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„Kezdettől fogva ügyelnünk kell arra, nehogy saját 

szellemi hagyományaink tévútra vezessenek 

bennünket, s olyan igazságok után kutassunk a kínai 

filozófiában, amelyeket össze tudunk vetni azokkal az 

igazságokkal, amelyeket a nyugati filozófia keres.” 
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Bevezetés 

A kutatási téma indoklása 

Kína egyre népszerűbb témává válik a nyugati kultúra országaiban ugyanúgy, mint 

Magyarországon. Egyre több és több, hol tudományos alapossággal elkészített, hol már-már a 

kommersz kategóriába hajló írás lát napvilágot, amelyek egytől-egyig a Kínai 

Népköztársasággal kapcsolatos információkat zúdítanak az olvasóra. Joggal merül fel a 

kérdés, hogy ha az ázsiai államról szóló művek garmadája áll az érdeklődők rendelkezésére, 

akkor minek egy újabb írással bővíteni ezt a már egyébként is oly színes palettát. Az indok 

lehet igen egyszerű, hiszen „ez a világ legizgalmasabb országa” (Hirn, 2006: 9). Kína, a 

földrésznyi területen elterülő ősi állam ugyanis rendkívül sokszínű képet mutat. A világ 

legnépesebb országának földrajzi változatosságán túlmenően, a szélsőséges gazdasági 

különbségek, a gasztronómiai és nemzetiségi eltérések mellett számtalan egyéb érdekesség 

nyújthat alkalmat az óriási ázsiai ország tanulmányozására. 

Az indok lehet azonban jóval összetettebb, tudományosan megalapozott is. A Kínai 

Népköztársaság a nemzetközi folyamatok egyre meghatározóbb szereplője, amelyet 

gazdasági, politikai és mindinkább katonai potenciálja is arra predesztinál, hogy a világ egyik 

vezető nagyhatalmává váljon. Vagyis jelenleg még nem nagyhatalom, csak valamikor a 

jövőben válik azzá? Kínát nyugodt szívvel nevezhetjük már ma is nagyhatalomnak, 

ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a pekingi felső vezetés 

továbbra is fejlődő államként aposztrofálja az országot.1 Kettős politika ez, ugyanis a kínai 

diplomácia, fejlődő státuszt hangsúlyozó kijelentései ellenére mind több és több a jele annak, 

hogy a sárkány a nemzetközi politika terén is felébredt.  

A Kínai Népköztársaság rendelkezik a legjelentősebb devizatartalékkal a világ államai 

közül, valamint világszerte a legnagyobb állampapír felvásárlóként tartják számon. Az 

Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma még 2008-ban nyilvánosságra hozta 

azokat az adatokat, amelyek igazolták, hogy Washington legnagyobb külföldi hitelezőjévé – a 

                                                 
1 A fejlődő állam státusz számtalan előnnyel jár az ázsiai nagyhatalom számára, olyan diplomáciai többletet 

eredményez, amelyet a pekingi vezetés rendkívül pozitívan képes felhasználni geopolitikájának 
kapcsolatépítési metódusa során. 
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korábbi Japánt letaszítva – Peking vált.2 Ebben változás azóta sem állt be,3 sőt Peking mind 

több és több helyen lép fel, mint a gazdaságilag bajba jutott államok elsőszámú 

„megsegítője.” Kína már a világgazdasági válság 2008-as kezdete előtt is döntő piaci súllyal 

bírt a világban, azonban a válságot – úgy tűnik – idáig sikeresen átvészelve, a belső és külső 

konfliktusokat megfelelően kezelve még tovább növelte a nemzetközi gazdaságban betöltött 

szerepét. Az elmúlt évtizedek során nagy tradíciókkal bíró, korábban stabil gazdasági 

helyzetűnek hitt államokban lépett fel az első számú tőke-injektorként. 2010 októberében és 

novemberében bejárta a világsajtót a hír, hogy a finanszírozási gondokkal küzdő Portugáliát a 

pekingi vezetés államadósság vásárlással kívánja „megmenteni”. Hasonló folyamatok 

zajlottak le az azóta tragikus válságba sodródott Görögországban. A kínai miniszterelnök 

2010. október elején tett látogatást a mediterrán országban, melynek során a pekingi politikus 

szándéknyilatkozatot tett arra vonatkozóan, hogy országa kész – többek között – 

államadósság vásárlással segíteni Athénen. Mindazok ellenére, hogy a kínai „segítség” 

szándéka egyértelműnek tűnt, mégsem történtek érdemi lépések. Ennek egyik, rendkívül 

lényeges aspektusa nem más, mint hogy a Kínai Népköztársaság keményen megkéri az árát az 

együttműködésnek. Számos afrikai állam példáját lehetne felhozni annak igazolására, hogy 

Peking nem szívbéli jóságból viszi a pénzét külföldre. „Egy évtizeddel ezelőtt Kína afrikai 

jelenlétének alig volt látható jele, mára viszont több száz nagyobb kínai üzleti vállalkozás 

működik a kontinensen, amit vendégmunkások, kereskedők és turisták tízezrei tesznek még 

feltűnőbbé” (Alden, 2010: 21). 

Számos tanulmány szerzője úgy véli, hogy modern gyarmatosítás zajlik a világban, 

amelynek két főszereplője az Egyesült Államok és Kína. Az afrikai kontinensen a kínai 

térhódítás egyértelmű, egyes régiókban a kínai gazdasági dominancia felváltotta a nyugati 

hatalmakét. A „kínai gyarmatosítás” azonban nem hasonlítható a korábbi évszázadokban 

tapasztaltakhoz. A kínaiak – jelenleg – kizárólag gazdasági gyarmatosítást végeznek. Ennek 

                                                 
2 A Kínai Népköztársaság 2008 novemberében vált az Amerikai Egyesült Államok elsőszámú hitelezőjévé, 

megelőzve az ősi nagy ázsiai riválist, Japánt. (Kína lett az USA legnagyobb hitelezője. 
http://www.origo.hu/gazdasag/valsag/20081119-amerikai-allamkotvenyek-mar-kina-az-egyesult-allamok-
legnagyobb-kulfoldi-hitelezoje.html. Letöltés időpontja: 2010. augusztus. 2.) 

3 Az Egyesült Államokban 2011 novemberében közzétett adatok alapján 1148 milliárd dollár értékben volt 
amerikai államkötvény a kínai befektetők kezében. Joe Biden, amerikai alelnök 2011 augusztusában tett kínai 
látogatásán úgy nyilatkozott, hogy minden híresztelés ellenére, az Egyesült Államok nemzetközi 
fizetőképessége szilárd, és az is marad. A washingtoni vezetők számára elsődleges, hogy fenntartsák a 
jelenlegi pénzpiaci állapotot, amelyben az amerikai tőkevagyon 87%-a, míg a kincstárjegyek 69 %-a 
amerikai befektetők tulajdonát képezi, ez pedig megfelelő biztosíték lehet a külföldi befektetőknek a 
fizetőképesség fenntartása tekintetében. (Biden: Kína számíthat Amerika gazdasági erejére. 
http://hvg.hu/gazdasag/20110821_biden_kina_szamithat_amerika. Letöltés időpontja: 2011. november 4.; 
Vártnál jobb ipari termelési adat, azonban csökkent a tőkebeáramlás Amerikába. 
http://www.quaestor.hu/hu/penzugyek/tozsde/elemzesek/archivum/15843. Letöltés időpontja: 2011. 
november 16.) 
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során a nehéz helyzetben lévő államoknak olyan, elsősorban infrastrukturális fejlesztési 

lehetőségeket ajánlanak fel, amelyek kiépítésére annak önmagától nem lenne ereje. Utak, 

vasutak, közművek kivitelezését vállalják a kínai vállalatok. Cserébe pedig nem mást kérnek, 

mint bányászati jogot, erdő kitermelési jogot, illetve ehhez hasonló stratégiai iparági 

részesedést. Kérdés, hogy Európában is az afrikaihoz hasonló folyamatoknak vagyunk-e 

tanúi? Lehetséges-e, hogy eljött az az időszak, amikor a volt gyarmatosítót a gyarmatok 

szintjére juttatják? Vagy – és ebben kell bizakodnunk – mindössze arról van szó, hogy a 

globalizálódó világ folyamatai átrendezték az államok és a kontinensek egymáshoz való 

viszonyát, és a XXI. században más-más szerepkör vonatkozik rájuk? 

A nemzetközi politikai és gazdasági helyzet egyértelművé tette, hogy feltehetők ezek a 

kérdések, ennek alapján pedig minden korábbinál indokoltabb, hogy a Kínai 

Népköztársaságról minden tudásterületet átfogó ismeretanyaggal rendelkezzünk. A kérdések a 

demográfiai krízisben lévő, gazdasági recessziótól sújtott európai államok – köztük 

Magyarország – jövője szempontjából alapvetőek, ugyanakkor roppant összetettek is, a 

válaszok pedig a világgazdasági folyamatok és a pénzpiacok jelenlegi kiszámíthatatlansága 

miatt bizonytalanok. A Kína, valamint nemzetközi környezetének jövőjét érintő válaszok 

megadására jelen tanulmány nem vállalkozik. Azt célozza, hogy egy új, korábban kevéssé 

ismert szempontból próbálja megvilágítani a kínai siker okát. 

Kína, bár mindinkább közhelynek mutatkozik a kijelentés, az elmúlt évtizedek – Deng 

Xiaoping4 által útjára indított – radikális reformfolyamatainak hatására nagyhatalommá vált. 

Mi áll a siker hátterében? Mi vezetett oda, hogy egyáltalán feltehetővé váltak a fentebbi 

kérdések, és megjelenhetett az a gondolati sík, hogy a korábbi gyarmatosító – nyugati – 

államok gazdasági-politikai helyzete meginoghat? Mi vezethetett el odáig, hogy a Kínai 

Népköztársaság három évtized alatt a világ második számú gazdaságává, valamint világszintű 

nagyhatalmi tényezővé vált? 

                                                 
4 A kínai nevek kapcsán számos nyugati átírási formátum született. A világon a legelterjedtebbnek a pinyin átírás 

tekinthető, ennek ellenére Magyarországon még mindig népszerűnek, gyakran használatosnak tekinthető a 
magyaros átírás is. Jelen dolgozatban – igazodva a hazánkban is egyre terjedő világtrendhez – a pinyint 
használom a nevek jelölésénél, azonban az esetlegesen kevésbé ismert nevek közérthetőségének elősegítése 
érdekében az 1. mellékletben közlésre került a nevek pinyin-magyar köznyelvi összehasonlító táblázata. A 
dolgozatban számos, magyarul nem elérhető forrás került felhasználásra, amelyek szerzőinek neve csak 
pinyin átírásban szerepel, mivel nevük magyar köznyelvi fordítása korábban nem készült el. Némely esetben 
előfordulhat, hogy egy-egy szerző művének magyar fordítása lett felhasználva, ebben az esetben a szerző 
neve a szövegben pinyin átírásban szerepel, azonban a mű hivatkozásánál természetesen a magyar kiadáson 
szereplő magyar átírás lett feltüntetve. Ugyanígy, amennyiben a hagyományos magyar átírásban készült 
fordítás került idézésre, a nevek ott sem lettek pinyinre javítva. A földrajzi nevek esetében a históriai 
alapokat tekintve, a közérthetőséget figyelembe véve a pinyin helyett szintén a magyaros átírás szerepel. 
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Számtalan kutató adott már választ a fenti kérdésre, amikor a „sajátos kínai szocializmust” 

vagy éppen a „kínai típusú kommunizmust” jelölte meg a siker kulcsaként. A 2000-es évek 

második felében azonban egy olyan új fogalom kezdett terjedni a szakértők között, amellyel 

úgy vélték, hogy minden eddiginél pontosabban képesek definiálni a Kínai Népköztársaság 

felemelkedésének okait. Az új, divatos meghatározás a „kínai modell” lett, amely egy 

rendkívül szerteágazó, sokszor pontosan nem is definiált, sokrétű összetevőket magába 

foglaló elnevezés. A „kínai modell” fogalmi bevezetése – a korábbi, elsősorban a 

szocializmus és a kommunizmus túlzóan szűkítő fogalmi keretei között mozgó, tipizáló 

leírásokhoz képest – új lehetőségeket teremtett a XXI. század Kínájának tényleges gazdasági, 

politikai, kulturális, valamint társadalmi alakulásai elemzésének során. Azonban a terminus 

technicus továbbra is rendkívül kiforratlannak mutatkozik, jelentősek hiátusai, amelyek 

nagymértékben növelik a téves következtetés esélyét. 

A fogalom rendkívül összetett, szerteágazó meghatározását adja 2011-ben megjelent 

írásában Tálas Barna. Tálas szerint a „kínai modell” „ egy, a világméretű modernizációs 

folyamatba illeszthető felzárkózási modell, amely a világ legnagyobb népességű, legrégibb 

folyamatos civilizációval rendelkező, független országában, sajátos történelmi körülmények 

közepette alakult ki a kapitalista világfejlődés globalizációs szakaszában, s amely minden 

eddigi felzárkózási kísérletnél nagyobb eredményeket mutatott fel viszonylag rövid idő alatt a 

kínai nép és a világ előtt” (Tálas, 2011: 311). 

Elmondható azonban, hogy a Kínai Népköztársasággal kapcsolatos tanulmányok 

lényegében nélkülöznek egy nagyon fontos tudományos aspektust, a filozófiai, vallásfilozófiai 

aspektust. A kulturális dimenzió figyelmen kívül hagyása azonban mind a gazdasági, mind a 

politikai elemzések készítésekor tévútra vezethet. 

Nemcsak a magyar, de az európai – illetve a nyugati kultúrkörbe tartozó – szakértők is 

gyakran esnek abba a – kutatási eredményeiket alapjaiban befolyásoló – hibába, hogy a zsidó-

keresztény kultúrkör hagyományaiból, valamint a globalizáció alapvető sztereotípiáiból 

kiindulva végzik a keleti nemzetekre vonatkozó elemzést. Azonban, a kultúraismeret hiátusa, 

illetve a kulturális dimenzió nélkülözése az elemzés során jelentős problémákat okozhat. 

