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A 2019 márciusában – sokak szá-
mára váratlanul – lemondott 
Nurszultan Nazarbajev neve 

elválaszthatatlanul összefonódik a füg-
getlen Kazahsztán történetével. 1989-
ben, még a Szovjetunió kazah tagköz-
társaságának pártfőtitkáraként került 

az ország élére, és ekként az utolsó élő 
képviselője a közép-ázsiai vezetők azon 
generációjának, akik még a peresztroj-
ka időszakában, pártfőtitkárként kezd-
ték a pályafutásukat, majd a szovjet 
birodalom szétesése után sikerrel át-
mentették a hatalmukat, és hazájuk első 
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A Nazarbajev-korszak mérlege és a hatalomátadás kérdőjelei
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Nurszultan Nazarbajev idején Kazahsztán a térségnek gazdaságilag egyértelműen a legfejlet-
tebb, politikailag pedig viszonylag stabil és régiós összehasonlításban liberálisnak mondható 
– noha nem demokratikus – országává vált. Tanulmányomban a nazarbajevi modell intézmé-
nyes és informális hatalmi struktúráit, valamint társadalmi (pl. etnikai), gazdasági és kül-
kapcsolati aspektusait igyekszem áttekinteni. Mindezek után azt vizsgálom, hogy az elnök 
lemondása mennyiben tekinthető a politikai hatalomtól való tényleges visszavonulásnak, és a 
hatalomátadás után mennyiben fognak a folyamatosság vagy a változás elemei dominálni. Az 
utód, Kaszim-Zsomart Tokajev Nazarbajev valódi örökösének tekinthető-e, vagy esetleg csak 
egy átmeneti figura, akinek a szerepe az elnöki családon belüli, kvázi dinasztikus utódlás elő-
készítése? A 2019. júniusi előrehozott választások kapcsán tapasztalt ellenzéki mozgósítások 
és tiltakozások pedig csupán felszíni fodrozódások voltak, vagy hordozhatnak-e egzisztenci-
ális fenyegetést a rezsim számára?

In this study I am intending to give an overview of the political heritage of Nursultan 
Nazarbayev who has made Kazakhstan economically the most advanced and politically a 
relatively stable and liberal – though not democratic – country of the region. I try to review 
the institutional and informal power structures of the Nazarbayev model, as well as its social 
(e.g. ethnic), economic and external relations’ aspects. Then, in the final section of the study, I 
focus on the question that to which extent the resignation can be considered as a real retreat 
from (informal) political power, and whether the transfer of power will be dominated by 
elements of change or continuity. Is the successor, namely Kassim-Jomart Tokayev, a real 
heir to Nazarbayev or is he just a transition figure whose role is to prepare the quasi dynastic 
succession within the presidential family? And at last but not at least: were the mobilisation 
and protests of the opposition experienced in connection with the early presidential elections 
of June 2019 merely surface waves or are they imposing a real threat to the regime?

* * * 
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elnökévé avanzsáltak. A közel harminc 
éven át regnáló Nazarbajev elnök a köz-
vetlen, nép által történt választások révén 
öt alkalommal (1991, 1999, 2005, 2011 és 
2015) legitimálta a hatalmát. Bár a 90 szá-
zalék feletti szavazatarányok nem éppen 
egy nyugati típusú mintademokrácia ké-
pét erősítik, tagadhatatlan, hogy a 2010 
óta a kazah alkotmány betűje szerint is 
a „Nemzet Atyjaként” tisztelt elnök va-
lóban figyelemreméltó népszerűségnek 
örvendett egészen a legutóbbi évekig.

Ez egyrészt annak a kétségkívül im-
ponáló mértékű gazdasági fejlődésnek 
és életszínvonal-emelkedésnek volt be-
tudható, amelyet Nazarbajev országlása 
idején megtapasztalt a kazah társadalom. 
Másrészt fontos felhívnunk arra is a fi-
gyelmet, hogy Nazarbajev – számos más 
közép-ázsiai vezetőtől eltérően – a függet-
lenség elnyerése után sem lovagolta meg 
a feltámadó nacionalizmus hullámát, és 
messzemenőkig tekintettel maradt a még 
mindig számottevő (mintegy 20-25 szá-
zaléknyi) orosz kisebbség érzékenységére. 
Így a személyére sokan az etnikumok vi-
szonylagos harmonikus együttélésének a 
garanciájaként tekintettek.

Ugyanakkor a régiós összehasonlí-
tásban igen eredményes és vonzó pél-
dát kínáló nazarbajevi modell az utóbbi 
években mintha a kifulladás jeleit mu-
tatta volna. Az egyoldalúan nyersanyag- 
(főként szénhidrogén-) exportra épülő 
kazah gazdaságot az elnök erőfeszítései 
ellenére sem sikerült érdemben diverzi-
fikálni. A 2014-es olajárzuhanás nyomán 
pedig országszerte szociális elégedet-
lenség is felütötte a fejét. Lehet, hogy 

az igen élemedett korú, jövőre nyolcvan 
éves Nazarbajev ezért is érezte elérke-
zettnek az időt a vissza-, vagy legalább-
is a háttérbe vonulásra. Megjegyezendő, 
hogy ez idáig Nazarbajev az egyetlen 
olyan közép-ázsiai államfő, aki lemon-
dással távozott a hivatalából. Kortársai 
jellemzően vagy elhaláloztak (Iszlom 
Karimov üzbég elnök 2016-ban, illetve 
Szaparmurat Nyijazov „Türkmenbasi” 
2006-ban), vagy erőszakos zavargá-
sok fosztották meg őket a hatalmuktól 
(Rahmon Nabijev tádzsik elnököt 1992-
ben, a polgárháború viharában, két kirgiz 
elnököt, Aszkar Akajevet és Kurmanbek 
Bakijevet pedig a 2005-ös, majd a 2010-
es forradalom során).1

Tanulmányomban annak a nazarbajevi 
örökségnek a számbavételére teszek kí-
sérletet, amelynek révén Kazahsztán a 
régiónak a gazdaságilag egyértelműen 
a legfejlettebb, politikailag pedig egy 
viszonylagosan stabil és régiós össze-
hasonlításban liberálisnak mondható 
– noha nem demokratikus – országává 
vált. Igyekszem áttekinteni a nazarbajevi 
modell intézményes és informális ha-
talmi struktúráit, valamint a társadalmi 
(pl. etnikai), gazdasági és külkapcsolati 
aspektusait. A tanulmány záró szaka-
szában annak a kérdésnek a vizsgálatára 
fókuszálok, hogy a lemondás mennyiben 
tekinthető az (informális) politikai hata-
lomtól való tényleges visszavonulásnak, 
illetve a továbbiakban várhatóan a kon-
tinuitás vagy a változás elemei fognak-e 
dominálni. Az utód, Kaszim-Zsomart 
Tokajev Nazarbajev valódi örökösének 
tekinthető-e, vagy csupán egy átmeneti 
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figura, akinek a szerepe az elnöki csa-
ládon belüli, kvázi dinasztikus utódlás 
előkészítése? De rávilágítok arra is, hogy 
a 2019 júniusában tartott előrehozott vá-
lasztások kapcsán folytatott ellenzéki 
mozgósítás és a tiltakozások csupán fel-
színi fodrozódások voltak-e, vagy esetleg 
egzisztenciális fenyegetést hordozhatnak 
a rezsim számára.

