben a demográfiai fölény mellé előbb-utóbb várhatóan gazdasági és 
technológiai fölény is társul majd. Ráadásul a demográfiai különbség a XX. században 
korántsem volt ekkora. Az 1930-as években Kína lakossága 450 millió fő, míg a Szov-
jetunióé 166 millió volt, ami közel háromszoros különbséget jelentett,17 ám ezt bőven 
ellensúlyozta az, hogy a korabeli Kínában polgárháborús viszonyok uralkodtak. 1970-
re Kína népessége 814 millió főre, míg a Szovjetunióé 243 millióra növekedett, ami már 
majdnem három és félszeres különbség volt.18 Bár Kínát már az atomhatalmak közt 
tartották számon ekkor, gazdaságilag és technikailag rendkívül elmaradott volt, még a 
Szovjetunióhoz képest is.
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A Szovjetunió teljes GDP-je 1973-ban a becslések szerint 1513 milliárd dollár volt 
(1990-es dollárban, vásárlóerő-paritáson számolva), míg Kínáé ugyanekkor csak 739 
milliárd dollár; vagyis a különbség még több mint kétszeres volt, a Szovjetunió javára.19 
A reformok még nem kezdődtek el Kínában, s javában tombolt a kulturális forradalom, 
így a szovjet gazdasági és technológiai fölény még ekkor is bőven ellensúlyozta a há-
rom és félszeres demográfiai előnyt. 2010-ben Kína népessége már elérte az 1341 millió 
főt, míg Oroszországé csupán a 143 milliót,20 az IMF becslése szerint pedig Kína GDP-je 
2011-ben vásárlóerő-paritáson számolva 11.293 milliárd dollár, míg Oroszországé csak 
2.383 milliárd dollár volt.21 A két nagyhatalom közti demográfiai különbség tehát negy-
ven év alatt három és félszeresről kilenc és félszeresre nőtt, a gazdasági teljesítmény 
aránya pedig a négy évtizeddel ezelőtti kétszeres moszkvai fölényről mára közel ötszö-
rösre változott, de Peking javára.

A történelmi tapasztalatok szerint a gazdasági és demográfiai erőviszonyok ilyen 
drasztikus átrendeződését előbb-utóbb a katonai erőviszonyok idomulása szokta kö-
vetni.

A gazdasági és demográfiai erőviszonyok alakulása – ha nem is ennyire drasztikus 
mértékben – Washingtonnal szemben is visszaesést jelent Moszkva számára. 1970-ben 
az Egyesült Államoknak csupán 208 millió lakosa volt a Szovjetunió 243 milliós létszá-
mával szemben, 2010-ben viszont az USA 310 milliós népessége több mint kétszerese 
lett Oroszországénak (143 millió).22 Gazdaságilag hasonlóan módosultak az erőviszo-
nyok. Az USA gazdasági teljesítménye természetesen már 1973-ban is nagyobb volt a 
Szovjetunióénál, de a különbség (1990-es dollárban, vásárlóerő-paritáson) ekkor még 
csak alig két és félszeres volt (3537 milliárd 1513 milliárddal szemben). 2011-re ez a kü-
lönbség hat és félszeresre növekedett. (15 094 milliárd dollár 2 383 milliárddal szemben).

Oroszország tehát mind Kínával, mind pedig az Egyesült Államokkal szemben je-
lentősen visszaesett az elmúlt évtizedekben, és Kínával szemben ez a hátrány várható-
an még tovább fog növekedni. A kérdés, hogy hogyan reagál erre a helyzetre.

A kilencvenes évek elejének rövid életű amerikai–orosz együttműködéséből (és ku-
darcából), valamint a kétezres évek elejének az SCO keretében kirajzolódó kínai–orosz 
együttműködéséből (és ennek lendületvesztéséből) egy koherens orosz nagyhatalmi vi-
selkedésminta rajzolódik ki. Ezzel azonos irányt mutatnak az ideológiai irányultságot 
félretevő konfliktusok is – amikor is a kommunista Szovjetunió az 1960-as, ’70-es és 
’80-as években Kínával ellenségeskedett, illetve amikor a már kapitalista és (legalábbis 
homlokzatát tekintve) demokratikus Oroszország az 1990-es évek végén és a 2000-es 
évek elején az USA-val került feszült viszonyba.