A 2008-ban kitört, a nyugati gazdaságot alapjaiban megrázó, azonban Kínát láthatóan csak 

minimálisan visszavető világválság számos okát feltárták, vagy feltárni vélték már a 

nemzetközi elemzők. A túltermelés, valamint az elhibázott hitelezés a válság gyakori indokai 

között szerepelnek, azonban az elemzések sorában ritka az olyan, amely a filozófiai vagy 

vallásfilozófiai dimenzióban keresné a válaszokat. Holott „csak egy roppantul vulgáris 

történelmi materializmus tagadhatja az eszmék hatalmát, és állíthatja azt, hogy az eszmék 
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nem egyebek, mint csupán leplezett anyagi érdekek.” (Berlin, 1990: 337) Isaiah Berlin 

örökérvényű gondolata az, amely megerősítést nyújt abban, hogy nem lehetséges egy nemzet 

társadalomszervezeti, történelmi és gazdasági életével kapcsolatosan felmerülő 

kérdéssorozatokról reális és objektív képet festeni csak abban az esetben, ha képesek és 

hajlandóak vagyunk a kulturális és filozófiai háttérmozgásokat is megfelelő összefüggésbe 

hozni a materiális tényekkel. 

A dolgozat maximálisan igyekszik követni Berlin útmutatását, és a kínai rendszer 

működőképességének filozófiai hátterét kívánja feltárni. 

Visszatérve a Kína kutatás magyarországi pozícióira elmondhatjuk, hogy hazánkban is 

egyre több Kína tárgyú szakirodalmi alkotás jelenik meg, azonban a távol-keleti ország 

filozófia hátterével – a buddhista vonalat kivéve – gyakorlatilag Tőkei Ferenc 2000-ben 

bekövetkezett halála óta érdemben foglalkozó írás nem látott napvilágot. 

Jelenleg Magyarországon a Kínával kapcsolatos kutatások mellőzik a Kínai 

Népköztársaságban zajló politikai és gazdasági folyamatok filozófiai, valamint 

vallásfilozófiai, vallási aspektusú megközelítését. 

Alaptézis 

A dolgozat fő célja, hogy a fent jelzett, Magyarországon fennálló hiátust, ha csak 

részleteiben is, de megpróbálja pótolni, és rámutasson, hogy a Kínai Népköztársaság jelenlegi 

„kínai típusú kommunista” államberendezkedésének szilárd alapot biztosítanak az ország több 

ezer éves, családközpontú filozófiai-vallási hagyományai, amelyek egyben megteremtik 

annak a lehetőségét – a globalizáció folyamataiban részt véve –, hogy a nyugati társadalom 

válsága ellenére folyamatos fejlődést mutasson. 

A nyugati gondolkodás – főként a filozófiai és politika-filozófiai elmélkedések – alapja a 

„civilizációnk politikai hagyományát az individualitás logikai és tapasztalati elsőbbsége 

határozza meg” (Balázs 2003, 27: o.) tételre vezethető vissza. Ennek következtében a nyugati 

elemzések, tanulmányok, vagyis bármely megközelítés és megítélés origója az egyéni 

szabadság. Az egyén szabadságának eszménye a nyugati gondolkodásban az elmúlt 

évszázadok folyamán, párhuzamosan a globalizáció kiteljesedésével, mind nagyobb teret 

nyert.  

Az individuum érvényesülésének, kibontakozási lehetőségének nagyságában, végső soron 

az egyéni szabadság mind teljesebb meglétének viszonyítási rendszerében kerülnek mérlegre 

az egyes, az európai, nyugati kultúrkörtől különböző társadalmak. Az európai, nyugati 

gondolatvilág középpontját alkotó individuum fogalom hatására – tudat alatt – a kutatók 
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képtelenek elszakadni az egyéni szabadságvágy kibontakoztatásától. A szabadságvágy pedig 

az egyénnek a kötöttségektől való mind teljesebb függetlenségét hivatott szolgálni. Azt a 

függetlenséget, szabadságot és boldogságot, amelyet azonban az egyének gyarlósága miatt 

kénytelenek a társadalom bölcseinek5 tekintettek által alkotott törvényeknek nevezett 

korlátokkal szabályozni, ezáltal biztosítani a békés társadalmi együttélés kereteit. 

Az individuum jelentőségének erősödése azonban a közösségi kötődések folyamatos 

rombolásához vezet. Bogár László sajátosan szókimondó megfogalmazásában „a 

globalizációs világbirodalom urai felismerték: hatalmuk megtartása azon múlik, hogy az 

életünk szövetét képező valóságon és szociális azonosságtudaton felül képesek-e a magán-

azonosságunkat is meghatározni. Felismerték, hogy ehhez arra van szükség, hogy 

szisztematikusan leromboljanak minden természetes közösséget – családot, baráti 

társaságokat, szomszédsági kötelékeket –, amelyek az azonosság-alkotás szabadságának 

biztosítékai…” (Bogár, 2011: 68-69). A globalizáció folyamata nem csak felgyorsítja, és 

rendkívüli módon felerősíti a közösségi tudat pusztulását, de mára gyakorlatilag a nyugati 

kultúra romlását, a globalizáció keretei között világválságot is okozott. 

Kutatásomhoz a kiindulópontot azon alaptézis biztosítja, hogy létezik a bölcseleti vallási 

rendszer, amelynek kialakulása a mai Kína területe, elterjedése pedig Kínán kívül 

gyakorlatilag a teljes dél-kelet-ázsiai régió. 

A távol-keleti, jobbára konfuciánus társadalmakat a zsidó-keresztény hagyományoktól 

alapjaiban eltérő, kulturális evolúciós folyamaton átment nemzetek alkotják, amelyeknek 

szellemi alapszükségletei igen messze esnek az individuum mind teljesebb szabadságától és 

függetlenségétől. Az egyén szerepe ezekben a kultúrákban viszonylagos, gyakorlatilag 

teljesen jelentéktelen. A társadalom alap építőegységeként ugyanakkor egy társadalmi 

szerveződést, a családot használják. A család a politikai rendszer modelljeként is szerepel a 

keleti kultúrkörben. Az államot egy nagy, organikus családnak tekintik, amelyben az állami 

felső vezetés – a családfő – szerepe és akarata megkérdőjelezhetetlen. Az egyén azonban 

teljességgel másodlagossá válik. Nem az individuum érdeke számít, hanem a családé, ezen 

keresztül pedig a közösségé. Az ilyen társadalmak azonban megkövetelik, hogy minden egyén 

pontosan tudja, hogy „hol a helye” a rendszerben. Ennek a tudatnak a kifejlesztésére – a 

dolgozat szempontjából lényeges politikai viszonyulások vonatkozásában – a szocializációs 

                                                 
5 Természetesen minden emberi társadalomra – élje az mindennapjait a világ bármely pontján is, és bírjon 

jelentős tradícióval vagy bármilyen csekély történelemi múlttal – igaz, hogy elhiszi ezeknek a 
törvényhozóknak a mintapéldányáról, hogy „elvileg képes volna arra, hogy… bármikor megvalósítson egy 
tökéletes társadalmat, mivelhogy racionális emberek minden korban és minden országban ugyanazon 
változatlan alapszükségletek kielégítését kell, hogy igényeljék”(Berlin, 1990: 384). 
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folyamat keretében „egyesülnek a családok, az iskolák, a kommunikációs eszközök, az 

egyházak, és azok a különböző struktúrák, amelyek kialakítják, megerősítik és transzformálják 

a politikailag releváns társadalmi attitűdöket” (Almond-Powell, 2003: 28). Az Almond-

Powell-féle meghatározással kapcsolatosan azonban megjegyzendő, hogy az ázsiai és 

elsősorban a kínai társadalomra vonatkozó alkalmazása során rendkívüli körültekintést 

igényel, ugyanis ezek elemzése során kiemelt, mindenek felett álló szocializációs színtérként 

kell szerepeltetni a családot. Az eltérő világnézet okozza, hogy a keleti, ezáltal a kínai ember 

életfelfogása, viszonya a hatalomhoz, vezetéshez, önmagához és a külvilághoz oly nehezen 

értelmezhető a nyugati szabályok alapján felállított rendszerek adta keretek között. 

A vallástudomány kutatói – habár még a mai napig új keletűnek számít a nézet – 

mindinkább elfogadottnak tartják, hogy a Hans Küng, német vallástörténész által a 

viszonylagos közelmúltban lefektetett tudományos tézisek alapján kijelenthető: Kína és a 

kelet-ázsiai régió területén egy önálló vallási rendszer, és nem csak egy kiterjedt filozófiai, 

általános életbölcseleti iskola született.  

A bölcseleti vallási rendszer a konfucianizmus, a taoizmus és a kínai buddhizmus sajátos 

elegyeként létrejött, a nyugati vallásmintáktól nagymértékben különböző – éppen ezért sokak 

által vallásnak nem is tekintett –, az ősi kínai univerzizmust alapul felhasználó önálló 

rendszer. 

A bölcseleti vallási rendszerben, köszönhetően a legerősebb építőelemének, a 

konfucianizmusnak, a mai napig szilárdan él a családi alapokon, hierarchikusan építkező 

társadalom, amely ideális kiindulópont a kommunizmust, mint alapeszmét felhasználó 

kormányzati modell kiépítéséhez. Egyben magyarázatként szolgálhat az ázsiai népek 

munkához és tanuláshoz való különösen pozitív hozzáállására. 

A Kínai Kommunista Párt több mint hatvan éve töretlenül őrzi hatalmát, és gyakorlatilag 

minden jelentősebb, a párt hatalmára irányuló megmozdulás nélkül képes szilárdan megtartani 

azt. Az 1966 és 1976 között zajlott kulturális forradalom, bár megingatta a rendszert, azonban 

nem a párt hatalma ellen irányult, hanem éppen ellenkezőleg azok ellen, akik a maoista 

rendszer megreformálására törekedtek volna. Korabeli kommunista terminus technicussal élve 

a Mao Zedong által kirobbantott baloldali mozgalom a jobboldali elhajlók tevékenysége által 

okozott mételytől akarta megóvni a Kínai Kommunista Párt hatalmát.  

A Mao halála utáni időszak – Deng Xsziaoping nevével fémjelzett – reformmozgalmi 

törekvései között sem található egy sem, amely kétségbe vonná a Párt egyeduralmát. A dengi 

megújulás célja a Kínai Népköztársaság gazdasági fellendítése volt, az állam politikai 
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rendszerének – minimális reformok életbeléptetése melletti – megőrzésével, valamint a Párt 

vezető szerepének biztosításával. 

Az egyetlen, a Kínai Kommunista Párt dominanciáját némiképpen „veszélyeztető” 

társadalmi esemény az 1989-ben, a Tienanmen téren zajlott, véres megtorlással végződő 

diáktüntetés sorozat volt. A történtekkel összefüggésben a mai napig ellentmondásos 

információk látnak napvilágot. A pekingi kormányzat bármely, a Tienanmen téren 

történtekkel kapcsolatos érdeklődést elutasít, vagy a belügyeibe való beavatkozásként kezel. 

A diákság 1989-es követeléseit igyekszik lényegtelen, nem a rendszer alapvető működésének 

kérdéseire irányuló változtatási szándékként aposztrofálni. Az ellenzéki mozgalmak és a 

nyugati államok ugyanakkor hajlamosak misztikus elemekkel megtölteni az eseményeket. A 

történtekkel kapcsolatos tisztánlátás lehetősége valószínűleg még évtizedekig nem adatik meg 

a kiegyensúlyozott és pártatlan elemzőknek. 

Az 1989-től eltelt több mint két évtized tanúbizonysága, hogy a kínai kommunista vezetés 

képes a folyamatos megújulásra. Az állam gazdasági teljesítményének egyedülálló és 

folyamatos növekedésének fenntartásával biztosítja a lakosság életszínvonalának állandó 

növekedését, amely jelentős szerepet játszik hatalombirtoklásának legalizálásában. 

Amennyiben a gazdasági tényezők játszanák a legjelentősebb hatalmi legalizáló tényezőt a 

Kínai Népköztársaságban, akkor kijelenthetővé válna, hogy a Kínai Kommunista Párt 

szimplán csak egyike a modern politikai rendszerek vezető erőinek. Mint azt Haskó Katalin és 

Hülvely István megfogalmazta, „a modern legitimáció tartalmi problémájának az 

elhalványodásával függ össze, hogy a modern politikai rendszer többé nem nyugszik 

egyértelmű erkölcsi alapon vagy világnézeten” (Haskó – Hülvely, 2000: 120). A 

meghatározás igaznak bizonyul a korábban már említett nyugati típusú társadalmak esetében, 

amelyeknél az individuum kizárólagos politikai elsőbbséget élvez, azonban a konfuciánus 

kultúrában kialakult sajátos hatalmi viszonyok alapját éppen ez az „egyértelmű erkölcsi alap” 

biztosítja.  

A XX. és XXI. századi kínai társadalmi- és politikai folyamatok ékes példáját adják a 

bölcseleti vallási-filozófiai rendszer meglétének, illetve annak a ténynek, hogy a Kínai 

Kommunista Párt tudatosan használja fel a rendszer szociológiai, valamint 

társadalomszervező hatásait saját politikai céljai biztosításának érdekében. 
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Kutatói kérdések és hipotézisek 

A dolgozat alapjául szolgáló – a korábbiakban részletezett – társadalmi és politikai 

folyamatok vizsgálata számos kérdést vetett fel. A felmerülő kérdések rendkívül sokrétűnek, 

valamint meglehetősen összetettnek bizonyultak, és érdemi veszteség nélkül nem volt 

lehetséges egy speciális tudományos fókusz köré való besorolásuk. A kérdések már 

önmagukban további bizonyságát adták annak, hogy a kutatás sikerrel csak interdiszciplináris 

keretek között végezhető el. Ennek alapján a kutatói kérdéseket az alábbiakban lehet 

összefoglalni: 

− Mik a sajátosságai a bölcseleti filozófiai-vallási rendszernek, és azok 

gyakoroltak-e hatást a klasszikus kínai politikai életre, illetve a kormányzás 

sajátosságaira? 

− A bölcseleti filozófiai-vallási rendszer gyakorol-e ténylegesen bizonyítható 

hatást a Kínai Kommunista Párt által irányított Kínában, és ennek 

eredményeként a Kínai Népköztársaság kormányzati struktúrája követi-e a 

császárkori Kínában kialakult sémákat? 