Nazarbajev útja a hatalomba2

Nurszultan Nazarbajev a szovjet párt-
bürokraták szamárlétráját végigmászva 
emelkedett a hatalom legfelső csúcsaira. 
1940-ben született egy, az akkori nevén 
Alma-Atához közeli Csemalgonban élő 
paraszti családban. Már kora ifjúságá-
ban belépett a kazah kommunista pártba, 
majd a karagandai acélművek fiatal és 
ambiciózus párttitkára lett, s hamaro-
san a szárnyai alá vette a Kazah Szovjet 
Szocialista Köztársaság (a továbbiakban: 
KSZSZK) 1964 óta „uralkodó” pártfő-
titkára, Dinmuhamed Kunyajev. Az ő 
támogatásával Nazarbajev a KSZSZK 
minisztertanácsának elnöke, azaz kvázi 
a kormányfője lett 1984-ben, mindösz-
sze 44 évesen. A gorbacsovi glasztnoszty 
korrupcióellenes tisztogatásába azonban 
Kunyajev is belebukott, és ez átmenetileg 
Nazarbajev karrierjét is megtörte. Ám 
Kunyajev leváltása és utódja – az etnika-
ilag orosz (egész pontosan: csuvas) szár-
mazású, így Mihail Gorbacsov bábjának 
tartott, és emiatt Kazahsztánban rendkí-
vül népszerűtlen –, Gennyagyij Kolbin 
kinevezése miatt Alma-Atában etnikai 
zavargások törtek ki 1986 decemberében, 

s azokat csak a katonai szükségállapot 
kihirdetése révén sikerült megfékezni.3 
Gorbacsov visszakozott, és Nazarbajev 
– alapvetően kompromisszumkész tech-
nokrata hírében álló és nem utolsósor-
ban etnikai kazah származású politi-
kusként – logikus választásként adódott, 
amikor Kolbin utódját kereste a pártfőtit-
kári székbe.

Nazarbajevnek pártfőtitkárként (majd 
1990 márciusától a KSZSZK elnökeként) 
nemcsak a honfitársai körében sikerült 
viszonylag hamar jelentős népszerűségre 
szert tennie, de Gorbacsovval is jó sze-
mélyes kapcsolatot tudott kialakítani. 
A közép-ázsiai tagköztársaságok vezetői 
közül egyedül ő támogatta a peresztrojka 
programját. Mindazonáltal a Gorbacsov 
elleni 1991. augusztusi puccs során a rá 
jellemző óvatossággal sokáig hezitált: 
addig várt a színvallással, míg Oroszor-
szágon belül egyértelművé nem váltak az 
erőviszonyok.4 A puccsot követően Ka-
zahsztánban is feloszlatta magát a kom-
munista párt (pontosabban inkább csak 
átnevezték magukat szocialista pártra). 
A múlttal való szakítás demonstrálása-
képpen Nazarbajev is kilépett az egy-
kori állampártból.5 Ugyanakkor a Szov-
jetunió fenntartását – nemcsak taktikai 
megfontolásokból, de alighanem őszinte 
meggyőződésből is – az utolsó pillana-
tig támogatta,6 sőt a neve állítólag még a 
Szovjetunió elnökeként, azaz Gorbacsov 
lehetséges utódjaként is felmerült. Ezzel 
is magyarázható, hogy a közép-ázsiai 
tagköztársaságok közül éppen Kazahsz-
tán deklarálta utoljára (1991. december 
16-án) a függetlenségét.7
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A nazarbajevi modell –
a hatalom intézményi keretei és 
informális forrásai8

Nazarbajevnek tehát sikerült átvészelnie 
a Szovjetunió széthullásával kialakult 
krízist, és a többi közép-ázsiai pártve-
zetőhöz hasonlóan átmentette, sőt idő-
vel ki is terjesztette a személyi hatalmát. 
Kazahsztán szovjet tagköztársaságból 
független országgá, egyszersmind a vég-
rehajtó hatalmi ág túlsúlyával jellemez-
hető elnöki diktatúrává vált. Nazarbajev 
személyi hatalma egyrészt a kiterjedt 
elnöki jogkörein, másrészt a széles körű 
informális kapcsolati hálóján, illetve a te-
kintélyén nyugodott – és nyugszik talán 
mind a mai napig.

Kazahsztán kormányformája az ország 
1995-ös alkotmánya értelmében elnöki 
köztársaság. (Bár a legújabb, a 2017-es 
alkotmánymódosítások következtében 
már közelebb áll egyfajta félelnöki mo-
dellhez. Erről e tanulmány egy későbbi 
fejezetében olvasható részletesebben.) Az 
elnök a végrehajtó hatalom feje, ő nevezi 
ki a miniszterelnököt és a kormány (mi-
nisztertanács) tagjait, valamint a tarto-
mányi kormányzókat (az ún. akimokat).9 
Az alkotmány a kétkamarás parlament 
döntéseivel szembeni vétójogot garantált 
az elnök számára (amit csak a mindkét 
kamara kétharmados többséggel elfo-
gadott döntése írhat felül). 2010-ben 
Nazarbajevet a „Nemzet Atyjává” (ka-
zahul: Elbasi) nyilvánították, s ez maga 
után vonta az elnök és családtagjai teljes 
körű büntetőjogi sérthetetlenségét is.10