E konfliktusokból a következő tendenciát olvashatjuk ki:
- Oroszország önálló nagyhatalmi tudattal rendelkezik.
- Egy saját egyensúlypolitika formájában, az éppen aktuális körülmények függ-

vényében hajlandó akár az Egyesült Államokkal, akár Kínával konfrontálódni. 
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A kettő közül mindig azzal helyezkedik szembe, amelyikben saját nagyhatalmi po-
zíciójára nézve a nagyobb kihívást látja. Ebből a szempontból alapvetően pragma-
tikus: ilyen jellegű érdekütközések során az ideológiai rokonság nem sokat számít. 
(Pl.: Szovjetunió–Kína, 1970 körül; Egyesült Államok–Oroszország, 2000 körül.)

- Ennek az egyensúlypolitikának a részeként a két vetélytárs közül hajlandó együtt-
működni az éppen kevésbé veszélyesnek, engedékenyebbnek tűnővel a másik el-
lenében. (Pl.: amerikai–orosz együttműködés az 1990-es évek elején, illetve kínai–
orosz együttműködés a 2000-es években.)

- Mivel azonban külpolitikájának középpontjában éppen a saját, önálló nagyhatal-
mi identitása áll, nem hajlandó olyan szövetségi rendszerek elmélyítésében részt 
venni, amelyben másodrangú fél volna egy „nagy testvér” oldalán. (Pl.: az ame-
rikai–orosz együttműködés kudarca az 1990-es évek második felében, illetve az 
SCO lendületvesztése 2008 után.)

E logika mentén haladva Oroszország számára nem lenne kifizetődő, hogy elköte-
lezze magát a két óriás valamelyike mellett, hiszen egy ilyen szövetségben csak má-
sodhegedűs lehetne. Ráadásul az erőviszonyok a közeljövőben várhatóan még inkább 
Moszkva rovására fognak módosulni. Oroszország demográfiailag Kínával és az Egye-
sült Államokkal szemben egyaránt hanyatlik, Kína ráadásul gazdaságilag és techno-
lógiailag is gyorsabban fejlődik nála. Ezért akár a Kína, akár az USA oldalán történő 
egyértelmű és szoros elköteleződés talán még a mainál is inkább azt jelentené, hogy 
csupán másodrangú szerep jutna neki.

Így Moszkvából nézve tulajdonképpen az elmúlt húsz év gyakorlata látszik a logikus 
viselkedésnek, miszerint sem Kína, sem pedig az USA mellett nem kötelezi el magát, 
hanem a kettő között hintapolitikát folytat: mindig azzal működik együtt, amelyik szá-
mára éppen kevésbé képvisel stratégiai kihívást.

Ez megint egy olyan mozzanat, amely az ázsiai szárazföld domináns kontinentális 
hatalma és a tengeri hegemón (az USA) közti vetélkedésben az utóbbinak kedvez, és a 
helyzetet a két szárazföldi hatalom (Kína és Oroszország) egymás közti érdekellentétei 
idézik elő. Már az, hogy Oroszország egyenlő távolságot tart az USA és Kína között, azt 
jelenti, hogy Peking nem számíthat arra, hogy egy kínai–orosz együttműködést állít-
son tartósan szembe az – ahogy fentebb láthattuk, földrajzilag igencsak determináltnak 
tűnő, és napjainkban egyre szorosabbá váló – amerikai–indiai együttműködéssel. Mert 
ez, azaz ha az egyik oldalon egy amerikai–indiai tandem, a másikon Kína helyezkedik 
el, Oroszország pedig egyenlő távolságot igyekszik tartani köztük, már olyan globá-
lis szereposztást jelent, amely összességében az USA számára biztosít előnyt Kínával 
szemben.