− A XXI. századi Kína törvényalkotási folyamataira lehetnek-e hatással a 

klasszikus ideológiák? 

− Kimutatható-e a bölcseleti filozófiai-vallási rendszer családközpontú 

gondolkodása és Kína felemelkedése közötti konstans kapcsolat, illetve ez a 

kapcsolat befolyásolja-e Kína globális pozíciószerző képességeit? A sajátos 

kínai filozófiai-vallási háttér eredményezheti-e Kína jövőben bekövetkező, 

további térnyerését? 

− A családi alapú filozófiai-vallási környezet befolyásolja/befolyásolhatja-e Kína 

jövőbeni belpolitikai fejlődését? 

− Lehetséges-e, hogy a Kínai Néplöztársaság belpolitikai szegmensei 

ellenálljanak a globalizáció átalakító, uniformizáló hatásainak? 

A kérdéseket csoportosítva láthatóvá vált, hogy az előzetes feltevések kalakítása is 

tudományközi komplementerek használatát teszi szükségessé, vagyis egyenes következmény, 

hogy a felállított hipotézisek csak az interdiszciplináris dimenzióban keletkezhettek. Az 

interdiszciplináris keretek között azonban a hipotézisek mindenképpen flexibilisebbnek 
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tekinthetők, mint ha azok egy adott tudományterület szoros lehatárolása mellett keletkeztek 

volna. 

A kutatómunka kezdetén felállított hipotézisek: 

I.  A Kínában kialakult filozófiai-vallási rendszer teremtette meg a társadalmi 

alapokat ahhoz, hogy a Kínai Népköztársaság az egyik legprosperálóbb 

állammá vált, és a 2008-as világválságnak ellenállva, a korábban 

kormányzatilag, gazdaságilag, valamint társadalmilag jóval fejlettebbnek 

tekintett nyugati államok recessziója ellenére – köszönhetően a kormányzati 

struktúra filozófiai támogatásának – stabil fejlődést mutat. 

A kínai társadalomfejlődést évszázadokon keresztül alapjaiban behatárolta saját 

filozófiai-vallási környezete. Az elsősorban a konfucianizmusra épülő filozófiai 

szisztéma nagyban hozzájárult, hogy a kínai legyen a leghosszabb folyamatos 

kultúrával és államisággal rendelkező nemzet.6 A támasz azonban egyben korlátot 

is jelentett, amelynek eredményeként a kínaiak nem tudtak túllépni bizonyos 

határokat.7 Ennek eredményeként a XV. évszázad elején még a világ vezető 

államának számító ország a XIX. század közepére félgyarmati sorba süllyedt. 

Azonban ugyanennek a filozófiai-vallási rendszernek a megléte teremtette meg a 

lehetőséget arra, hogy az 1970-es évek végétől a Deng Xiaoping nevével 

fémjelzett reformok folyamatosan érvényre jussanak, egészen addig, hogy a 

negyedik generációs pártvezetők már egy a nemzetközi színtéren meghatározó 

államot vezethetnek, amely hamarosan az Amerikai Egyesült Államok elsőszámú 

kihívója lehet a nemzetközi politika színterén. 

II.  A Kínai Népköztársaságban a tradicionális filozófiai-vallási környezet ideális 

alapokat szolgáltat egy autoriter színezetű, sajátos, kínai kommunista 

kormányzati rendszer működtetéséhez, mivel a konfucianizmus az univerzum 

harmóniája érdekében kiépített autoriter társadalomszerveződés segítségével 

biztosítja a politikai hatalom legitimitását, valamint stabilitását. 

A konfucianizmus olyan szoros, az autoritáson alapuló társadalmi 

viszonyrendszereket alakított ki, amelyek azt a célt szolgálják, hogy a politikai 

                                                 
6 A filozófia-vallási háttér az egyik legerősebb, azonban nem kizáró tényező. Abban, hogy Kína évezredeken 

keresztül meg tudta őrizni a nyelv, az etnikum, a kultúra és az államiság folytonosságát, a filozófiai-vallási 
tényezőkön túlmenően számos egyéb földrajzi, kulturális és társadalmi tényező is közrejátszott. 

7 Ezeknek a lélektani határoknak az eredményeként nem vált például Kína a hagyományos értelemben vett 
hódító nemzetté. 
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hatalom stabilitása biztosított legyen. A kínai társadalom úgy tekint az autoritás 

alapú hatalmi stabilitásra, mint amely az univerzum harmonikus működésének 

elengedhetetlen kelléke. A Kínában a mai napig meglévő, stabilitást jelentő bázis 

– amelyet az autoritással, mint pozitív dologgal kapcsolatos meggyőződés, illetve 

annak a tudata, hogy egy adott célra történő alkalmazása a feljebbvaló társadalmi 

cél kivitelezésének elsődleges biztosítéka jelentenek – azonban mára teljesen 

kiveszett a nyugati kultúrából. Nyugaton az autoritásra gyakran a demokrácia és 

az individuum ellenségeként tekintenek. Amint azt a kiemelkedő keresztény 

gondolkodó, Molnár Tamás megfogalmazta, „amit ma a nyugati társadalom 

„válságának” nevezünk, az az autoritás e két alkotóelemének8 meg nem értéséből 

fakad” (Molnár, 2002: 39). Az évezredeken keresztül folyamatosan, sértetlenül 

jelen lévő és fejlődő, sajátos filozófiai-vallási környezet nagy mértékben 

hozzájárult a kommunizmus kínai sikertörténetéhez. A tradicionális, családi alapú 

társadalomszerveződést nem csak a császárkori állami vezetés tudta hatalom 

stabilizáló tényezőként felhasználni. A császárkori Kína uralkodója nem csak egy 

monarcha volt, hanem egy személyben a kínai nemzet atyja is, aki – gyakran a 

monarchisztikus hatalmi tényezőnél erősebben ható – családfőként erős autoriter 

hatalmi bázissal is rendelkezett. Az 1911-es forradalmat követően a demokrácia 

kiépülésének objektív akadályaként jelentkezett az autoriter hatalomgyakorlás 

iránti igény, amelyet csaknem fél évszázad után a Kínai Kommunista Párt tudott 

biztosítani. A párt, amely többek között a közösségi birtoklás, valamint a nép 

tulajdona jelszavakkal képes saját programját definiálni óriási előnnyel bír a kínai 

politikai életben. A kommunista jelszavak kiváló táptalajra hullottak a kínai 

társadalomban, amely képes volt szoros párhuzamokat vonni az ősi, több ezer 

éves dogmák, valamint a Kínai Kommunista Párt jelszavai között. A kommunista 

vezetés gyakorlatilag testületi szintre emelte a császárkori Kína uralkodóinak 

autoriter hatalmi bázisát azáltal, hogy a kommunista jelszavakat az ideális módon 

felhasználva a párt vezetésére ruházta a nagy kínai közösség családfői szerepét. 

Mao Zedong uralmát gyakran a totalitárius diktatúrák közé sorolják, holott az 

1949 és 1976 közötti évek hatalmi struktúrája, valamint a diktátor kezében lévő 

kormányzati-hatalmi eszközök sokkal inkább egy kevesek diktatúrája típusú, 

leginkább a testületi diktatúra követelményeinek megfelelő rendszert képeztek le. 

                                                 
8 Az autoritás alapvetően pozitív mibenléte, valamint az adott – egyetemes haszonnal járó – cél érdekében való 

alkalmazása. 
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A Mao utáni korszak kormányzati rendszere már egyértelműen a kínai típusú 

szocializmus időszaka, amelyben a Kínai Kommunista Párt vezetése gyakorlatilag 

egy testületi autoriter szocialista rezsimet épített ki. A Kínai Kommunista Párt 

vezetői a XX. század végén, a XXI. század elején mindinkább felismerték, hogy 

hatalmuk tartós stabilitása a globalizáció folyamatai mellett csak akkor 

realizálható, ha a kínai társadalom individualista törekvéseit sikeresen 

visszaszorítva képesek a tradicionális családi értékek megőrzésére.  

III.  A filozófiai-vallási környezet hozzásegíti a Kínai Kommunista Pártot ahhoz, hogy 

megtartsa a hatalmát, azonban bizonyos mértékben korlátozza is annak 

szabad gyakorlásában. 

A kínai filozófiai-vallási rendszer ugyanolyan mértékben szolgálja a kommunista 

párt érdekeit, mint amennyire behatárolja a lehetőségeit, és hatalmi korlátozó 

tényezőként jelenik meg. A császárkori Kínában az uralkodónak ténylegesen az 

alattvalói által alkotott család fejének kellett lennie. A császár volt a legfőbb 

családfő, az elsőszámú, a legnagyobb, a nemzet által alkotott család 

mindenekfelett álló atyja. A család fejének lenni azonban nem csak jogokkal, 

hanem kötelezettségekkel is jár. Ilyen kötelezettségnek tekinthető az is, hogy bár a 

filozófiai-vallási környezet megteremti a legitimáció alapját, azonban az 

állampolgárok életszínvonalának emelése – mint az atyai gondoskodás 

materializálódása – szintén megjelenik egyfajta legitimáló tényezőként. A Párt 

vezetői nem tehetnek bármit meg, az ősi vallási-filozófiai rendszer ugyanis 

komoly korlátozó erőként jelentkezik, amelynek jellemző példáját adta az 

évtizedeket megélt születésszabályozási törvény, amely a XXI. század első 

évtizedének végére gyakorlatilag az ősi tradíciók követése miatt omlott össze. 

IV.  A Kínai Népköztársaság államszervezeti és kormányzati keretei számos 

klasszikus értéket próbálnak megőrizni. 

A modern Kína államszervezetének kiépítése során a politikai elit megőrzött 

számos olyan kormányzati tradíciót, amelyek közül kiemelést érdemel a 

nemzetiségi politika. A nemzetiségek szerepének hangsúlyozása hozzájárul a 

társadalmi harmónia meglétéhez. 
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V. A modern Kína globális térnyerését nagymértékben elősegíti a klasszikus 

filozófiai-vallási háttér. 

A kínai filozófiai-vallási környezet eredményeként a kínai vezetés rendkívül 

megfontolt és békés külpolitikát tud folytatni, amelynek során a tartós, azonban 

hosszú távon eredményt hozó intézkedések népszerűbbek, mint a kockázatos 

próbálkozások. A kínai külpolitikát az eredmények elérésében jelentős mértékben 

segítik a külföldön élő kínai migránsközösségek, amelyek tevékenységük révén 

gyakran függő helyzetbe hozzák a befogadó államokat. 

A kutatói kérdések, valamint a hipotézisek felállítását követően összetett kép alakult ki. 

Bizonyossá vált, hogy sok esetben még tudományosan fel nem dolgozott területeket kell 

elsődleges elemzés alá vonni, illetve korábban meg nem húzott párhuzamok megvonására kell 

vállalkozni. 

Egyértelművé vált a feladat, hogy az ókori filozófiai szövegeket, illetve a klasszikus 

kormányzati, vallási rendszerről készült feljegyzéseket, illetve történeti munkákat szükséges 

összehasonlítani – párhuzamba állítani – a mai kor Kínájának államszervezetéről, politikai 

életéről, nemzetközi kapcsolatairól, valamint mindennapjairól – filozófiájáról – szóló 

információkkal. 

Források 

A kutatás metodológiája a forrásfeldolgozásra, valamint a Kínában tett utazás során 

szerzett tapasztalatokra épült.  

A Kína keleti partvidékén folytatott utazás során alkalmam volt a nagyvárosi9 közegen 

túlmenően megismerkedni a kisvárosi10 Kína sajátosságaival is. Az utazás során bepillantást 

nyertem egy kisvárosi kínai lakótelep mindennapi életébe. A lakosokkal folytatott 

beszélgetések során számos tapasztalatot sikerült szerezni az életvitelük, a szokásaik, a 

világról alkotott véleményük jellegzetességeiről, amely tudásanyag a későbbiekben 

hozzájárult a kínai attitűd értelmezéséhez. Sikerült tapasztalatokat szereznem a 

kereskedelemmel foglalkozó vidéki kínaiak – a vegyeskereskedését egyben lakásnak is 

felhasználó idősödő házaspártól kezdeve, az európai nagykereskdőkkel kapcsolatot tartó 

cipőárusig – életével kapcsolatosan. Az éjszakai piacok világával való ismerkedés során 

számos, a kutatás során később lényegesnek bizonyuló kulturális többletinformációt sikerült 

                                                 
9 Shanghai, Hangzhou. 
10 Yiwu, Dongyang. 
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gyűjteni. A két nagyvárosban töltött idő alatt, többek között egy sanghaji dizájnerrel kötött 

ismeretség révén a fiatal városi értelmiségi réteg mindennpjaival kapcsolatosan sikerült 

értékes információkat összegyűjteni. 

A kutatómunkám során a magyar, valamint az angol nyelvű szakirodalmat tekintettem át a 

forrásfeldolgozás módszerével élve. A munka során, tekintettel a kutatási téma szerteágazó 

mivoltára, illetve arra a tényre, hogy a kutatás a különböző tudományterületek átfedésének 

feltárására törekedett, interdiszciplináris megközelítést kellett alkalmazni. Ebből adódóan a 

feldolgozott irodalom is sokrétű, tudományközi jelleget visel. 

A politikai rendszerre, valamint az államszerveződési alapokra vonatkozó információk 

tekintetében rendkívül kiterjedt és alapos összefoglaló művek születtek magyar nyelven, 

olyan elismert szerzők tollából, mint Tálas Barna, Jordán Gyula vagy Polonyi Péter. A 

tanulmányok kellő alapot biztosítottak ahhoz, hogy célorientált kutatást folytassak az angol 

nyelvű tudományos irodalom irányába. Az angol nyelvű szakirodalom számos kínai szerző 

alkotására is kiterjed, mivel az ázsiai ország alkotóinak munkáit túlnyomó többségben a kínai 

eredetivel párhuzamosan angol nyelven is megjelentetik. 

Jacques Gernet, a kiemelkedő francia sinológus kínai társadalomról és történelemről 

született összefoglaló munkája mind a történelmi részletek kidolgozása, mind a társadalmi, 

szociológiai és politikai alakulások értelmezése során fontos ismeretanyaggal bővítette a 

disszertáció tudományos megalapozottságát. 