Kazahsztán történetének első közvet-
len elnökválasztásán egyetlen ellenzéki 
csoportosulás sem állított ellenjelöltet 
Nazarbajevvel szemben, aki így a leadott 
voksok 98 százalékát szerezte meg.11 
1995-ben, az új alkotmányról tartott 
népszavazáson az államfő megbízatá-
sát is meghosszabbították újabb öt évre, 
azaz egészen 2000-ig. (Fontos hangsú-
lyozni, hogy az tehát alkotmánytechni-
kailag nem újraválasztásnak, hanem az 
első ötéves elnöki mandátum rendkívüli 
meghosszabbításának minősült.) 1998-
ban pedig egy alkotmánymódosítással 
az addigi 5-ről 7 évre emelték az elnöki 
mandátum hosszát. 1999-ben – előreho-
zott elnökválasztáson – 81 százalékos 
szavazataránnyal nyerte el Nazarbajev 
az újabb, immár hétéves elnöki man-
dátumát.12 2000-ben elfogadták azt az 
alkotmánymódosítást, amely szerint 
Nazarbajev, aki az ország első államfője, 
korlátlan alkalommal lehet újraválasztha-
tó. Így a gyakorlatban az elnöki hatalmát 
aligha korlátozta, hogy 2007-ben ismét 
5 évre csökkentették az államfő hivatali 
idejének a hosszát, és bekerült az alkot-
mány szövegébe az egyszeri újraválaszt-
hatóság korlátja is – ám ez utóbbi termé-
szetesen Nazarbajevre, az első elnökre 
nem vonatkozott!13 Mindezek fényében 
aligha meglepő, hogy a „Nemzet Atyját” 
több mint 90 százalékos többséggel még 
további három alkalommal (2005-ben, 
2011-ben és 2015-ben) újraválasztották.14

Kazahsztánban az elnökválasztáshoz 
képest a parlamenti választások másod-
lagos jelentőségűnek tekinthetőek, hiszen 
ott a törvényhozás sohasem jelentette az 
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elnöki hatalom valódi ellensúlyát. Rá-
adásul a kazah politikai élet kapcsán 
aligha beszélhetünk a nyugati értelem-
ben vett versengő pártrendszerről vagy 
akár csak „valódi” politikai pártokról. 
Bár a kilencvenes évek közepétől – jel-
cini mintára – kísérlet történt egy erős 
elnöki párt létrehozására, a számos alka-
lommal újraszervezett, illetve átnevezett 
formáció ma sem áll szilárd ideológiai 
alapokon, a képviselőit és a tagjait sokkal 
inkább a Nazarbajev iránti lojalitás köti 
össze, mint bármi más.15

A helyi állampártot az 1991. augusztusi 
puccs bukása után szocialista pártra ne-
vezték át. Az 1994-es parlamenti válasz-
tásokon viszont egy újjászervezett formá-
cióval, a Kazahsztán Egységének Népi 
Szövetségével lépett színre Nazarbajev, 
amely 1995-ben már a Népi Egység Párt-
ja nevet viselte, majd az 1999-es válasz-
tásokra Otan [Szülőföld] név alatt egye-
sült más, szintén Nazarbajevet támogató 
pártokkal (pl. a Demokrata Párttal). Egy 
újabb, az elnöki pártokkal (az elvileg az 
„üzletembereket” reprezentáló Civil Párt 
vagy a mezőgazdasági szektort „képvise-
lő” Agrárpárt) történt fúzió révén a 2007-
es választásokra megszületett a Nur Otan 
[A Haza Fénye] formáció, amely ezt a ne-
vet viseli mind a mai napig.16

A kazah pártrendszer igen hasonlít az 
oroszországi „elnöki párt” által dominált, 
hegemón példaképéhez. A parlamentben 
jelen lévő „ellenzéki” pártok is alapvető-
en rendszerkonformak: még a kommu-
nisták is támogatják Nazarbajev elnök 
politikáját. Nyugati megfigyelők külö-
nösen sok kritikával illették a Mazslisz 

(a parlament alsóháza) 2007-es megvá-
lasztását, amelynek eredményeképpen 
– a szigorú (7 százalékos) bejutási küszöb 
következtében – a 2007–2012-es ciklus-
ban tényleges egypártrendszer jött lét-
re.17 Éppen ezért kellett úgy módosítani 
a választási szabályokat, hogy 2012-ben 
a második helyen végző párt akkor is be-
jusson a törvényhozásba, ha nem érte el a 
7 százalékos küszöböt. Igaz, ennek alkal-
mazására akkor nem volt szükség, mivel 
– a szavazatok 81 százalékát megszerző 
Nur Otan mellett – a kommunisták pártja 
és a „konstruktív ellenzéki” Ak Zsol [Fé-
nyes Út] is átlépte a bejutási küszöböt. Az 
akkori mandátumarányok gyakorlatilag 
egy az egyben megismétlődtek a 2016-
os előrehozott parlamenti választásokon, 
amelyeken nyugati szervezetek nem, 
csupán „baráti” államok (a Független Ál-
lamok Közössége [FÁK] és a Sanghaji 
Együttműködési Szervezet [SCO] tag-
államai) lehettek jelen megfigyelőként.18 
Úgy tűnik, Nazarbajev rettenetesen tar-
tott attól, hogy a versengő többpárti de-
mokrácia térnyerése egyszersmind az et-
nikai alapú politizálás katalizátoraként is 
működne az országban.19

A többi közép-ázsiai vezetőtől eltérően, 
Nazarbajev a függetlenség elnyerését kö-
vetően sem kezdett nacionalista húrokat 
pengetni. A kazahok körében az orszá-
got óvatosan a nemzeti függetlenség felé 
terelő államfő többek között az etnikai 
kazah származása miatt is népszerű volt, 
ugyanakkor a kazahsztáni oroszok több-
sége is a szovjet korszak viszonylagos et-
nikai harmóniájának folytatását biztosító 
legfőbb garanciaként tekintett rá.20
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Az ország multietnikus jellege – rész-
ben a kazahok magasabb természetes 
szaporulata, részben a szlávok elvándor-
lása miatt – a függetlenség elnyerése óta 
csökkenő tendenciát mutat. Az 1990-es 
évek második fele óta a kazahok szám-
aránya meghaladja az abszolút többséget: 
az 1999-es népszámláláson átlépte az 
53 százalékot, 2004-re 57 százalékra nőtt, 
2007-ben pedig már csaknem a 60 száza-
lékot is elérte. Arányuk a teljes népessé-
gen belül 1989 és 2007 között több mint 
40 százalékkal nőtt, így szinte az összes 
többi nemzetiségé csökkent.21