Ráadásul az erőviszonyok jelenlegi alakulása Oroszország számára – eddigi politi-
kája, illetve logikája szerint – azt diktálja, hogy a közeljövőben kissé távolabb húzódjon 
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Kínától, és közelebb az Egyesült Államokhoz. Ahogy láthattuk, Moszkva Peking és Wa-
shington közül mindig azzal helyezkedett szembe, amelyikben saját nagyhatalmi szere-
pére nézve a nagyobb (potenciális) fenyegetést látta. Ebből a szempontból logikus döntés 
volt az elmúlt évtized kínai–orosz együttműködése, hiszen ekkor még egyértelműen az 
USA volt a világ első számú gazdasági és katonai hatalma, és George W. Bush elnöksége 
idején ehhez még egy meglehetősen arrogáns külpolitikai doktrína is járult. Vagyis az 
SCO a pillanatnyi helyzetnek szólt, az indokot Oroszország számára az USA globális 
hegemóniája jelentette. Azonban a jövőben várhatóan ez a hegemónia gyengülni, Kína 
ázsiai hegemóniaaspirációja viszont erősödni fog. E folyamatban az eddigiekben bemu-
tatott logikából – amely Oroszországot az elmúlt tíz évben a két nagy közül a kevésbé 
fenyegetővel (Kínával) való együttműködésre ösztönözte – a Kínával való viszony kihű-
lése, az USA-hoz fűződőben pedig enyhülés következne. A jelenlegi folyamatok szerint 
ugyanis az USA jelentette potenciális fenyegetés a közeljövőben egyre kevésbé lesz egy-
értelmű, és Kína erősödése, valamint ázsiai hegemóniatörekvései még azt a pillanatot is 
elhozhatják, amikor Moszkva már nagyobb potenciális fenyegetést lát Pekingben, mint 
Washingtonban. Összegezve tehát Oroszország számára érdekei és a körülmények a 
Kína és az USA közti hintapolitikát valószínűsítik, amelyen belül Kínától a jelenleginél 
valamivel távolabb, az USA-hoz pedig a jelenleginél kissé közelebb fog kerülni

A négyoldalú biztonsági párbeszéd

Az európai kontinentális erőegyensúly modelljében előbb-utóbb mindig bekövetkezett 
az a pont, amikor a kontinentális hegemónaspiráns legfontosabb riválisai nyíltabb vagy 
burkoltabb formában együttműködést alakítottak ki egymással és Nagy-Britanniával 
is. Napjaink Ázsiáját illetően ez a pillanat – bár egyelőre meglehetősen visszafogott for-
mában – 2007 májusában érkezett el, amikor is India, Japán, Ausztrália és az Egyesült 
Államok formálisan is megállapodott egy négyoldalú biztonságpolitikai együttműkö-
désről, amely alig burkoltan Kína feltartóztatására irányul.23 Ezzel tehát intézményes 
formában is összekapcsolódott a Kína és India közti dél-ázsiai vetélkedés a kínai–japán, 
azaz az északkelet-ázsiai érdekellentétekkel, valamint a Kína növekedését szorongva 
figyelő, nyugati kultúrájú Ausztrália aggodalmaival, és mindezek mögött, a kínálkozó 
alkalmat megragadva, felbukkant az USA is, hogy összekapcsolja egymással ezeket a 
Kínával érdekellentétben álló regionális szereplőket.

A szerveződés Kína korlátainak egyértelmű megtestesítője: magában foglalja Indi-
át és Japánt, vagyis a világ Kína után következő két legnagyobb gazdaságát,24 illetve 
– mondhatjuk – legjelentősebb ázsiai nagyhatalmát. Ráadásul az együttműködésnek 
része az Egyesült Államok, a világ jelenlegi vezető hatalma és Kína szuperhatalmi 
aspirációinak fő ellenlábasa is. E négy ország akkora demográfiai, gazdasági és katonai 
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súlyt képvisel, amelyet a belátható jövőben Kína nem lesz képes túlszárnyalni – még 
akkor sem, ha az USA-t megelőzve a világ legnagyobb gazdaságává és legerősebb kato-
nai hatalmává sikerülne is válnia.

Ráadásul az együttműködésben részt vevő négy ország közül három – India, az USA 
és Ausztrália – Kínától kulturálisan is idegen, és gazdaságilag sem tartozik a szűkebb 
értelemben vett kelet- és délkelet-ázsiai térséghez. Így még ha Kína rendkívüli diplo-
máciai érzékkel keresztül is tudná vinni a kelet-és délkelet ázsiai térség (ASEAN+3) 
saját vezetése alatti egységesítését, és ezáltal Japán kiesne a négyesből, az USA, India és 
Ausztrália még akkor is maradna. Az USA, India és Ausztrália együttes súlyát pedig 
várhatóan még a teljes kelet-és délkelet-ázsiai térség együttes súlya sem tudná túlszár-
nyalni, a dolog lényege tehát még így sem változna.