A kínai filozófiával összefüggő szakirodalom – sajnálatos módon – magyarul szegényes, 

ezért elsősorban Tőkei Ferenc munkásságára voltam kénytelen hagyatkozni. Tőkei azonban 

többnyire az eredeti klasszikus kínai filozófiai szövegek magyar nyelvre átültetésével és 

kevésbé a magyarázatukkal foglalkozott. Ennek eredményeként művei kevés útmutatóval 

szolgálnak, ugyanakkor lényeges előnyt jelent, hogy bármely közvetítő nyelv nélküli 

fordításokkal szolgálnak. Ezáltal jelentősen kiküszöbölődik az esetleges fordítási 

jelentéstorzulások esélye. A kutatások során számos konfuciánus szöveg jelentéstartalmának a 

jelenkori törvényszövegek eszmeiségével való összevetésére volt szükség. Elsősorban a 

konfuciánus szövegek értelmezése segítette elő a klasszikus, valamint a modern 

társadalomszerveződés és politikai-, jogi összefonódások feltárását. A Konfuciusznak, 

valamint közvetlen és távolabbi követőinek ránk maradt szövegei teremtették meg a 

kutatómunka alapját. A taoista szövegelemzések során válasz született a kínai társadalom 

politikától való elhatárolódásának okaira. 

Az ősi, totemista, valamint animista Kína, valamint az univerzizmus sajátosságainak 

rögzítése során Alekszej Fjodorovics Loszevnek (1893-1988), a XX. század egyik 
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legnagyobb gondolkodójának a tárgyban született írásai nyújtottak útmutatót. Az eredetileg 

klasszika-filológus szovjet-orosz tudós a mitológia kutatás területén megkerülhetetlen 

jelentőségű életművet hagyott hátra. Loszev a nyugati mitológia kutatókat megelőzve fektette 

le a mítosz-fogalom meghatározásához máig nélkülözhetetlen alaptéziseket. 

A kínai filozófiával kapcsolatos alapmű Feng Youlan „A kínai filozófia rövid története” 

című – mára klasszikussá vált – összefoglaló írása nem maradhatott ki a szakirodalom 

alapvető elemei közül. Feng az első és mind máig a legátfogóbb, nyugaton is ismert és érthető 

kínai filozófiai összefoglalót készítette el. Írása a világ legtöbb egyetemének sinológia szakán 

alapvető kötelező olvasmánynak számít. 

A kínai filozófiai, vallási és politikai kötödésekhez Liu Xin, Adam Yuet Chau, Chen 

Weixing írásai nyújtottak jól használható támpontokat. Leonyid Sz. Vasziljev, Hans Küng és 

P. Szabó Sándor munkái pedig erős tudományos alapokkal szolgáltak a vallási, politikai és 

jogi részek kidolgozásához. Fontos társadalmi többletinformációkat nyújtottak a kiemelkedő 

kínai író, filozófus Lin Yutang alkotásai. 

Az Európai, valamint kínai családmodell történeti közös pontjainak kidolgozásához 

jelentős segítséget nyújtott Nagy Levente Sir Robert Filmer filozófiai nézeteivel 

összefüggésben végzett munkássága. A klasszikus keresztényi autoritás alapú gondolkodás 

kínai vallási nézetekkel történő összehasonlítása során pedig Molnár Tamás filozófus 

gondolatai jelentettek támaszt. 

A kutatómunka során a XXI. századi lehetőségek maximális kihasználására törekedtem, 

ezért jelentős arányú internetes forrásfeldolgozást végeztem. A modern, információs 

társadalom vívmányai lehetőséget biztosítanak arra, hogy gyakorlatilag a megjelenés 

időpontjában, digitálisan váljanak elérhetővé a tudományos munkát elősegítő, illetve hivatalos 

dokumentumok. Terjednek továbbá az internetes folyóiratok is. Számos, forrásként megjelölt 

tanulmány csak internetes kapcsolat révén vált elérhetővé. A törvényszövegek, valamint 

számos tanulmány elsődleges forrásaként az internetet használtam.11 

A modern információs társadalomban kiemelt szereppel bír a média. Az egyes médiumok 

gyakran mindennemű változtatás nélkül veszik át egymástól és közlik újra az információt. Az 

eredeti forrás gyakran nem, vagy csak indokolatlan pluszmunkával deríthető fel, ebből 

adódóan több forrás is elsődlegesnek tekinthető. A kutatási téma aktuális folyamatokra 

irányultsága, valamint a terület viszonylag szerény feldolgozottsága miatt számos, az 

elektronikus médiában megjelent hírközlés is a feldolgozott források között kapott helyet. 

                                                 
11 A kínai politikai és tudományos élet jellemzője, hogy gyakorlatilag a kínai nyelvű megjelenéssel egy időben 

az írások angol nyelvű verziója is elérhetővé válik a weblapok által. 
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A kutatói kérdések, a hipotézisek, valamint a rendelkezésre álló források alapján 

kerülhetett sor a disszertáció főbb szerkezeti elemeinek meghatározására. 

A disszertáció fejezeti tagolódása 

A disszertáció hét fő fejezetre tagolódik.  

− Az első fejezetben bemutatom a bölcseleti vallási rendszert. Azon önálló 

alapokon építkező vallási-filozófia rendszer ez, amely kialakította a sajátos 

kínai néplelket. A bölcseleti vallási rendszer nem azonos az ég-Föld-ember 

harmóniájára, és azonos törvényszerűségeire építő univerzizmussal, azonban 

annak ősi szellemiségét kiinduló pontként felhasználva sok helyen mutat vele 

szoros párhuzamot. A bölcseleti vallási rendszerben a „hívők” vallásossága 

egész más külső jegyeket ölt, mint a nyugati vallási környezetben 

megszokottak. Az eltérő hitvilág, a filozófia-tudomány-hit hármas vallási 

szintéren végbemenő összefonódása az európai kutatókat sokszor jelentős 

értelmezési problémák elé állítják, ugyanis azok gyakran nem felelnek meg a 

nyugati világ vallási felfogásának. 

− A második rész a Kínai Népköztársaság politikai rendszerének áttekintése, az 

intézményi tagozódás, a pártrendszeren és egyéb jellegzetességek nyomán. A 

fejezet célja, hogy pontos képet alkosson a konfuciánus hagyományokat követő 

hierarchikus államfelépítésről, amely ahogy a régmúltban, úgy a XXI. század 

kommunista Kínájában is jelentős támasza a kormányzati hatalomnak. 

− A kínai születésszabályozás történetét feldolgozó harmadik fejezetben egy 

konkrét politikai akarat zátonyra futásán keresztül kívánok képet adni a 

bölcseleti vallási rendszer elevenségéről. A vallási, kulturális környezetet 

figyelmen kívül hagyó, nem kellő alapossággal kidolgozott szakmai, 

kormányzati döntés alapján meghozott születésszabályozási politika 

demográfiai kudarca, valamint a nagyvárosokban érzékelhető elvi elbukása hű 

képet ad a vallási hagyományok továbbéléséről. 

− A negyedik fejezet a politikai vezetés azon törekvéséről szól, hogy törvényben 

írja elő a fiatalabb generációknak a szülők gondozását. A példa remek 

bizonyítéka annak, hogy a kommunista vezetés miként kívánja a vallási 

hagyományokat felhasználni annak érdekében, hogy a társadalom 
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működőképességét garantálja. Az első fejezetben felvázolt családra vonatkozó 

elvek, egytől egyig visszaköszönnek a pekingi kormányzat szülőlátogatási 

törvénytervezetében. 

− Az ötödik fejezet a klasszikus kormányzati formák továbbélését kívánja 

bemutatni az autonómiaszabályozáson keresztül. A Kínai Népköztársaság több 

mint ötven nemzetiségének autonómiájával összefüggő jogszabályi háttér 

megismerése különös fontossággal bírhat abból a szempontból, hogy remekül 

példázza a Kínai Kommunista Párt klasszikus értékek felé fordulását. 

− A hatodik fejezet témája a Kínai Népköztársaság nemzetközi szintéren jelenleg 

betöltött szerepének ismertetése. A globális pozíciók, valamint az általános 

bilaterális kapcsolatrendszer leírásán túlmenően külön szerepet kap 

Magyarország és a kelet-közép-európai államok Kínával ápolt viszonyának 

bemutatása, továbbá az a versenyhelyzet, amelyben ezek az államok egymással 

állnak az ázsiai országgal ápolt kapcsolatok bővítése terén. 

− A hetedik fejezetben a kínai típusú kommunizmus és a bölcseleti vallási 

rendszer szimbiózisából eredő következtetések összevetésén túlmenően a 

sajátos kínai hitvilág kapcsán a Kínai Népköztársaság hosszú távú perspektívái 

kerülnek felvázolásra. A kínai társadalom további fejlődésének lehetőségei, 

illetve a gazdasági, politikai és katonai világhatalmi státuszból eredő bel- és 

külpolitika előnyök és hátrányok alapjaiban hathatnak a kínai társadalom 

további fejlődésére. A globalizmus által terjedő világpolitikai folyamatok 

szélesedése a kölcsönös interakciók sorát válthatja ki, amelyek hatására 

Kínában is jelentős változások mehetnek végbe. 
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1. A bölcseleti vallási rendszer 

1.1. Kína és a vallás a nyugati emberek szemében12 

A Kínai Népköztársaságban ma is élő vallásokról a nyugati államokban ritkán esik szó. 

Amennyiben mégis arra kerülne sor, hogy a ma Kínájának vallási életéről szó essen, akkor 

nyugaton általában egy torz kép keletkezik az emberekben.  

Arra a kérdésre, hogy a kínaiak vallásosak-e, és ha igen milyen vallásúak, általában négy 

típusú választ adnak a zsidó-keresztény kultúrkörhöz tartozó emberek. Egy: a kínaiak ateisták. 

Miért ateisták? Mert Kínában kommunizmus van, és a kommunisták ateisták. Az állítás az 

európai tapasztalatok alapján akár igaz is lehetne. A volt keleti tömb államai között is 

találhatunk ugyanakkor ellenpéldát. Lengyelország polgárai ékes bizonyítékként szolgálnak 

erre, hiszen a kommunista évtizedek alatt is rendkívüli vallásosságról tettek tanúbizonyságot. 

Tehát, nem mondhatjuk azt, hogy a kínai nemzet ateista, csak azért, mert az állam vezetése 

kommunista. 

A második jellemző válasz: nem vallásosak, hanem babonásak. Klasszikusnak tekinthetjük 

ezt a feltételezést. Amikor a középkor európai embere először találkozott a keleti kultúrával, 

akkor egy olyan, a nyugati vallási rendszertől eltérő szerkezetű hit, illetve hiedelemvilággal 

volt kénytelenek szembesülni, amely legapróbb összetevőjét tekintve is más, alapvetően 

idegen volt. A keresztény hittérítők, az először a távol-keletre érkező keresztény egyházi 

személyek nem tudtak mit kezdeni a kínaiak vallási téziseivel. A katolikus egyház kínai 

képviselői olyan alkukra kényszerültek, amelyeket az adott viszonyokat, és a távol-keleti 

szinkretizmus sajátosságait nem ismerő vatikáni vezetők képtelenek voltak elfogadni. A 

konszenzusra képtelen római magatartás eredményeként évszázadokra megszakadt a 

kapcsolat a két kultúra között, azonban az ekkoriban kialakult vélemény máig elevenen él az 

európaiakban, ezáltal továbbra is babonásoknak és nem vallásosaknak tekintve az ázsiai 

népet. 

A harmadik választípus, hogy a kínaiak buddhisták. A kínaiakkal összefüggésben 

általánosan elterjedt tévhit, hogy buddhisták, holott sokkal több valóságalapja ennek sincs, 

mint az előző két verziónak. Kínában ugyanis vannak buddhisták, sőt a buddhizmus 

kifejezetten nagy hatást gyakorolt az ország történelmére és kultúrájára. A reláció azonban 
                                                 
12 A szerző korábban publikált Vallásosság Kínában című tanulmánya alapján, in.: S. Szabó Péter – Grünhut 

Zoltán (szerk.): Vallás, politika, identitás. Publikon Kiadó. Pécs. 115-124. o. 
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megfordítva is megállja a helyét, hiszen a japánban meghonosodott zen buddhizmus 

kialakulásának helye nem a szigetország, hanem a kontinens, szűkebben nézve Kína volt. 

Vagyis Kína nagy hatással volt a buddhizmusra. Azt azonban túlzás kijelenteni, hogy a 

kínaiak túlnyomó többsége buddhista volna. Az országban nagy számban élnek iszlámhívők 

is – példának okáért az ujgurok, akik saját autonóm területtel is bírnak –, mégsem jut senkinek 

sem eszébe azt állítani, hogy a kínaiak muzulmánok volnának. Valószínűsíthető, hogy a téves 

feltételezés kialakulásában jelentős szereppel bírnak az olyannyira népszerű kung-fu filmek, 

amelyek általában a buddhista szerzetesek által művelt harcművészeteken keresztül mutatják 

be a kínai világot. 

A negyedik válaszfajta talán a legegyszerűbb, egyben a leggyakoribb is: nem tudom. 

Valóban a legtöbb európainak elképzelése sincs a kínaiak vallási hovatartozásáról.  

A kínai filozófia oktatás alapművét megalkotó, Amerikában élt kínai szerző, Feng Youlan 

alapművében az „A kínai filozófia rövid történetében” kategorikusan amellett foglal állást, 

hogy Kínában a vallás szerepe minimális. „A vallás azért szorult háttérbe Kínában, mert az itt 

élő embereket sokkal inkább a filozófia foglalkoztatja – tehát filozofikus beállítottságuk miatt 

nem vallásosak. A filozófia kielégíti a jelenvaló világon túli dolgok megismerése iránti 

vágyakozásukat” (Feng, 2003: 29). Vagyis, Feng megítélése szerint a kínaiak filozófiai 

érdeklődése felülírja az alapvető emberi törekvést a vallás irányába. Feng kijelentése ezáltal 

azon véleményalkotók álláspontját látszik erősíteni, akik szerint a kínaiak gyakorlatilag 

ateisták. 