Ennek ellenére az orosz szeparatizmus 
veszélye Kazahsztán számára továbbra 
is élő probléma, mivel az orosz kisebb-
ség nem egyenletesen szóródik el az 
ország területén, hanem jól körülhatá-
rolható etnikai tömböket alkot, amelyek 
jellemzően az ország nagyvárosaiban, 
illetve az északi, Oroszországgal határos 
régióiban koncentrálódnak. Észak-Ka-
zahsztán oblasztyban és számos nagy-
városban (így például Karagandában és 
Petropavlovszkban) még napjainkban is 
az oroszok alkotják a többséget. Éppen 
ezért Nazarbajev folyamatosan óvatos 
egyensúlyozásra kényszerült a kazah 
többség egyre magabiztosabban megfo-
galmazott hatalmi és kulturális igényei, 
illetve az orosz nemzeti kisebbség érzé-
kenységének a figyelembe vétele között.22 
Az elmúlt évek ukrajnai fejleményeinek 
tükrében a nazarbajevi nemzetiségpoli-
tika viszonylagos sikerének tekinthető, 
hogy az országban egyetlen jelentősebb 
etnikumközi erőszakra sem volt példa, 
habár a geopolitikai adottságokból faka-
dóan arra napjainkban is nagy az esély.

Végül, de nem utolsósorban, amikor a 
nazarbajevi modell kapcsán a politikai 
hatalom alapjait vizsgáljuk, az alkotmá-
nyos-intézményi keretek és a viszonylag 
toleráns nemzetiségpolitika mellett min-
denképpen szót kell ejtenünk a hatalom 
informális struktúráiról, az ún. klánok, 
azaz a családi és részben regionális kötő-
désű érdekhálózatok szerepéről is.

Az ezredfordulót követő évtizedtől kezd-
ve Kazahsztánra is egyre inkább jellemző-
vé vált a közép-ázsiai „klánalapú” rezsimek 
általánossá váló tendenciája: a politikai és 
a gazdasági patronázspozíciók birtoklói 
körének az elnök mind közvetlenebb kör-
nyezetére való leszűkülése. A Nazarbajev-
rezsimnek különösen is a jellegzetessége 
lett, hogy az elnök családtagjai politikai 
és gazdasági kulcspozíciókat töltenek be. 
Kazahsztánban a „család” fogalma (értsd: 
a Nazarbajev család) a kormányzati kor-
rupció és a nepotizmus szinonimájává vált.

Az elnök sógora, Szaginbek Turszunov 
vezette éveken keresztül az elnöki ad-
minisztrációt. Felesége másik rokona, 
Szizdik Abisev volt a független Ka-
zahsztán első külgazdasági minisztere. 
Timur Kulibajev, Nazarbajev fiatalabb, 
Dinara nevű lányának a férje irányí-
totta az állami olaj- és gáztársaságot, 
a TransNefteGazt, a 80 milliárd dollár 
törzstőkéjű állami olajalapot – 2011-ig, a 
„zsanaozeni mészárlásként” ismertté vált 
incidens23 utáni távozásáig. Ugyanakkor 
még ma is ő a vállalkozói kamara elnöke, 
gyakorlatilag ő irányítja a nemzeti ban-
kot, de ő áll a nemzeti bokszszövetség és 
az olimpiai bizottság élén is.24 Összessé-
gében a mai napig az egyik legbefolyáso-
sabb oligarcha a kazah közéletben.25
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Nazarbajev nevelt lányának, Darigának 
a korábbi férje, Rahat Alijev az ország 
adóhatóságát vezette, valamint az Ál-
lambiztonsági Bizottság elnökhelyette-
seként a titkosszolgálatok tevékenységére 
is egészen 2007-ig rálátással bírt, amikor 
viszont a nyugati sajtóban „kazahgate” 
névként emlegetett botrány kapcsán 
kegyvesztetté vált.26 Kajrat Szaltubalgi, 
Nazarbajev unokaöccse volt már az új fő-
város, Asztana polgármester-helyettese, 
az állami olajvállalat, a Kazakhoil elnö-
ke, valamint a Nemzetbiztonsági Bizott-
ság korrupcióellenes részlegét is évekig 
vezette. Ebben a minőségében minden 
bizonnyal a Nazarbajev család gazda-
sági érdekeltségeinek a védelme volt a 
legfőbb feladata.27 Az elnök lemondását 
megelőző években az említett szereplők 
szinte valamennyien felmerültek mint 
Nazarbajev lehetséges utódjelöltjei.

Dinamikus, de egyoldalú
gazdasági fejlődés, 
multivektorális külpolitika

Nazarbajev elnök korábban élvezett szá-
mottevő népszerűségéhez és az egész 
politikai rendszer legitimációjához 
nagyban hozzájárult a függetlenség el-
nyerése utáni, régiós összehasonlításban 
mindenképpen figyelemreméltóan dina-
mikusnak nevezhető gazdasági fejlődés, 
amelyet elsősorban az ország szénhid-
rogénvagyona alapoz meg. A független 
Kazahsztán ipari szektorába – sőt, az 
egész gazdaságába – messze a legtöbb 
nemzetközi tőkebefektetést szintén a 

szénhidrogén-ágazat vonzza. Napjaink-
ban az ország rendelkezik a világon a leg-
nagyobb feltárt, de még ki nem aknázott 
szénhidrogénkészletekkel. Kazahsztán 
kereskedelmi exportjában a szénhidrogé-
nek aránya (értékvolumenben) a kilenc-
venes évek közepén mért 25 százalékról 
a kétezres évtized derekára 66 százalékra 
emelkedett. Hasonló tendencia több más 
fejlődő olajállamban, például Nigéria 
esetében28 is megfigyelhető volt.

Az 1992 és 2014 közötti mintegy két 
évtizedben a Közép-Ázsiába irányult ösz-
szes külföldi tőkebefektetésből Kazahsz-
tán részesedése 74 és 92 százalék között 
ingadozott.29 A külföldi működőtőke-
állomány (FDI stock: a befektetett tőke-
mennyiség, a vállalatok eredménytar-
talékai, a vállalatok partnereinek nettó 
adósságállománya) tekintetében szintén 
Kazahsztán és Türkmenisztán áll a kö-
zép-ázsiai köztársaságok rangsorának 
élén. Stier Gábor összegzése szerint Ka-
zahsztán a 2010-es évek elejéig több mint 
160 milliárd dollárnyi befektetést foga-
dott, a kőolaj-kitermelése a háromszoro-
sára, a földgázé az ötszörösére bővült, és 
az ország a világ öt legdinamikusabban 
fejlődő gazdaságának az egyikévé vált, 
míg a versenyképességi világrangsor-
ban az 51. helyre jött fel. A kazah nemzeti 
össztermék 1999 óta átlagosan évi 7,6 szá-
zalékkal nőtt, így Kazahsztán 2012-ben 
beléphetett a legmagasabb GDP-vel ren-
delkező ötven állam közé. Az egy főre 
jutó éves GDP az 1998-as 1500 dollárról 
2012-re 12 ezer dollárra emelkedett.30