Konklúzió

A Kína nagyhatalmi törekvéseivel foglalkozó szakirodalomban gyakran felvetett kér-
dés, hogy adott esetben valójában csupán a saját fellépése vált ki ellenséges reakciókat 
a vele szomszédos nagy- és középhatalmakból, vagy más tényezők is közrejátszanak.

Hipotézisem szerint azonban Kína számára maga a kontinentális földrajzi elhelyez-
kedés jelent egy olyan keretrendszert, amely – a viselkedésétől majdhogynem függetle-
nül – szinte determinálja arra, hogy a környezetében található nagy- és középhatalmak 
nagy részével versengő viszonyba kerüljön, és azok egymással, valamint az Egyesült 
Államokkal kezdjenek együttműködni vele szemben.

A földrajzi tényezők szerepe egyértelművé válik, ha Kína helyzetét az USA-éval ha-
sonlítjuk össze. Kína legalább három, vele hasonló gazdasági vagy katonai súlyú, önál-
ló nagyhatalmi tudattal rendelkező hatalommal, Indiával, Oroszországgal és Japánnal 
szomszédos. Az USA szomszédságában ezzel szemben egész Észak- és Közép-Ameri-
kában nincs olyan állam, amelynek önálló nagyhatalmi tudata lenne, és amely gazda-
ságilag, katonailag vagy demográfiailag akárcsak megközelítené a súlycsoportját.

Az érdekek ütközése sokkal közvetlenebb Ázsián belül, mint az ázsiai hatalmak, 
illetve az USA között. A Himalájában Kína Indiával néz farkasszemet egy vitatott ha-
tár mentén, s nem az Egyesült Államokkal. Ugyanez a helyzet India és Pakisztán kö-
zött. A Dél-kínai-tengeren Vietnam és a Fülöp-szigetek Kínával áll vitában a Spratly-
szigetekért, nem pedig az USA-val. Közép-Ázsiában ma már Oroszország és Kína a 
térség energiahordozó készleteit illetően sokkal inkább tekinthető egymás fő verseny-
társainak, mint az Egyesült Államokénak. A két Korea közti ellentétek Japán számára 
egy atomcsapás veszélyét jelentik, Kínának pedig azt, hogy a rivális szuperhatalom 
katonái jelennek meg a közvetlen szárazföldi határán, míg az USA számára semmilyen 
közvetlen fenyegetést nem hordoz magában ez a válsággóc.
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Mondhatnánk, hogy ezek csupán kis ügyek egy nagyhatalmi perspektívához képest, 
és hogy ezeknek az országoknak az USA-val is vannak érdekellentéteik. Csakhogy 
ezek rendkívül látványos ügyek, és közvetlenül az érintett országok határainál vannak 
jelen. Ilyen módon sokkal inkább számítanak presztízskérdésnek, jóval nagyobb érzel-
mi töltettel rendelkeznek, így lényegesen nehezebb az esetükben kompromisszumra 
jutni vagy taktikai meghátrálást végrehajtani, mint távoli területen felmerülő vitákban 
vagy absztraktabb természetű konfliktusokban. Ez különösen az érintett országok saját 
közvéleményével kapcsolatban fontos tényező.

Ha egy országnak a közvetlen szomszédja egy másik nagyhatalom, és annak teljes 
katonai arzenálja ott áll a határon, akkor az sokkal közvetlenebb stratégiai kihívást 
jelent, mint egy olyan nagyhatalom, amelytől óceánok választják el.

Ilyen téren Kína tulajdonképpen nemcsak India, de Oroszország esetében is hát-
ránnyal indul az USA-val szemben. Hiszen mind a saját közvéleménye, mind pedig 
a létfontosságú gazdasági érdekei szempontjából az Egyesült Államok sokkal inkább 
megengedheti magának, hogy Ukrajnában vagy a Kaukázus térségében taktikai en-
gedményeket tegyen Oroszországnak, mint Kína a számára fontos energiaforrást jelen-
tő Közép-Ázsia vagy Mongólia kérdésében.