Feng alapvetése szerint viszont „minden nagy vallás egy-egy filozófia, amelyre dogmák, 

szertartások, babonák és vallási intézmények meghatározott rendszere épül” (Fung, 2003: 

27). Annak ellenére, hogy Feng egyértelműen állást foglal a vallások filozófiai jellegét 

illetően, mégis éppen ő az, aki elveti annak a lehetőségét, hogy a kínai filozófiai irányzatokra, 

és elsősorban a konfucianizmusra vallásként tekintsünk. Véleménye szerint a konfucianizmus 

egyáltalán nem vallás, míg a taoizmus esetében ketté kell bontani a vallási, valamint a 

filozófiai irányzatot, és azokat egymástól elkülönítve szükséges értelmezni. Feng azonban 

ebben az esetben nem csak önmagával, de számos, egyértelmű ténnyel is ellentmondásba 

keveredik – szintén elsősorban a konfucianizmus kapcsán –, hiszen, mint az a későbbiekben 

bővebb kifejtésre is kerül, éppen a dogmákkal és szertartásokkal kapcsolatos fentebb idézett 

megállapításában foglaltak jelentik a konfuciánus gondolkodás alapját.  

Mint az a későbbiekben nyilvánvalóvá válik, a kínaiakról elmondhatjuk, hogy a saját 

filozófiai-vallási rendszerük szabályai szerint vallásosak. Felelőtlenség lenne kijelenteni, hogy 

a kínaiak kevésbé vallásosak, mint az európaiak, az afrikaiak vagy az amerikaiak, egyszerűen 
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más keretek között kezelik a vallás fogalmát. A sinológia nemzetközi szintű, francia 

szaktekintélyét, Henri Masperót idézve a kínaiak vallásosságáról elmondható, hogy az egy 

olyan „magatartás, amelyben a különböző szinteken keveredik a babonás gyakorlat és az 

elméleti racionalizmus, napjainkig változatlanul jellemző a művelt kínaiak magatartására, 

noha az évszázadok során maga a vallásos tartalom átalakult” (Maspero, 1978: 226). A 

kínaiak vallásos magatartásának számos kézzelfogható jele van, csak a kínai filozófiai-vallási 

meggyőződésnek egészen más a megtestesülése, mint az a nyugati kultúrában megszokott 

vallásoknál tapasztalható. 

A kínai vallás elsősorban a racionalizmusra épül, Vasziljev megfogalmazása szerint: „Más 

világvallásokkal és azok misztikumával, metafizikájával, a természetfelettinek szentelt 

kultusszal és a legfelsőbb istenség gigantikus figurájával ellentétben Kína hivatalos 

ideológiájában ugyanis a társadalmi-politikai és etikai problémákat helyezték előtérbe, tehát 

az evilági élet berendezésének feladatát és azt a törekvést, hogy az országban olyan 

társadalmi rendszert alakítsanak ki, amelyet az ősidők bölcsei ideálisnak tartottak, 

szentesítettek” (Vasziljev, 1977: 8). Az ideálisnak tartott társadalmi rendszer pedig az 

egyensúly állapota, egyensúly van ember és ember, ember és természet, ember és ég, valamint 

az univerzum minden egyes alkotóeleme között. A kínai filozófiai-vallási rendszerek 

elsősorban ennek az elvnek a biztosítására törekednek. 

A kínai társadalom vallásosságával összefüggésben a nankingi egyetem fiatalon elhunyt 

tudósa, Paul de Witt Twinem egy már a halálát követően, 1925-ben megjelent írásában úgy 

vélekedett, hogy Kínában elsősorban két jelentős, vallással kapcsolatos törekvés zajlott 

egymással párhuzamosan: 

− kiiktatni az összes vallást és helyettesíteni őket a tudománnyal, vagy az 

esztétikával, 

− az összes vallást egy vallásba integrálni (de Witt Twinem, 1925: 463). 

Mint azt de Witt Twinem elgondolásai is megerősítik, bármelyik irányzatot is szemléljük, 

egy azonos pont mindenképpen felismerhető. Egyik verzió sem lenne megvalósítható a 

társadalmat uraló, általános szinkretizmust előtérbe helyező szemléletmód nélkül. 

De Witt Twinem megállapításai ugyan valós leírását adják a kínai szinkretizmus 

törekvéseinek, ugyanakkor bizonyos szinten jelzik a nyugati-keresztény-ember kínai vallási 

rendszerrel kapcsolatos értetlenségét is. Egyrészt az első következtetéssel összefüggésben 

megállapítható, hogy bizonyos szempontok alapján maga a konfucianizmus az, amely 

tudományos alapokra helyezi a vallást, miközben kiemelt szerepet szán a társadalmi 
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viszonyok alakítása során az esztétikának.13 Azaz, nem arról kell beszélni, hogy a kínaiak 

megpróbálják valamivel „helyettesíteni” a vallást. Éppen ellenkezőleg, a konfuciánus 

hagyományokat folytatva és erősítve éppen ezzel a törekvésükkel helyezik még a korábbinál 

is szilárdabb alapokra a vallást. De Witt Twinem második gondolatával kapcsolatban 

megállapítható, hogy a kínaiak a történelem során sosem akarták általánosságban eltörölni az 

összes vallást, hogy azok helyett egy új, generális hitet hozzanak létre. A cél éppen az volt, 

hogy a szinkretizmus keretei között a társadalmat alkotó egyének önmagukban lebontsák az 

egyes vallások közötti határokat, és minden egyes emberben egy komplex hitvilággá 

integrálódjanak a különböző vallások. Fontos megjegyezni azonban, hogy ez a folyamat nem 

a XX. század elején kezdődött, ez a folyamat évszázadokkal korábban sikeresen lezajlott, 

amikor kialakult a Kínát uraló, konfuciánus alapokon nyugvó bölcseleti vallási rendszer. 

Annak ellenére, hogy a nyugati vallástörténészek a legtöbb esetben vallástalan államnak 

tartják Kínát, a St. Cloud State University professzora, Zuo Jiping egy írásában nyíltan 

kijelentette, hogy „Kína sosem volt ateista ország”14 (Zuo, 1991: 99). Zuo arra alapozza az 

álláspontját, hogy véleménye szerint Mao uralmának az időszakában a Kínai Kommunista 

Párt vallásokkal szembeni fellépése mindössze a hagyományos, civil vallással szemben 

nyilvánult meg, miközben az állami vallást erősíteni szándékoztak. Zuo arra a következtetésre 

jut, hogy ez a folyamat a kulturális forradalom során érte el a csúcspontját, amikor Mao 

személye kiváltotta a hagyományos, megfoghatatlan isten képeket, és gyakorlatilag, mint egy 

manifesztálódott istenalak jelent meg az állami kommunikációban.15 Gyakorlatilag Mao 

istenítése a klasszikus kínai hagyományok folytatásának minősül, hiszen személye a 

korábbiakban a császár által betöltött szerepet volt képes és hivatott kiváltani. A Zuo által 

leírtak ugyan számos ponton támadhatónak bizonyulhatnak, felfogása azonban kétségtelenül 

rávilágít arra a tényre, hogy a kínai társadalom nem vallástalan, mindössze az adott 

kultúrában, a nyugati vallásértelmezéshez képest eltérő vallási dimenzió alakult ki. 

                                                 
13 A konfuciánus gondolkodás kiemelt szerepet szán az esztétikának a sikeres kormányzat megvalósítása során. 

Számos konfuciánus dokumentum szerint az esztétika szempontjából helyesen komponált zene önmagában 
elég lehet ahhoz, hogy egy államot helyesen vezessenek. Ugyanakkor az esztétika elhanyagolása közvetlenül 
vezethet az állam bukásához. 

14 A szerző fordítása. 
15 Mao isteni szerepkörbe emelésére több kutató utal, köztük Merle Goldman is a Religion in post-Mao China 

címmel megjelent írásában. 
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1.2. Vallás 

A vallás kérdésköre meghatározó az emberi társadalom fejlődésében. Úgy is mondhatnánk, 

hogy a vallás nélkül – és ebben az esetben teljesen lényegtelennek tekinthetjük, hogy 

monoteista, vagy politeista vallásról, illetve vallásokról beszélünk –, gyakorlatilag nincs 

társadalmi fejlődés. A vallás megadja azokat a szilárd kereteket, amelyek között az egyén 

megtalálja a saját mozgási terét. Korlátozza az individuumot az önmegvalósításban, 

ugyanakkor a biztos határok kijelölésével egyfajta biztonságot is nyújt. A vallás, nem csak 

fogódzó pontot jelent az egyénnek ahhoz, hogy az elme által fel nem fogható, a tudomány 

által le nem írható természeti eseményekre elfogadható magyarázatot szolgáltasson, de 

egyben egyfajta szabályozó szerepet is betölt. 

Ahhoz, hogy könnyen követhető legyen a többé-kevésbé töretlen, az évszázadokon 

keresztül ívelő, szilárd filozófia-vallási gondolatfolyam, amely a Kínai Népköztársaság 

mindennapi politikai életében is megtalálható, lényeges, hogy a kínai civilizáció 

kialakulásától kövessük nyomon a kínai vallási irányzatok formálódását. Vagyis 

elengedhetetlen, hogy áttekintsük azt a hiedelem világot, amely meghatározó, alapvető 

kulturális, eszmei környezetet biztosított a vallási formációk kialakulásához. 

Az egyes vallástípusok áttekintéséhez létfontosságú az is, hogy tisztázzuk magának a 

vallásnak a fogalmát. A fogalmi rendszer meghatározásának hiányában a későbbiekben 

lehetetlenné válna, hogy azonosítsuk a társadalmi folyamatok közül azokat, amelyeket a 

vallási meggyőződés mozgat, és sikerrel hajtsuk végre elkülönítésüket az olyan 

történésláncolatoktól, amelyek a vallástól függetlenül zajlanak az emberi közösségben. 

A vallás meghatározásánál azonban szembesülnünk kell azzal a ténnyel, hogy egy olyan 

fogalmat kívánunk interpretálni, amelynek szakirodalma rendkívül sokrétű, számtalan 

meghatározással bír. Nehézségbe ütközhet ezáltal, hogy mely definíciót, illetve definíciókat 

fogadjuk el, használjuk fel a kínai vallások elemzése során. 

Lényeges ebből a szempontból, hogy olyan vallásfogalommal dolgozzunk, amely 

korrelációban van az ókorral, illetve a Kínával foglalkozó szaktekintélyek vallásról alkotott 

definíciójával, ezáltal elkerülhetjük, hogy a különböző történelmi korok értelmezési 

struktúrájából adódó eltérések esetleges értelmezési zavart okozzanak. 

Hahn István, a kiváló ókor- és vallástörténész szerint a vallás „lényege az emberek egy 

csoportjának közös hite egy vagy több, az ember fölött álló s nála nagyobb erő létezésében, 

amely erők képesek az emberek sorsát befolyásolni vagy döntően is meghatározni” (Hahn, 

1980: 15). 
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A világ vallásairól írott, közismert összefoglaló munka, „Az öt világvallás” szerzője, a 

nagy tekintélynek örvendő valláskutató, Helmuth von Glasenapp meghatározása szerint 

„vallásnak azt a – megismerésben, gondolkodásban, érzésben, akaratban és cselekvésben 

kifejeződő – meggyőződést nevezzük, amely szerint személyes vagy személytelen 

transzcendens erők vannak működésben” (Glasenapp, 1993: 8). 

Vagyis, a vallás mibenléte viszonylag tág keretek között értelmezhető, felsőbb hatalom 

irányába, emberi csoport tagjai által azonos módon megnyilvánuló cselekmények halmaza. A 

viszonylag megengedő definíció különleges szerepet fog kapni a későbbiekben, általában a 

kínai vallások, de kifejezetten is a konfucianizmus vallási szempontú elemzése során. 

1.3. A kínai vallási rendszer 

A kínai vallások kialakulása, mint azt már korábban jeleztem, egészen sajátos 

értékrendszer mentén zajlott, amely számos vallástechnikai kérdés előtérbe kerülését teszi 

indokolttá, amelyek közül a legfontosabbak az alábbiak: 

− Léteznek-e kínai vallások? 

− A kínai vallások önálló vallásoknak tekinthetők-e? 

− Amennyiben léteznek az önálló kínai vallások, akkor azok képeznek-e önálló 

vallási rendszert, vagy betagozódnak valamelyik másik rendszerbe? 

Az ősi Kínában végbemenő társadalmi fejlődés bizonyos szinten hasonlatos volt a Föld 

bármely más részén végbemenő folyamatokhoz. Ennek oka egyszerű, az embereknek vannak 

olyan generális fizikai és szellemi igényeik és szükségleteik, amelyek kielégítésre várnak, és 

mivel ezek az igények nagyjából egybeesnek, ennek folytán a rá adott válaszok is közel esnek 

egymáshoz. A vallás az egyik ilyen dimenziója az emberi létezésnek. Vagyis a vallások, 

annak ellenére, hogy számos dologban, gyakran alapjaikban különböznek, ugyanakkor 

rendkívül sok hasonlóságot is mutatnak egymással, mivel ugyanannak az alapvető emberi 

igénynek a kielégítésére törekszenek. Mint az a későbbi fejezetekben leírásra kerül, Kínában 

is végbement a civilizáció hajnalán lévő népek vallási fejlődése, amelynek eredményeként, 

kialakultak a kezdetleges kínai vallások. A vallási fejlődés első szintjein kialakult, a 

totemizmus, valamint az animizmus jellegzetességeit magukon viselő vallások sok tekintetben 

párhuzamosságokat mutattak a más népeknél a hasonló fejlettségi szinten megjelenő 

hiedelemvilág elemeivel. A világ különböző pontjain kialakult társadalmakban az embereket 

körülvevő ismeretlen, megmagyarázhatatlan és veszélyes természeti jelenségekre született 
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emberi magyarázatok sokszor kísérteties hasonlóságot mutatnak egymással, amely azt 

eredményezte, hogy a legelső emberi „vallások” szoros rokonságot mutattak, továbbá 

egymással komplementereket alkotó fogalmi tételeket fogalmaztak meg. Ugyanakkor, az 

ázsiai ország területén élő népeknél már ekkor megjelentek a később sajátos irányba terelő, 

különleges hitvilágbeli jellegzetességek, amelyek a későbbi évszázadok folyamán a kínai 

vallási jellegzetességek kialakulásához vezettek. 

A kezdeti vallásos elképzelések évszázadok folyamán végbement kikristályosodásának 

eredményeként jött létre a két legfontosabb kínai vallás, a konfucianizmus és a taoizmus. 