A kazahsztáni tőkebefektetések 
szektorális megoszlásának vizsgálatakor 
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azonban szembetűnő, hogy – akárcsak 
a külkereskedelmi kivitel esetében – 
három ágazat adja az összes beruházás 
50 százalék feletti arányát: a szénhidro-
génipar, a színesfémkohászat és a bányá-
szat. A 2015-ös olajárzuhanás éppen ezért 
rendkívül érzékenyen érintette a kazah 
nemzetgazdaságot: az 1998-ban véget ért 
recesszió és a 2008-as valutaválság óta 
akkoriban mérték a legalacsonyabb gaz-
dasági növekedést (2015-ben 1,2, 2016-
ban 1 százalékot),31 a nemzeti valuta, a 
tenge pedig tartós mélyrepülésbe kez-
dett.32 A gazdasági növekedés mértékét 
2017-re sikerült 4 százalékra feltornázni, 
2018-ban pedig már elérte a 4,1 százalé-
kot. Akkor azonban maga Nazarbajev is 
kritikaként rótta fel, hogy a GDP növe-
kedése szinte teljesen a nyersanyagoknak 
köszönhető. A – magyarországitól jóval 
elmaradó mértékű – jövedelmek stagnál-
nak, ráadásul a családok annak egyre na-
gyobb részét kénytelenek élelmiszerre és 
az alapszükségletek biztosítására költeni. 
Alekszandr Razuvajev, az Alpari nevű 
elemzőközpont igazgatója arra hívta fel a 
figyelmet, hogy bár Kazahsztán gazdasá-
ga stabil, annak megbízható bővüléséhez 
a szerkezetváltás felgyorsítására nélkü-
lözhetetlen. „A kazah gazdaság lehetősé-
geit alapvetően meghatározza az olaj ára. 
Emellett mindenekelőtt a külkereskedel-
men keresztül erőteljesen függ az orosz 
gazdaságtól is, amely mostanság szintén 
stagnál.”33

Míg a kazah nemzetgazdaság termék-
struktúrája – különösen az exportoldalon – 
az utóbbi évtizedekben koncentráltabbá 
vált, addig a kivitel térszerkezete sokkal 

diverzifikáltabb lett: a tudatos stratégiá-
nak, mindenekelőtt a Kína felé kiépített 
csővezetékkel kapcsolatos projekteknek 
köszönhetően Kazahsztán ma jóval több 
országba és kiegyenlítettebb arányokban 
exportál, mint húsz évvel korábban.34 
Ez az exportdiverzifikációs stratégia 
jól illeszkedett a posztszovjet közép-
ázsiai köztársaságok által folytatott ún. 
multivektorális külpolitikába, amelynek 
elsődleges célja jellemzően a rezsim túl-
élésének a biztosítása. A közép-ázsiai 
„arénát” a kétezres évektől alapvetően 
három nagyhatalmi erőközpont – a fel-
támadó birodalmi ambícióktól vezérelt 
Oroszország, az Övezet és Út Kezdemé-
nyezés (Belt and Road Initiative, BRI) 
révén elsősorban gazdasági pozíciószer-
zésre törekvő Kína, valamint a főként a 
Kaszpi-tenger térségében megvalósuló 
energetikai befektetései és az afganisz-
táni szerepvállalása kapcsán érdekelt 
Amerikai Egyesült Államok – dominál-
ta. Ugyanakkor a nagyhatalmi versengés 
közepette nemcsak azok igyekeztek az 
akaratukat ráerőltetni a közép-ázsiai köz-
társaságokra, de azok is megpróbálták 
minél jobban kihasználni, bizonyos ese-
tekben egymás ellen kijátszani a nagyha-
talmakat.35

Ez a multivektorális, nagyhatalmak kö-
zött egyensúlyozó külpolitika talán Ka-
zahsztán esetén volt a legsikeresebb az 
öt közép-ázsiai köztársaság közül (míg 
a regionális hegemón szerepére törekvő 
Üzbegisztán inkább nemzetközi elszi-
geteltségbe lavírozta magát, legalábbis 
Karimov elnöksége alatt). Kazahsztán 
ugyanis oszlopos tagja az Oroszország 
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dominálta Eurázsiai Uniónak (EaU),36 
és részt vesz az orosz „ellen-NATO”, a 
Kollektív Biztonsági Szerződés Szerve-
zetében (ODKB) is. Egyidejűleg az SCO 
keretében, valamint a BRI beruházásai 
kapcsán fontos partnere Kínának, noha 
különösen az utóbbi iránt a kazah társa-
dalmon belül meglehetősen széles körű 
ellenérzésekkel lehet számolni.37 Mind-
emellett Nazarbajevnek még a térséget az 
utóbbi években kissé „elengedni” látszó 
USA-val és az európai országokkal is si-
került fenntartania a jó viszonyt, aminek 
beszédes jele, hogy 2010-ben – a közép-
ázsiai államok közül elsőként – Kazahsz-
tán tölthette be az Európai Biztonsági és 
Együttműködési Szervezet (EBESZ) el-
nökségét.38

Az elnöki hatalom átadásának 
kérdőjelei

Mind a hazai, mind a nemzetközi köz-
véleményt meglepte, amikor 2019. 
március 19-én Nazarbajev elnök be-
jelentette a lemondását, hiszen sokan 
azt hitték, hogy Szaparmurat Nyijazov 
„Türkmenbasihoz” vagy Iszlom Karimov 
üzbég elnökhöz hasonlóan ő is élethosz-
sziglan államfő kíván maradni. Ám utó-
lag visszatekintve már felfigyelhetünk 
bizonyos előjelekre, amelyek akár a le-
mondásra is utal(hat)nak, illetve arra, 
hogy az már a háttérben hosszabb ideje 
előkészített lépés volt.