Úgy tűnik tehát, hogy az a fajta kontinentális erőegyensúly, amely a múltbéli Euró-
pát és – a jelek szerint – a jelenkori Ázsiát jellemzi, sokkal inkább a földrajzi adottságok, 
mint az egyes országok politikai doktrínájának következménye. Még ha a legerősebb 
kontinentális hatalom egy kifejezetten visszafogott és méltányos külpolitikai doktrínát 
követ, és nem lép fel arrogánsan, továbbá hajlik a más országokkal való együttműkö-
désre, puszta elhelyezkedése, a másodlagos kontinentális hatalmakkal való közvetlen 
szomszédsága és az ebből származó érdekellentétek dinamikája akkor is nagyon meg-
nehezíti számára a velük való együttműködést.

Egy ilyen felállás pedig egyszerűen az „oszd meg és uralkodj” lehetőségét kínálja 
az olyan, biztonságos távolságra fekvő szigetországnak, tengeri nagyhatalomnak, mint 
amilyen a régi Európa mellett Nagy-Britannia volt, a mai Ázsia mellett pedig az USA. 
Ez a szereposztás inkább tűnik egy földrajzilag determinált automatizmusnak, mint 
egyes országok külpolitikai doktrínája eredőjének.

Kína figyelemre méltó külpolitikai visszafogottságot tanúsított az elmúlt harminc év 
során, a kelet- és délkelet-ázsiai országok nagy részéhez pedig erős kulturális kötelékek 
fűzik. De ennek ellenére is érintik a földrajzi helyzetből adódó fenti hátrányok, s azok 
megnehezítik az érdekek ütközésének elkerülését, különösen a kulturálisan idegen In-
diával és Oroszországgal. Így még ha Kelet- és Délkelet-Ázsiában Kínának sikerül is 
elérnie egy regionális együttműködést, már egy laza amerikai–indiai–orosz együttmű-
ködés is elég hátrányos lenne a számára ahhoz, hogy ne tudjon az USA-éval azonos 
globális befolyásra szert tenni.
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Résumé

The Continental Balance of Power as the Pattern of USA–China Rivalry in Asia

The paper is based on the hypothesis that the continental balance of power as the 
characteristic pattern of international relations in 17th–20th century Europe, is replayed in 
a much larger scale in the 21st-century Asia. The pattern of the continental balance of power 
meant the rivalry of Britain – an island nation and the dominant maritime power of Europe 
for centuries – and the actually strongest continental power of the European mainland 
(France throughout the 18th century, Russia in the early 19th century, and Germany in the 
early 20th century). In this rivalry, Britain always supported and encouraged the weaker 
continental powers to form coalitions against the actually strongest one, in order to prevent 
any single power in bringing the entire mainland Europe under its’ hegemony.

The combination of several circumstances indicate the likelihood of the strategic 
pattern of an island nation playing the continental balance of power to emerge in 
the 21st century, but this time on a much larger, global scale, where Asia (including 
South Asia and the former Soviet Union) would have the strategic role similar to that 
mainland Europe played in the age of British maritime hegemony, and the North 
American continent having similar role as the British Isles had. This would mean a 
game where the USA would be the global maritime hegemon and China the potential 
aspirant for Asian mainland hegemony.

The present-day global positions of the USA and China share several characteristics 
with Britain in its age of maritime hegemony, and a mainland hegemon aspirant. It is no 
doubt that the USA is the global maritime hegemon of our days. Not only with its navy 
being the strongest on the planet, but also with its network of naval bases virtually 
reaching all parts of the Earth. Strategically speaking, the USA can also be viewed as 
an island nation. Although it does share land borders with Canada and Mexico, both 
countries are within its sphere of influence, and it has an unquestionable hegemony 
over the entire North American continent, with no rival great power having any chance 
to gain a foothold there. This way, the Pacific Ocean in the west, the Arctic Ocean in the 
north, and the Atlantic Ocean in the east of the North American continent give the USA 
all the strategic advantages that island nations have.

China on the other hand, has the characteristics of past European mainland hegemon 
aspirants. Its population is the largest in the world, its economy is soon to eclipse that 
of the USA, but also sharing direct land borders with India and Russia, fellow great 
powers clearly outside its sphere of influence, and “locked” inside its home continent, 
lacking the strategic advantage of military presence all over the world, what the USA 
has thank to its blue water navy and network of bases. These are all familiar factors and 
familiar strategic challenges that hegemon aspirants of mainland Europe had to face 
during the 18th–19th and 20th centuries.