Mindkét vallás önálló fejlődés eredményeként, kizárólag az ősi kínai hit- és rituálévilág 

hagyományain építkezve, idegen befolyástól mentesen alakult ki Kínában. A meghatározás 

különös fontossággal bír minden további, a kínai vallásokat érintő vizsgálat során, és alapvető 

hatást gyakorol az azokkal összefüggő, rendszerszintű megállapítások meghozatalakor. Annak 

a fontosságát, hogy a Kínában kialakult vallások a saját ősi hiedelmek nyomán, külső befolyás 

nélkül keletkeztek, nem lehet kellőképpen hangsúlyozni, ugyanis ez gyakorlatilag az egész 

kínai történelemre alapvető alakító hatással volt. Azáltal, hogy az eredeti kínai vallások a 

bölcseletet és a bölcs életet helyezték tanításuk középpontjába, sikeresen járultak hozzá egy 

nagyon erős, pozitív értelemben veendő felsőbbségi tudathoz, amely a kínai nacionalizmus 

alapját biztosítja. A bölcseleti vallások révén a kínaiakban kialakult világkép azt tükrözte, 

hogy amit Kínában a tanítók nem írtak meg, az tulajdonképpen nem is létezik, mivel a tanítók 

megadták a választ a társadalom és a környezet, valamint az ég egyensúlyban tartásának 

módszerére, vagyis a választ az ember helyes életére.  

Amennyiben elfogadjuk, hogy a kínai vallások kialakulása egy önálló, külső befolyásoktól 

mentes, gyakorlatilag zárt kulturális környezetben zajló folyamat eredménye, abban az 

esetben a realitás teljes hiányát tükrözi az a gondolkodási mód, amely szerint ezek a vallások 

nem képeznek önálló rendszert. Az önálló fejlődési folyamat, már önmagában jelzi, hogy 

amint azt Hans Küng rendkívül találóan megállapítja, „a kínai vallások nem tekinthetők az 

általános vallástörténet valamiféle távol-keleti, egzotikus nyúlványának” (Küng – Ching, 

2000: 6). Azaz ahhoz, hogy a Kínában kialakult vallások, valamint az ennek kapcsán 

kifejlődött sajátos társadalmi rend elemzése ne vezessen tévútra, el kell fogadni a Hans Küng 

által felállított hipotézist: „a kínai vallásokat a világ harmadik önálló, történetileg 

egyenértékű vallási rendszereként” (Küng – Ching, 2000: 6), a külön rá – és kizárólag rá – 

vonatkozó keretek között kell elemezni.16 Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy az elemzési 

                                                 
16 A Hans Küng által felállított vallástipológiát a 2. melléklet tarralmazza. 
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feltételek ilyetén meghatározása a komparatisztikai módszerek alkalmazását nem csak 

lehetővé teszi, hanem éppen ezek a keretek teremtik meg az alapos, tudományos célú 

összehasonlítás lehetőségét. 

A Kínához köthető, azonban gyakorlatilag az ázsiai kontinens keleti partvidéke mentén 

húzódó államok mindegyikében elterjedt vallási rendszer a bölcseleti vallási rendszer. A 

bölcseleti vallási rendszerbe a nagy vallások közül a konfucianizmus és a taoizmus sorolható, 

ugyanakkor a rendszer kiegészül számos kisebb, a mai napig élő politeista, illetve animista 

vallással is, amelyeknek követői csak a Kínai Népköztársaság területén több milliós 

nagyságrendben élnek.17 

A bölcseleti vallások fő jellegzetességének a bölcs életre nevelés szándéka tekinthető. Az 

ebbe a rendszerbe tartozó vallások már eleve kiiktatják, hogy a túlvilági-, a halál utáni 

boldogság eléréséhez vezető út nevében, mintegy áttételesen próbálják a társadalmi együttélés 

szabályait optimalizálni, ezáltal pedig a politikai hatalomgyakorlást elősegíteni. Ezek a 

filozófiai-vallási irányzatok az ember, a Föld és az univerzum egyensúlyának gyakorlati 

fenntartására irányuló szabályzó mechanizmusaikkal közvetlen társadalmi normákat 

rögzítenek, amelynek eredményeként rendkívül erős politikai töltettel is rendelkeznek. Ki kell 

emelni azt a sajátosságukat, amelyet Max Weber úgy fogalmazott meg, hogy jellemző „a 

személyes, túlvilági etikai isten hiánya: ilyesmi Indiában csakis a későbbi hindu népi 

vallásosságon belüli mágikus szentség alakjában honosodott meg, a profetikus elképzeléseket 

– Mahávira és Buddha lényeges tanait – megvalósító társadalmi réteg hitében azonban csak 

időszakosan, és akkor is mindig panteisztikusan átértelmezve jelent meg, Kínában pedig a 

társadalmilag mérvadó réteg etikájából teljesen hiányzott” (Weber, 2005: 76). 

Az alább következő fejezetek alapos elemzését adják annak a folyamatnak, amelynek 

eredményeként a sajátos távol-keleti vallási rendszer elemei kialakultak. A vallási fejlődés 

folyamatának áttekintése – a sajátos a külvilágtól gyakorlatilag elszeparált kínai környezetre 

tekintettel – elengedhetetlen, hogy a kezdetektől fogva való elemzés része legyen, mivel már 

ebben az időszakban kialakultak azok a vallási alapok, amelyek a későbbiekben a vallási-

filozófiai elveket rögzítő bölcseknek a fő iránypontokat biztosították. 

                                                 
17 A kínai vallási rendszert bemutató ábra az 3. mellékletben található. 
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1.4. Totemizmus 

Az emberi közösségek legelsőként, a társadalmi fejlődés kezdetén kialakult, Kínában mély 

gyökerekkel rendelkező, és ennek eredményeként rendkívül hosszú időn keresztül, sokszor 

szinte érintetlenül fennmaradt vallásossági forma a totemizmus volt. A totemizmus során 

számos olyan alapvető vallási sajátosságnak teremtődött meg az alapja, amelyek később – 

önállóan továbbélve, vagy eredeti fogalmi kereteiket elveszítve, beolvadva – a társadalmi 

fejlődésre mély hatást voltak képesek gyakorolni. A totemizmus a kínai vallási és társadalmi 

fejlődés egyik legmeghatározóbb korszaka. 

A kínai totemizmussal összefüggésben a világhírű szovjet-orosz sinológus, Leonyid 

Szergejevics Vasziljev a szintén szovjet-orosz etnográfus, D. E. Hajtun fogalom 

meghatározását alkalmazza, amely szerint „a totemizmus a kialakuló nemzetség vallása, s 

abban a hitben fejeződik ki, hogy egy nemzetség olyan ősöktől ered, akiket fantasztikus lények, 

félemberek, félállatok, félnövények alakjában képzelnek el, s akik a reinkarnáció képességével 

rendelkeznek. A nemzetségi csoport a totem nevét viseli; hiszi, hogy rokonságban áll a 

totemmel, tiszteli a totemet, s ez a tisztelet annak teljes vagy részleges tabu18 alá helyezésében 

fejeződik ki” (Vasziljev, 1977: 33). Vasziljev totemizmus meghatározása jelen esetben azért 

bír különös jelentőséggel, mert Hajtun általános elméletét érvényesnek tekinti a zárt 

rendszerben fejlődő kínai vallási környezetre vonatkoztatva is. Ennek alapján levonható az a 

következtetés, hogy az emberi kultúra hajnalán, a távol-keleti államban, a hitvilág fejlődése 

teljesen általános, az emberiség egyetemleges értékrendjei mentén indult fejlődésnek. Az 

alapvető értékek a hasonló fejlettségi szinten lévő kultúrákban azonosan alakultak, azonban 

Kínában a későbbi évszázadok és évezredek folyamán a közös, tranzitív vallási alakulás 

lehetősége elveszett, amikor a kínai társadalom az elzárt fejlődés útjára lépett. A külső behatás 

nélküli fejlődés azt eredményezte, hogy bizonyos értékrendek, amelyek az egyéb 

civilizációkban lassacskán erodálódásnak indultak, majd kivesztek a hagyományok sorából, 

Kínában éppen ellenkezőleg, megszilárdultak. Bizonyos szempontból a totemizmus 

                                                 
18 A totemizmus kialakulása során megszülető tabu fogalma mind filozófiai, mind vallási, mind pedig a 

későbbiek során társadalomszerveződési és politikai szempontból is kulcsfogalmává válik az emberiségnek. 
A tabu olyan tiltott tevékenység, amely társadalmi tiltás alatt áll, vagyis megszegése a legszigorúbb, 
közösség által kiszabható büntetést vonja maga után. A tabuk fogalmi körébe az egyes kultúrákban más és 
más cselekményeket soroltak, azonban némely egyetemleges értékrendszer nyoma mindegyik civilizációnál 
megtalálható. A tabu megjelenésének egy zsidó-keresztény kultúrkörben való tipikus megjelenési formája a 
„tíz parancsolat”, amely szigorú vallási-társadalmi tilalom alá helyezi a közösség által elítélt cselekményeket. 
A tabu intézménye a modern civilizációk mindennapjainak is ismert szereplője, egyes cselekedetek 
megítélése még ma is a legszigorúbb közösségi tilalom alatt áll, némelyek pedig a társadalmi fejlődés 
eredményeként kerültek be a fogalomkörbe. 
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túlélésének tekinthető az is, hogy a leggyakoribb kínai totemállatok19 közül számosra a mai 

társadalom is különös tisztelettel tekint. 

A fentiekből adódóan a kínai vallás a fejlődés kezdetén számos párhuzamosságot mutat a 

világ más tájékain beindult folyamatok eredményeivel. Vagyis jogosnak látszik az a 

kijelentés, hogy az emberi alapértékek egymástól nem vagy csak minimális eltérést mutatnak, 

a jelentős különbségek a fejlődés későbbi fázisaiban mutatkoznak meg, amikor a vallási-

filozófiai dimenzió kombinációja a politikai dimenzióéval alapvetően képes befolyásolni az 

univerzális társadalmi értékek továbbélését, illetve azok elsorvadását. 

A kínai totemizmus, a kezdeti azonosságok után azonban sajátos formajegyeket kezdett 

felvenni, és önálló fejlődési keretek közé került. Ebben a kezdeti állapotban már megjelenik a 

kínai társadalom későbbi legalapvetőbb jellegzetessége, a családi alapú gondolkodás. A kína 

totemizmusban „a közös isteneken kívül minden egyes családnak legsajátabb istenei vannak: 

őseinek halotti árnyai, kultuszukat az egyes családok egyénileg végezték egy évszázadok 

folyamán kialakult és megcsontosodott rituálé előírásai szerint” (Hahn, 1980: 148-149). 

Vagyis, mint az Hahnnál is egyértelműen megjelenik a kínai vallási környezetben már a 

kulturális fejlődés kezdeti szakaszában megjelenik a család szerepe. További fontos tényező, 

hogy a család már ezen a társadalmi fejlettségi szinten egyértelműen a hiedelmek, valamint a 

szakrális szokások centrumaként és nem a periféria egy elemeként szerepel. 

Az egyes kultikus értékek központban szereplése olyan össztársadalmi szereppel bír, amely 

alapvető befolyást gyakorol az adott környezetben – az ideális körülmények megléte esetén – 

kialakuló politikai struktúrákra. A kínai politikai rendszerben már ekkor meggyökerezik az a 

szoros hierarchikus szabályokon alapuló autokratikus hatalomgyakorlási mechanizmus, 

amelynek értelmében a társadalom számára a legfőbb istenség felé az összekötő kapocs 

szerepét a világi hatalom csúcsán lévő személy jelenti.  

Az uralkodó világi és vallási kérdésekben való legfőbb hatalomgyakorlásának 

megkérdőjelezhetetlensége egyértelművé válik abból a szakrális szabályból, amely szerint ő 

az, aki „megistenült őseinek közvetítésével tartja fenn az elengedhetetlen kapcsolatot az 

istenek és emberek világa között” (Hahn, 1980: 150). Hahn megállapítását erősíti az 

University of Colorado neves valláskutatója, Rodney L. Taylor, aki szerint a „kínai vallás 

eredetileg az ősök kultuszára összpontosított, és az uralkodó család befolyása alatt állt”20 

(Taylor, 2004: 19). Taylor úgy véli, hogy a császári családok a saját őseikkel töltötték fel az 

állami vallás panteonját. Ez a gyakorlatilag kizárólagos, hatalomösszpontosító szerepkör 

                                                 
19 Teknősbéka, béka, hal, vadkecske, bárány, madár. 
20 A szerző fordítása. 
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rendkívül erős legitimitáshoz juttatta az ősi kínai kultúra államainak uralkodóit. Olyan erős 

legitimitáshoz, amelynek eredményeként a hatalomgyakorlásban sokkalta kevésbé voltak 

korlátozottak, mint az eltérő vallási környezettel rendelkező államok vezetői. Ahogyan azt 

Hahn írja, az ősi Kínában a vallási és világi hatalom szorosabban fonódik össze, mint 

Egyiptomban, „hiszen ott a világi bürokrácia mellett a fáraói hatalomtól többé-kevésbé 

független főpapi hatalom is létrejött, míg Kínában az egység nemcsak az uralkodó 

személyében, hanem teljes következetességgel az egész állami-egyházi bürokratikus 

rendszeren keresztül érvényesült. Nem véletlen, hogy a világi és vallási funkcióknak ilyen 

szoros egysége az ókori államok közül csak kettőben jött létre – éspedig éppen az ókor két 

legszervezettebb államában, a kínai és a római birodalomban” (Hahn, 1980: 152). Az önálló 

tevékenykedése esetén, mindenképpen nehezebben ellenőrizhető egyházi hatalom 

összeolvasztása a politikai vezetéssel, más eszközökkel el nem érhető legitimitási és 

hatalommegtartási többlethez juttatta a kínai uralkodókat, amelynek messze ható eredménye a 

teljes kínai történelem során nyomon kísérhető. Hasonló következtetésre jutott Pitman B. 