2017-ben például olyan alkotmány-
módosításokat léptettek életbe, amelyek 
– szokatlan módon – nem kiterjesztet-
ték, hanem inkább szűkebbre szabták 

az elnöki jogköröket, s számos fontos 
döntéshozói kompetenciát az államfőtől 
a törvényhozás, illetve a kormány hatás-
körébe utaltak. Így például előírták, hogy 
a kormány nemcsak az elnök, de a par-
lament irányába is felelősséggel tartozik 
(a törvényhozás két kamarája kétharma-
dos többséggel elmozdíthatja a kormány 
bármely tagját, és ilyen esetekben az 
elnöknek sincs további mérlegelési lehe-
tősége). Ugyanakkor megszüntették az 
elnök törvényerejű rendeletek alkotására 
való lehetőségét, a költségvetési szervek 
finanszírozását pedig az elnöki admi-
nisztrációtól a kormány hatáskörébe utal-
ták. Az alkotmánymódosítás kiterjedt 
a bírósági szervezetrendszer reformjára 
is. Összességében a kazah kormányzati 
rendszer – legalábbis papíron – elmozdult 
a tisztán prezidenciális modell felől egy-
fajta félelnöki kormányforma irányába, 
amelyben az elnök szerepe nem annyira 
a napi belpolitikai agenda meghatározá-
sa, mint inkább a hosszabb távú straté-
giai tervezés, a hatalmi ágak működése 
feletti őrködés és az ország képviselete a 
nemzetközi színtéren.39

Ugyancsak némileg zavarba ejtő fej-
lemény volt, hogy 2019 februárjában 
Nazarbajev az alkotmánybírósághoz 
fordult, és az elnöki jogkörök megszűné-
séről szóló cikkely értelmezését kérte.40 
Egyes elemzők szerint már korábban is 
történt a távozás irányába mutató lépés: 
2018 júniusában alkotmányos hatáskö-
rű döntéshozó szervvé emelték az addig 
pusztán konzultatív testületként működő 
Nemzetbiztonsági Tanácsot, és élethosz-
szig tartó elnökévé magát Nazarbajevet 
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választották. Így neki a testület vezető-
jeként továbbra is meghatározó szere-
pe lesz az állam életét érintő stratégiai 
döntések meghozatalában, illetve a vég-
rehajtó hatalmi ág tisztségviselőinek a 
kinevezésében.41 Megjegyzendő, hogy 
Nazarbajev a Nemzetbiztonsági Tanács 
vezetése mellett a kormányzó párt, a Nur 
Otan pártelnöki pozícióját is megtartotta. 
Mindennek fényében a lemondás nem is 
annyira Nazarbajev távozásaként, leg-
feljebb az alkotmányosan meggyengített 
államfői pozícióból való taktikai jellegű 
háttérbe húzódásaként értékelhető.

Ha azt firtatjuk, hogy miért éppen most 
került minderre sor, egyrészt – a kazah 
gazdasági modell válsága miatt – adja 
magát a feltételezés, hogy Nazarbajev 
nem akart várni a távozással 2020-ig, 
mert addigra a szociális és a politikai 
helyzet érzékelhetően romolhat. Például 
2019 februárjában, meglehetősen szokat-
lan módon, nyíltan bírálta, majd menesz-
tette is a kormányt. Az elnök elsősorban 
a gazdasági növekedés lassulását és a jö-
vedelmek stagnálását rótta fel a 2016 óta 
hivatalban lévő Bahitzsan Szagintajev 
kabinetjének. Ez Nazarbajev elégedet-
lensége mellett a gondok nagyságát is 
mutatta, hiszen korábban ilyen esetekben 
a miniszterelnök nyújtotta be a lemon-
dását. A gesztus voltaképpen annak az 
indirekt beismeréseként is értékelhető, 
hogy a Nazarbajev-rezsim mindezidáig 
nem tudta megfelelően kezelni a 2014-
es olajárválság következményeit, a szo-
ciális elégedetlenség pedig érzékelhető-
en növekvőben volt az elmúlt években/
hónapokban (pl. többgyermekes anyák 

tüntettek a városokban a szociális jutta-
tások emelését követelve).42

Másrészt a kazah „első elnök” számá-
ra intő példaként szolgálhatott Iszlom 
Karimov és az üzbegisztáni elnöki utód-
lás esete. Bár Karimov halála után tu-
lajdonképpen magát az elnöki utódlást 
meglepően zökkenőmentesen sikerült 
átvészelnie az üzbég rezsimnek,43 az 
egykori elnök családja kikerült a politi-
kai és gazdasági hatalom felső köreiből. 
Sőt a lánya, az annak idején még ko-
moly politikai ambíciókat is dédelgető 
Gülnara Karimova – akit az üzbég poli-
tikai elit egyes tagjaival (főként Rusztam 
Inojatovnak, a titkosszolgálat egykori 
mindenható vezetőjének az érdekkörei-
vel) való konfliktusai és botrányos élet-
vitele miatt még édesapja életében házi 
őrizet alá helyeztek – jelenleg egy üzbég 
fegyenctelepen tölti a büntetését – ha a 
híreszteléseknek lehet hinni, nem túl jó 
körülmények között.44

Nem elképzelhetetlen tehát, hogy 
Nazarbajev a háttérből továbbra is biztos 
kézzel kíván őrködni a családtagjai ha-
talmi pozíciói felett.45 Ezzel kapcsolatban 
érdemes ismertetni Natalie Hall, a The 
Diplomat szerzőjének elemzését, aki már 
2018-ban, tehát Nazarbajev lemondása 
előtt számba vette a szerinte legvalószí-
nűbbnek látszó utódjelölteket.46 Az esély-
latolgatás során arra jutott, hogy Timur 
Kulibajev oligarcha, Nazarbajev veje áll 
az élen, bár eléggé zűrzavaros magánéle-
ti botrányai voltak, illetve a már említett 
2011-es zsanaozeni incidens miatt távoz-
ni kényszerült az általa vezetett állami 
olajalap éléről. Kulibajev felesége, Dinara 
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(Nazarbajev fiatalabbik lánya) eddig nem 
mutatta jelét különösebb politikai ambí-
cióknak. A nővére, Dariga Nazarbajeva 
2007-ben, a férje „száműzetésekor” át-
menetileg kiesett apja kegyeiből, de úgy 
tűnik, néhány éves Canossa-járás után 
az apja „rehabilitálta” őt. A 2012-es vá-
lasztásokon a Nur Otan színeiben indult 
Darigát szenátorrá választották, 2015-
ben miniszterelnök-helyettessé nevezték 
ki, 2016 szeptemberében pedig a szenátus 
külügyi bizottságának az elnöke lett.47 
Emellett a széles körű gazdasági (első-
sorban telekommunikációs és média-) 
érdekeltségei mindvégig megmaradtak.48 
A Nasztojasjeje Vremja [Valós Idő] orosz 
hírportál a családból lehetséges utódként 
említette még Szamat Abist, Nazarbajev 
unokaöccsét, a már többször említett 
Nemzetbiztonsági Tanács elnökhelyet-
tesét, akit orosz sajtóértesülések szerint 
2013-ban az elnök az utódjaként mutatott 
be Vlagyimir Putyinnak.49

Natalie Hall szerint a rokonságon kívül 
állók közül lehetséges utódként jöhetett 
még szóba Imangali Tasmagambetov, aki 
számos pozícióban szolgálta Nazarbajev 
kormányzatát. Volt miniszterelnök-he-
lyettes, védelmi miniszter, Almati és 
Asztana polgármestere, legutóbb pedig 
Kazahsztán moszkvai nagykövetévé ne-
vezték ki. Azonban a rangos diplomáciai 
megbízatás éppen annak a jele lehetett, 
hogy Nazarbajev utódjaként nem szá-
mítanak rá, hiszen a külföldi kikülde-
tés elvileg összeférhetetlen az államfői 
poszttal. (A kazah alkotmány értelmében 
ugyanis csak olyan személy lehet elnök, 
aki a választást megelőző egy éven ke-
resztül Kazahsztánban él.)

Bizonyos körök szintén lehetséges 
politikai örökösként számoltak Ka-
rim Masszimovval, aki két terminusa 
alatt is miniszterelnökként szolgálta 
Nazarbajevet (2007–2012 és 2014–2016 
között volt kormányfő). Masszimovot 
erős szálak fűzték a szovjet érában a 
KGB-hez, a függetlenség után pedig a 
kazah titkosszolgálathoz, ezenkívül szo-
ros kínai kapcsolatokat ápol – a kazah 
kormányzati körökben egyfajta „Kína-
szakértőként” tartották számon. De ha 
voltak is valaha elnöki ambíciói, azok 
megvalósítását jelentősen nehezíti, hogy 
etnikailag nem kazah, hanem ujgur szár-
mazású.

Hall cikke az utódaspiránsok között 
szinte csak futólag említette meg az 
egykori diplomatát, Kaszim-Zsomart 
Tokajevet, Nazarbajev lojális káderét, 
aki mellett fő érvként az szólt, hogy az 
alkotmány értelmében a kazah törvény-
hozás második kamarájának, a szenátus-
nak az elnökeként neki kellett ügyvezető 
elnökké előlépnie az államfő váratlan 
akadályoztatása vagy lemondása esetén. 
Ugyanakkor ezzel kapcsolatban a türk-
mén és az üzbég elnöki utódlás példája 
minden elemzőt óvatosságra intett, hi-
szen az események forgatókönyve ott a 
legkevésbé sem az alkotmányuk betűjét 
követte.50

A kazah elnökváltás menete azon-
ban, mindenfajta elemzői szkepszisre 
rácáfolva, végül is a papírforma szerint 
alakult: Kaszim-Zsomart Tokajev, a sze-
nátus elnöke lett az ügyvezető elnök, 
akinek a hatalmát igyekeztek – a Ka-
zahsztánban távolról sem szokatlan gya-
korlat szerint51 – mihamarabb előrehozott 
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választás útján is legitimálni. A 2019. 
júniusi győztes személye egy percig sem 
volt kétséges, mindazonáltal a választási 
eredmény így is tartogatott néhány meg-
lepetést.52

A választásokon összesen hat jelölt mé-
rettette meg magát Tokajeven kívül. Saját 
jelöltet állított a jelenlegi két parlamenti 
– de rendszer-kompatibilisnek tekinthe-
tő – „ellenzéki párt”: a liberális Ak-Zsol 
Danija Eszpajevát, a kommunisták pedig 
Zsambil Ahmetbekovot. Megjegyzendő, 
hogy a 7 százalékos eredményt elért, s így 
a harmadik helyen végzett Jeszpajeva az 
első női elnökjelölt a független Kazahsz-
tán történetében. Számos elemző szerint 
az egyetlen – bár mérsékelt – valódi ellen-
zéki jelölt Amirzsán Koszanov újságíró 
volt, aki nem egy párt, hanem a „Nem-
zet Sorsa” nevű kazah patrióta nyelvvédő 
mozgalom képviseletében indult. A többi 
kandidáns nemhogy ellenzékiként, de 
még politikusként is nehezen volt ko-
molyan vehető. Toleutaj Razsimbekov 
az Aul [Falu], a Nazarbajevet támogató 
„agrárpárt” választottja volt; Amangeldü 
Taszpihovot, a Nur Otan korábbi funkci-
onáriusát hivatalosan a szakszervezetek 
jelölték; s ott volt még a politikusként 
a kazah közvélemény számára is telje-
sen ismeretlen Szadibek Tugel, a Nem-
zeti Lovassportszövetség elnöke, akit a 
„Nagy Sztyeppe Sasmadarai” mozgalom 
támogatott.53

Az egyik szokatlan fejlemény, hogy a 
Nazarbajev által kiszemelt utód, Tokajev 
„csupán” 70 százalékot ért el. Ez jó-
val elmaradt a volt elnök által aratott, 
rendre 90 százaléknál magasabb arányú 

győzelmektől. Az eredmény talán azzal 
magyarázható, hogy Tokajevet, aki an-
nak ellenére, hogy egy számottevő kor-
mányzati és diplomáciai tapasztalattal 
rendelkező,54 lojális Nazarbajev-káder – az 
Eurasianet újságírója szerint is inkább 
egy rendszerkonform apparatcsik, mint 
reformer55 –, a viszonylagos ismeretlen-
ségből kellett felépíteni a választási kam-
pány idejére. De az is könnyen elképzel-
hető, hogy nem is akarták, hogy Tokajev 
ilyen hamar „felnőjön” nagy elődjéhez.