Potter is, akinek a meglátása szerint Kína történelme során a vallás és az állami hatalom 

kapcsolata mindig is vitatott volt, ugyanakkor nem vonható kétségbe, hogy a császári 

dinasztiák a népi vallások rítusainak a politikai élet mindennapjaiba való beemelésével 

próbálták legitimitásukat erősíteni (Potter, 2003: 317). Potter, mint az egyértelműen látszik, 

vitatja bölcseleti vallási rendszer létezését, ugyanakkor tényként kezeli a császári hatalom és a 

vallás konkrét, szoros összefonódását. A totemizmus során kialakult hatalmi struktúra ezen 

alapvető intézménye – számos ponton kiegészülve21 – azonban az alapvető arculatát is 

megőrizve öröklődött át évezredeken keresztül a kínai társadalomban. 

A zsákmányolásról a letelepedett, fölműves életmódra áttérő társadalom vallása is az új 

fejlettségi foknak megfelelő irányba kezdett fordulni, a totemek tisztelete lassan visszaszorult, 

és kialakult az elvárásoknak megfelelő vallási keret, az animizmus. 

1.5. Animizmus 

A letelepedett társadalmak először kialakuló vallása az animizmus, amely Kínában 

rendkívül jelentős szerepet kapott, és a mai napig számos motívuma fellelhető az ázsiai állam 

folklórjában, tökéletesen megfelelve a holland vallástudós, van der Leeuw meghatározásának, 

mely szerint „az ősvallás valamilyen egyértelmű, egyenes vonalú fejlődés csírája; ezt egyes 

tudosók animizmusnak” (Leeuw, 2001: 512) nevezik. 

                                                 
21 Példaként említhető Shangdi, a személyes főisten, a különböző funkcionális istenségek, illetve a királyi ősök 

kultusza is. 
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Az animizmusra jellemző, hogy mivel az emberek csekély ismeretekkel bírtak a természet 

törvényeivel összefüggésben, továbbá gyakorlatilag védtelenül álltak azokkal szemben, ezért 

lélekkel ruházták azokat fel. A folyamat eredményeként a természeti erőket22 értelmes 

lényekké, istenekké emelték, amelyek haragjától rettegni kell. Az animista társadalom számos 

lényt23 szentté emelt, amelyeknek egy részét a folklór ma is különleges tulajdonságok 

birtokosának tartja. 

A korszak jellegzetes, a világ más tájain létrejövő civilizációkhoz hasonlóan centrum 

szerepet játszó momentuma volt a termékenység és szaporodás kultusz. Az ősi földműves 

társadalmak életére jellemző kultusz keretében különösen fontos szerepet játszottak a nők, 

akiknek a korszakra érvényes szerepét – ugyan a sémi kultúrákkal összefüggésben, de 

általános értelműen – rendkívül plasztikusan mutatja be a magyar író, Passuth László A 

vízözön című regényében. A termékenységi kultuszhoz24 csatolódtak a legnagyobb társadalmi 

ünnepek, a termékenységi ünnepek, amelyek fő szimbóluma a női nemi szervet formázó 

Kauri kagyló (3. melléklet) volt. Az emberi civilizációk azonos gyökereit bizonyítja az a tény 

is, hogy a kínaiak ősi jelképe számos egyéb népnél25 is fontos szerepet játszott az azonos 

társadalmi, vallási fejlődés szakaszában. 

Az animista kor kínai társadalmára jellemző volt a mágia.26 A mágia révén került a sámán 

eksztázisba, és így alkalmassá vált arra, hogy kapcsolatot teremtsen az istenekkel; a világhírű 

román vallástörténész, Mircea Eliade frappáns megfogalmazásával élve a 

„samanizmus=eksztázistechnika” (Eliade, 2001: 20). A sámánok kínai vallási szerepével 

összefüggésben itt érdemes megjegyezni, hogy a sámánosság eredetileg nem az animista, 

hanem a totemista korszakát élő társadalomhoz köthető, azonban Kína esetében ez a generális 

szabály nem él. A sámánok kulcsszerepet kaptak a kínai kultúrára rendkívül jellemző jóslások 

kivitelezésénél is. Az ázsiai kultúrában a sámánok a letelepedett, földművelésre áttért 

közösségeknél nem vesztették el szerepüket, feladataikat nem vagy csak részben adták át a 

papságnak, és jelentős szereppel bírtak további évszázadokon keresztül. Az ősi kínai 

királyokra igaz, hogy „amint a király felelős a jósokért és a jóslásáért, főpapi minőségében 

ugyanúgy felelős volt az áldozatért és a papságért is. Ezenkívül ő volt a fősámán is, vagyis a 

                                                 
22 Az égbolt, az égitestek, a Föld, a Nap, az eső, a szél, a kövek, az erdők, fák, vizek. 
23 Sárkány, főnix, teknősbéka, egyszarvú, tigris. 
24 Egyaránt fontos volt a növények, az állatok, valamint az emberek szaporodásának biztosítása is. 
25 Példaként lehet említeni a germánokat vagy a szkítákat, de a honfoglalás kori magyarok is csodatévő 

amulettként tekintettek rá. 
26 A sámánok szerepe az egyes népek vallási életében több helyen túlmutat a totemista és animista 

társadalomszervezettségi állapotokon, lásd: mai szibériai sámánizmus. 
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birodalmában a vukért27 is ő viselte a felelősséget” (Küng – Ching, 2000: 31). A későbbikben, 

a klasszikus kínai társadalomban a császár rendelkezett egyúttal a főpapi címmel is,28 vagyis 

egyfajta müsztagóg szerepet betöltve „ő praktizál a szentségekkel, azaz olyan mágikus 

cselekedeteket hajt végre, amelyek garantálják az üdvözülést” (Weber, 2005: 74). 

A mágia, mint azt később bemutatom, átemelődött a taoista hitvilágba, ezáltal a sámánista 

jelleg mind a mai napig megtalálható az általános kultúrában ugyanúgy, mint az ősi vallásokat 

gyakorló rétegkultúrát képező nemzetiségeknél. 

A kínai animizmus egyik kiemelendő motívumaként jelentkezett – de ez nagyrészt az ezt a 

kort megelőző totemizmusra is igaz – az emberáldozat gyakori alkalmazása. Az 

emberáldozatok szerepe a Shang-Yin-dinasztia (i. e. 1765-1122) korszakában bírt a 

társadalomban a legjelentősebb szereppel. 

A kínai társadalom animista korszakában fixálódó legfontosabb vallási momentum a máig 

a kultúra fundamentumát alkotó ősök tisztelete. Az ősök tiszteletének kezdetleges megjelenési 

formájának tekinthető az animista Kína halottkultusza, amely azonban jelentős eltéréseket 

mutat az elhunytakat szintén különös tisztelettel övező egyiptomi kultúrától. Talán az egyik 

legmeghatározóbb különbségként kell említeni azt a tényt, hogy a Nílus-menti civilizációtól 

eltérően a kínaiak nem törekedtek a test konzerválására.29 A kínai halottkultusz 

kialakulásának kezdetei a mitikus uralkodók korszakára tehető, és a Shang-Yin-dinasztia 

idején már kifejlett állapotában találkozunk vele. A kezdeti temetési rituálék30 fejlődésének 

eredményeként a korszak közepén már jelentős felszereléssel31 látták el az elhunytat, akinek 

így semmiben sem kellett nélkülöznie az itteni világ tükörképének tekintett túlvilágon sem. A 

halottkultusz alapját az a népi hiedelem biztosította, hogy az emberi test a földdel egynemű, 

míg a lélek pedig az éggel. A halált követően a két rész különválik, és egyik sem szűnik meg 

azonnal létezni. A hagyomány szerint, mivel a test a halál pillanatában nem szűnik meg 

létezni, hanem hosszabb időre van szüksége a lebomláshoz, ebből adódóan a vele korábban 

szimbiózisban élő lélek sem tűnhet el nyomtalanul. A lélek itt marad – nem tudni mennyi 

ideig – a földi környezetben, és szüksége van arra, hogy egy élő ember fizikai szükségleteinek 

megfelelően ellássák. A korszak végére a halottkultusz átalakult, és a Zhou-dinasztia (i. e. 

1122-256) hatalomra kerülésének időszakában átadta helyét az ősök tiszteletének. 
                                                 
27 A vu szó kínai jelentése: sámán. 
28 A kínai vallásosság egyik fő jellemzője a szervezeti oldalon mutatkozó gyengeség, amelynek legmarkánsabb 

példája az egyházszervezet hiánya. A papok szerepét a hivatalnokok és a családfők töltik be. A papság 
intézménye csak a buddhizmus betörésével egyidőben jelenik meg. 

29 Jelen kutatómunkának nem célja, hogy egybevetést végezzen a két ősi civilizáció szokásvilága között, ezért a 
további összehasonlító munka mellőzésre kerül. 

30 Jellegzetes példája a csecsemőknek agyagedényben a lakóház padlózata alá temetése. 
31 Használati eszközöktől kezdve a feleséget, szolgákat ábrázoló szobrocskákig. 
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1.6. Univerzizmus 

Az ősi Kínában az animista időszak végére kialakult misztikus vallási-filozófiai, 

gondolkodási szisztémát a nyugati valláskutatók általánosságban univerzizmusnak nevezik.32 

Ez a komplex metafizikai rendszer egy hármas egység harmóniájára épít, amelynek 

összetevői az ég, a Föld, valamint az ember. A legfontosabb jellemzője, hogy a fő cél az 

egyes összetevők egyensúlya által megteremtett harmónia. Univerzizmusnak nevezik, mivel 

az egész univerzum egyensúlyát helyezi a gondolkodás centrumába, és azt állítja, hogy az 

ember akkor és csak akkor élhet teljes, boldog életet, ha és amennyiben képes harmóniában 

élni az éggel és a Földdel. A harmóniát a jin33 és a jang34 folyamatos változása, egyensúly 

keresése tartja fenn. Váltakozásuk, az ellentét, amelyet alkotnak, képes mozgásban tartani az 

egész kozmoszt, egyben a mozgás által teremtett változás adja az élet alapját. 

Amint azt Vasziljev is meghatározta, a makro- és a mikrokozmosz között egy nagy 

általános megegyezés létezik, amelynek alapját az adja, hogy a mind a világmindenség 

úgynevezett nagy jelenségei35 éppen a földi élet jelenségeivel, elsősorban az ember életének 

jelenségeivel állnak szoros összefüggésben. Az ember életével kapcsolatos összefüggések 

szellemében kerültek meghatározásra többek között az alapelemek, az alapérzékek, vagy az 

alapszínek. Továbbá ez vezetett oda is, hogy végeredményben megszülettek az alap 

kormányzati módok,36 amely tény ismét érzékletes példája annak, hogy a politikai hatalomhoz 

való viszony milyen mélyen, az ősi vallásos kultúra részeként gyökerezik a kínai 

társadalomban. 

A fentebb, a teljesség igénye nélkül, röviden bemutatott vallási jellemzők eredményezték, 

hogy a klasszikus nyugati vallástudomány nem volt képes a saját maga alkotta keretek között 

elhelyezni a kínai univerzizmust. Az örök változás, az isten végtelenségig elvont létezése, 

valamint számos egyéb tényező járult hozzá ahhoz, hogy a kínai kultúrában nem tudott 

kialakulni a hívő személyes kapcsolata az isten irányában. A legfőbb istenbe vetett hit, vagyis 

a meghatározó monoteista vallási megnyivánulás ugyanakkor nyomon érhető a kínai 

                                                 
32 Csaknem lehetetlen feladat eldönteni, hogy az univerzizmus nőtt ki a már meglévő mitológiából, vagy éppen a 

a mitológia az univerzizmus világszemléletéből. A valósághoz legközelebb az a megközelítés állhat, hogy 
egy egymást kölcsönösen átható folyamat eredményeként formálódtak. 

33 A jin a negatív, sötét erő, amelyet a nő testesít meg. Ez az erő minden esetben passzív és befogadó, odaadó és 
eltakaró, vagyis ez maga a Föld lénye, a jin-lény. 

34 A jang, vagyis a pozitív, férfi erő, a nemző erő, amely fényes és teremtő. Alapja a ragyogás és a fényesség, 
csúcspontját nyáron éri el az égi jang-lény. 

35 Az elemek, a légköri hatások, a bolygók, az égtájak, vagy például az évszakok. 
36 Gondosság, nyugalom, felvilágosultság, engedékenység, erély. 
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vallásoknál a Shangdibe,37 mint legfőbb istenbe vetett hitben. A fentebb kifejtett 

hiányosságok azonban számos európai gondolkodó számára kétségessé tették, hogy miként 

kell értelmezni a kínai vallási rendszert. A fentebb megjelölt problémák eredményezték, hogy 

a nyugati kutatók számára folyamatos gondot okoz, hogy milyen is a kínai vallás:  

− tiszta naturalista, 

− deista,38 

− a világ örökkévaló és személyes urában hívő, 

− panteista.39 

A fenti besorolások közül mindegyik, és ugyanakkor egyik sem feleltethető meg a kínai 

vallásoknak. Amennyiben ragaszkodni kívánunk ahhoz, hogy a nyugat fogalmak valamelyikét 

alkalmazzuk, akkor tágítani szükséges annak határain. 

A kínai vallások alapfogalma a dao, az általánosan érvényes világtörvény, amely éppen 

ebből adódóan fogalmilag pontosan nem megragadható, hiszen a dao, az út, amely lehet a 

csillagok vagy a bölcs útja, a lényeg, hogy az univerzum egyensúlyához, a rendhez és a 

törvényhez vezet, amelyek biztosítják az áhított harmónia bekövetkezését. 