A másik meglepetést az jelentette, hogy 
Amirzsán Koszanov indulását lehetővé 
tették, ráadásul 16 százalékos szavazat-
arányt ért el – ez pedig sokkal jobb ered-
mény, mint amit eddig a kazahsztáni el-
nökválasztásokon egy ellenzéki aspiráns 
kaphatott. Ezek az adatok arra utalnak, 
hogy a rezsim kissé elszámította magát: 
rosszul mérhették fel a választók részvé-
teli hajlandóságát és hangulatát, különö-
sen a nagyvárosokat illetően.56

A nagyvárosi középosztály éledező elé-
gedetlenségét azonban a választási ered-
ményeknél is jobban mutatták azok a – ka-
zahsztáni mércével – széles körű politikai 
tiltakozó megmozdulások, amelyek az 
elnökválasztást kísérték, elsősorban a fő-
városban és Almatiban.57 A gyakran egy-
másnak ellentmondó tudósítások szerint 
jellemzően néhány száz fős, legfeljebb 
néhány ezres demonstrációkról lehetett 
szó. Ám azzal fontos tisztában lennünk, 
hogy míg a kazah rezsim a szólásszabad-
ságnak korlátozott mértékben, de teret 
ad – leginkább az online szférában –, 
addig mindenfajta politikai mozgósítás-
sal szemben zéró toleranciát gyakorol, 
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így a szóban forgó tüntetéseket még csí-
rájukban elfojtották (a 2019. júniusi be-
számolók például így is több mint 4000 
letartóztatottról szóltak).58 A tiltakozó 
megmozdulásokban egyébként az ellen-
zéki ellenjelöltek vajmi kevés szerepet 
játszottak, azok sokkal inkább a közössé-
gi oldalakon szerveződő olyan „hashtag 
mozgalmakhoz” kötődtek, mint az „Ojan 
Kazahsztan” [Ébredj Kazahsztán!] vagy a 
#QazaqKoktemi [#KazahTavasz].59 Ezek 
a radikális online mozgalmak Amirzsán 
Koszanovot, a váratlanul sikeressé vált 
ellenzéki jelöltet egyenesen áruló megal-
kuvónak tartják, aki a részvételével csu-
pán a fennálló rezsimet legitimálta.60

Ha már a tiltakozó megmozdulások-
ról esett szó, meg kell jegyeznem, hogy 
Tokajev elnöksége nem indult különöseb-
ben jó ómen alatt, hiszen alig néhány hét-
tel a beiktatása után óriási robbanás rázta 
meg a dél-kazahsztáni Arisz lőszerraktá-
rát. A detonáció miatt ki kellett telepíteni 
a város csaknem negyvenezer lakosát, 
és a hatóságok nem megfelelőnek tar-
tott intézkedései miatt még októberben 
is tömegek tüntettek a közeli Simkent 
városának utcáin.61 Azonban úgy vélem, 
ezek a demonstrációk – bármennyire is 
kényelmetlenül érintik az új elnököt – 
aligha fogják alapjaiban megrendíteni a 
rezsimet. Legalábbis mindaddig, amíg ki 
nem tudnak törni a lokális keretek közül, 
illetve a nagyvárosi középosztálybeli fi-
atalok közegéből. Ehhez azonban a szo-
ciális elégedetlenségnek annál nagyobb 
fokú és szélesebb körű megnyilvánulá-
saira lenne szükség, mint ami jelenleg 
a kazah társadalomban tapasztalható.62 

Az sem mellékes körülmény, hogy a tér-
ségben elsődlegesen jelen lévő nagyha-
talmak, mindenekelőtt Oroszország és 
Kína, aligha érdekeltek a fennálló autori-
ter status quo megbontásában.

Kaszim-Zsomart Tokajev mindenkép-
pen a nazarbajevi korszakkal való foly-
tonosságot képviseli, ettől persze még 
elképzelhető, hogy pusztán egy átmeneti 
figura lesz a kazah nagypolitika szín-
padán. Ameddig Nazarbajev megőrzi a 
Nemzetbiztonsági Tanács és a kormány-
párt vezető pozícióját, valamint óriási 
informális tekintélyét, addig minden-
képpen erősen megkérdőjelezhető az új 
államfő autonómiája.63 Nem lehet figyel-
men kívül hagyni azokat az egyelőre me-
rőben spekulatív várakozásokat sem, me-
lyek szerint hosszabb távon Nazarbajev 
mégiscsak valamelyik családtagjának 
szeretné átjátszani a politikai hatalmat. 
Lánya, Dariga Nazarbajeva Tokajev ál-
lamfővé történt előrelépésével a szenátus 
elnöke lett.64 Tehát azt a pozíciót foglalta 
el, amelyet addig Tokajev is betöltött, és 
– mint arról szó volt – amelynek birto-
kosa a kazah alkotmány értelmében az új 
elnök bármilyen okból történő távozása 
esetén ügyvezető államfővé léphet elő.

A 2019. nyári tanulmányutam során 
kazah értelmiségiekkel folytatott infor-
mális beszélgetésekből – amelyek termé-
szetesen nem tekinthetőek reprezentatív 
felmérésnek – az a benyomás alakult ki 
bennem is, hogy a kazah közvélemény 
Tokajevet teljes mértékben Nazarbajev 
„bábjának” tartja. Viszont az elnöknek a 
korábban figyelemreméltó személyes nép-
szerűsége napjainkra a mindent behálózó 
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korrupció miatt erősen erodálódott. Így 
ha esetleg Dariga Nazarbajevna tervezne 
az édesapja örökébe lépni, azt – legalábbis 
a pillanatnyi közhangulat alapján – nehe-
zen emésztené meg a kazah társadalom.

Azonban a közép-ázsiai politika kon-
textusának ismeretében tudjuk, hogy 
egy ilyen kvázi dinasztikus utódlás sem 
volna elképzelhetetlen. Szaparmurat 
Nyijazov halálakor Gurbanguli Berdimu-
hammedov Türkmenisztánban úgy lépett 
elődje örökébe, hogy egy vértelen pucs-
csal félreállította az állam alkotmányos 
vezetőit. Márpedig ő a türkmén közvé-
lekedés és a politikai emigránsok sze-
rint is Nyijazov törvénytelen, de mégis 
vér szerinti fia.65 Ezzel ellentétes utódlás 
történt Üzbegisztánban, ahol a Karimov 
árnyékából előlépett Savkat Mirzijojev 
gyakorlatilag teljesen partvonalra szorí-
totta az előző elnök családjához tartozó-
kat (pedig, mint feljebb az szintén szóba 
került, Karimov lánya sem volt híján a 
politikai ambícióknak). Tokajevnek a 
Nazarbajev családhoz fűződő lojalitása 
és a saját, csekély mértékű informális 
autonómiája következtében ez utóbbi 
forgatókönyv Kazahsztánban a jelen ál-
lás szerint lényegesen kevésbé valószínű. 
Mindenestre tény, hogy annak ellenére, 
hogy a nazarbajevi modell folytonossá-
ga – akár a volt elnökkel, akár nélküle – 
még jó időre valószínűsíthető, az elnöki 
hatalomátadás hosszabb távú személyi 
konzekvenciáit illetően egyelőre több a 
kérdőjel, mint a válasz.
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