Az emberi boldogság természetesen csak a társadalmi harmónia esetén lehetséges, amely 

szoros kapcsolatban áll az univerzumban fennálló egyensúllyal, mivel „az égi és földi világ, 

az élettelen s az élő, a társadalmi és az egyéni élet jelenségei kölcsönösen megfelelnek 

egymásnak, s ez az egyetemes összhang tartja fenn a kozmikus, földi és társadalmi jelenségek 

egészséges egyensúlyát” (Hahn, 1980: 150). A kínai társadalom fejlődésének már ezen a 

kezdeti pontján megjelenik az erőteljes törekvés a harmónia fenntartására, amennyiben 

azonban elfogadjuk a Hahn István által rögzített kereteket az egyén, a társadalom, a Föld és az 

univerzum komplex rendszerként működéséről, akkor el kell fogadni azt is, hogy az egész 

harmóniája akkor és csak akkor teljesülhet, ha az egyes részek harmonikus kapcsolattartása 

megvalósul. Amelyből következik, hogy az egyén számára legfontosabb a hozzá legközelebb 

eső tényezővel, vagyis a társadalommal megvalósuló harmonikus kontextus bizonyulhat, 

                                                 
37 Shangdi: a kínai főisten, a legfőbb uralkodó, egyben a megistenült ős. Lakhelye az ég egyetlen mozdulatlan 

pontján, a sarkcsillagon lévő bíborpalota, ahonnan a tekintetével követi a világtörténelemet. Az isten 
boldoggá teszi az erényeseket, azonban szerencsétlenné a gonosztevőket. A kínai mondák sehol nem említik 
egyetlen tettét sem, sőt beszélni is csak egyszer beszél az ókori irodalomban. Végeredményben ő az 
előidézője mindennek, azonban ő maga tétlen marad. A kínai gondolkodásában Shangdi, mint a jó uralkodó 
eszményképe jelenik meg, akitől minden függ, állandó jelleggel ugyanakkor nem avatkozik be személyesen a 
kormányzás folyamataiba. Bár élő személynek képzelték, mégis gyakorlatilag a rend megtestesítője. 

38 Isten a világ kezdeményezője, de a teremtés óta nem avatkozik a világ dolgaiba. 
39 Isten és a természet egysége. 
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természetesen kizárólag abban az esetben, ha az egyén legalább minimális kapcsolatot tart 

fenn a társadalommal. 

Az univerzizmus gondolkodása a kínai mitológiai lánc, valamint az ősi hiedelemvilág 

rendkívül színes és összetett szövedékéből nőtte ki magát. Amennyiben az univerzizmust egy 

mitológiának tekintjük, akkor igaz rá, hogy „a mitológia természetesen kitaláció abban az 

értelemben, ha a tudomány nézőpontját alkalmazzuk rá, mégpedig nem is akármelyik 

tudományét, hanem csupán azét, amelyik az újkori európai történelem utolsó két-három 

évszázadának szűk tudóskörére jellemző” (Loszev, 2000: 9). Ugyanakkor az sem hagyható 

figyelmen kívül, hogy a mítosz „nem kitaláció, hanem a legfényesebb és a legvalódibb 

valóság. A gondolkodás és az élet számára a lehető legszükségesebb kategória…” (Loszev, 

2000: 10). Loszev megállapításait elfogadva elmondhatjuk, hogy az univerzizmus pontosan 

annyira volt vallásnak tekinthető, mint az őskor, valamint az ókor bármelyik prófétikus, 

illetve misztikus vallása. 

A kínai vallás alapvető mítoszai ugyanazokból az alapvető emberi félelmekből, valamint 

elgondolásokból születtek, amelyekkel a csekély tudományos ismeretekkel rendelkező, 

kezdeti társadalmi formákban, az első közösségi formációkban élő emberek a számukra 

érthetetlen, létükre sokszor veszélyes természeti jelenségeket magyarázni kívánták, vagyis 

igaz, hogy bizonyos kínai mítoszok „az istenekről szólnak, másoknak más a tárgyuk” (Kirk, 

1993: 57). A kínai mitológia rendkívül bonyolult és szerteágazó kapcsolati rendszerrel 

felépített hiedelemvilágot foglal magában, amelyre tökéletesen igaz, hogy „az ember az 

életben hatalmat keres. Ha ezt nem találja meg, vagy nem a számára megfelelő mértékben, 

akkor azt a hatalmat keresi, amelyről azt hiszi, hogy életébe beépítheti. Igyekszik életét 

felemelni, magasabbra emelni, hogy mélyebb és tágabb értelmet kapjon. Ám így horizontális 

szinten találjuk magunkat: a vallás az élet kiterjesztése végső határáig” (Leeuw, 2001: 590). 

Az ősi kínaiak az élet végső határokig való kiterjesztését úgy vélték megvalósíthatónak, ha 

megteremtik a tökéletes harmóniát, amelynek, mint azt már feljebb is írtuk, egyik kitétele a 

társadalmi harmónia. Kínában a történelem folyamán úgy alakult, hogy már eleve a hatalom, 

pontosabban az ősökhöz és a családszervezethez csatolható hatalom körül került kiépítésre a 

vallás. A Leeuw által megfogalmazott axióma ezáltal Kína esetében tökéletesen megvalósul. 

Továbbmenve pedig a politikai hatalom, valamint a vallás tökéletes összefonódása valósul 

meg, az ősi vallást a kormányzással összefüggő alapelvekkel vértezték fel, illetve ennek 

inverzeként a kormányzás, vallási alapelvekkel került megerősítésre. A kormányzás és a 

vallás összefonódásából adódóan a társadalom vezető rétege tulajdonképpen a politikai 
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szupremáciáján túlmenően vallási többletjogokkal is bírt, amint Henri Maspero írja, „a kínai 

ókor vallása alapjában véve arisztokratikus volt” (Maspero, 1978: 137). 

Az arisztokraták kérhették az istenek segítségét, gyakorolhatták a kultuszokat, mivel azok 

az ősökhöz csatolódtak, és csak az előkelő40 emberek rendelkeztek „dokumentálhatóan” 

ősökkel. Az istenek hierarchiája megkövetelte, hogy az adott szintet elfoglaló istennek a 

megfelelő szintű halandó mutasson be áldozatot. A legfőbb istennek, Shangdinek csak az 

uralkodó áldozhatott, mégpedig évente egyszer, a téli napforduló idejekor, és kizárólag az erre 

kijelölt szent helyen, a konfuciánus korban rögzült hagyomány szerint, a pekingi Menny 

Templomában. Az uralkodó ekkor egyben a saját ősei előtt is tisztelgett.41 A vallás 

arisztokraták általi uralma azonban nem azt jelentette, hogy csak és kizárólag ők részesültek 

az isteni kegyelemből. A köznéphez tartozók „ki voltak ugyan zárva a kultusz gyakorlásából, 

de belőle ugyanolyan jogcímen húztak hasznot, mint a patríciusok” (Maspero, 1978: 138). 

Egyfajta autoriter vallásgyakorlás alakult ki, amelyben a családi élethez hasonlóan, annak 

legnagyobb tekintéllyel bíró tagja lehetett az egyedüli szószóló. Ezt a cselekedetét azonban, 

éppen a kis közösségtől kapott felhatalmazása alapján nem gyakorolhatta önös célok elérése 

érdekében. „A vallás valójában mindenekelőtt testületi ügy volt, nem pedig egyéni: a kultikus 

ténykedések végzéséhez egy közösség fejének kellett lenni, bármilyen kicsiny is volt az, s a 

kultikus cselekményeket senki sem a maga hasznára végezte, hanem az alája tartozó közösség 

javáért – a király az egész birodalomért, a fejedelmek országaikért, a birtokosok a 

birtokaikért, a tanyák igazgatásával megbízott hivatalnokok a tanyákért, a családfők a 

családjaikért” (Maspero, 1978: 138). A fentebbiekben Maspero segítségével ábrázolt kultikus 

rendszer is jól példázza a vallás és a kormányzati politika összefonódását a klasszikus 

Kínában. 

„A Csou-kori Kínában szintetizálódó ősi vallásos nézet-, szabály- és hagyományrendszer 

alkotta később alapját annak az ideológiának, amelyik Kínában az i.e. I. évezred második 

felében kezdett formát ölteni és amely később konfucianizmus néven vált ismertté” (Vasziljev, 

1977: 79). 

                                                 
40 A szóhasználatra ebben az esetben rendkívül oda kell figyelni, ugyanis a konfuciánus gondolkodás az előkelő 

társadalmi réteg és a „nemes ember” fogalmát megkülönbözteti egymástól. A „nemes ember” fogalmáról 
bővebben a későbbi fejezetekben esik szó. 

41 A kultusz külön érdekessége a kettős áldozat bemutatása, hiszen az uralkodó eredendően az istenekkel volt 
rokon, mégis külön bontva tisztelgett emberi ősei előtt is. 
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1.7. Konfucianizmus 

1.7.1. Vallás vagy filozófia? 

Az univerzizmussal kapcsolatos nyugati vallástudományi problémák továbbgyűrűztek a 

konfucianizmus értelmezésével összefüggő viták során. A Konfuciusz által integrált tanok 

összetettségük és egyediségük révén a nyugati dogmák alapján dolgozó vallástudósok 

számára a legtöbb esetben nem volt vallásként értelmezhető. 

Jól példázza a nyugati felfogást Merle Goldman, a modern kínai történelem és kultúra 

kiemelkedő kutatójának megállapítása, aki úgy véli, hogy „bár a konfucianizmus némely 

vonását lehet természeti vallásként értelmezni, azonban a konfucianizmus inkább erkölcsi és 

politikai filozófia volt, semmint vallás. Ez az erkölcs nem kinyilatkoztatásból, hanem 

Konfuciusz tanításából származik” 42 (Goldman, 1986: 147). Goldman szerint, a fentiekből 

eredeztetve hiába a klasszikus kínai történelem számtalan vallási hivatkozása, illetve a Kínai 

Népköztársaság vallási szabályzásra irányuló jogszabályalkotása, Kínában – eltérően más 

nagy civilizációktól – nem alakult ki nagy vallási rendszer. Ugyanakkor Goldman, némileg 

ellentmondóan azt is elismeri, hogy a Kínai Kommunista Párt a népköztársaság kikiáltását 

követő években „nem tiltotta adminisztratív eszközökkel, illetve erőszakkal a vallásokat”43 

(Goldman, 1986: 148) az országban. A későbbiekben pedig ugyan fellépett a vallások ellen, 

de az eredmény kétséges, mivel a „a szervezett vallás elpusztult, azonban maga a vallás nem. 

A hívők visszaszorultak az otthonaikba, ahol családjukkal és barátaikkal titokban 

imádkoztak” 44 (Goldman, 1986: 149). Külön érdekességként szükséges megjegyezni – egyben 

visszautalás a korábbi fejezetekben leírtakra is – mint látható –, Goldman annak ellenére 

beszél a kínaiak vallásgyakorlásáról, hogy véleménye szerint a kínaiak alapjában 

vallástalanok. 

Számos esetben kínai származású kutatók is kétségeket támasztanak a kérdéssel 

kapcsolatban. Tang Zongli, a kínai kultúra nemzetközileg elismert kutatójának véleménye 

szerint például a konfucianizmus nem önálló vallás, azonban állítása szerint „a 

konfucianizmus nem vallás, azonban vallási szerepet tölt be a kínai kultúrában és 

társadalomban; ez a kezdete és a központja a kínai kultúrának és értékrendnek” 45 (Tang, 

1995: 270). Tang véleménye ugyan hűen tükrözi azoknak a nyugati kutatóknak az 

                                                 
42 A szerző fordítása. 
43 A szerző fordítása. 
44 A szerző fordítása. 
45 A szerző fordítása. 
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álláspontját, akik úgy vélik, hogy a konfucianizmust filozófiának, és nem vallásnak kell 

tekinteni. Sőt, ezen túlmenően a konfucianizmus vallási mivoltában kétkedők álláspontját 

erősíti az is, amikor a szerző ugyanezen írásában úgy fogalmaz, hogy a „konfucianizmus egy 

filozófia, amely az emberi kapcsolatokkal foglalkozik” (Tang, 1995: 275). Tang megállapítása 

alapján kiderül, hogy bár a nyugati vallásfogalmak kereteibe nem tudja beilleszteni a 

konfucianizmust, azonban elismeri, hogy az ténylegesen megegyező funkciókkal bír. Ezen a 

ponton ismét felmerül a kérdés, hogy nem a fogalmi kereteket kellene-e bővíteni? 

Számos vallástudománnyal foglalkozó szakember számára gondot okoz Konfuciusznak 

vallásalapítóként történő kezelése is. A kutatókban felmerülő problémát érzékletesen 

ábrázolja Rodney L. Taylor: „Először, amíg egy vallási tradíció alapítójára általában úgy 

tekintünk, mint egy olyan személyre, akinek olyan konkrét látomásokban volt része, melyek az 

emberiség számára tartalmaztak üzeneteket, addig Konfuciusz olyan írások közvetítőjének 

tekinthető, melyek az antik-kori emberiség vezetőiről szólnak, nem Istenről, vagy más ember 

feletti forrásról. Másodsorban, amíg egy vallásalapító természetfeletti erőkkel rendelkezik, 

vagy természetfeletti események történnek körülötte, addig Konfuciuszt olyan személyként 

ábrázolják, aki nélkülözi e jellemzőket. A folklórbeli legendákat leszámítva a konfuciuszi 

tradíció nélkülözi a fentieket. Harmadrészt a legtöbb vallásalapító az emberiség 

megváltására törekedett. Ez a megváltás abban áll, hogy az egyes személyek eljutnak a 

jelenlegi állapotukból egy végső állapotba, legyen az a keresztények mennyországa, vagy a 

buddhisták nirvánája”46 (Taylor, 2004: 32). A Taylor által leírtak rávilágítanak arra a tényre, 

hogy Konfuciusz messze esik a nyugati tudományos élet által a vallásalapítókról alkotott 

ideláltipikus képtől, ennek a ténye azonban nem zárja ki azt, hogy kínai filozófus vallásalapító 

volt. 

A vallástudomány fejlődésével mind több kutató megtette a fogalmi szűkösséggel 

szembeni lépéseket, és az ortodox nyugati vallásértelmezéssel szemben, liberálisabb 

értelmezéseket alkalmazott. A kutatók egyike, a korábban már idézett Rodney L. Taylor 

például elismeri, hogy számos vita folyik arról, hogy a konfucianizmus a humanizmus, illetve 

a szociális etika egyfajta megnyilvánulásának vagy vallási irányzatnak tekintendő-e, azonban 

a professzor szerint a konfucianizmus inkább vallás, semmint pusztán az etika egyik irányzata 

(Taylor, 2004: 28). 

A konfucianizmus vallásként kezelésével összefüggésben a tudományos életben megjelenő 

újhullám egyik kimagasló képviselője, Yao Xinzhong professzor, a londoni Kings College 

                                                 
46 A szerző fordítása. 
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oktatója, a kínai vallások kiemelkedő kutatója. Yao egy 2000-es írásában elismeri, hogy a 

konfucianizmus vallásként való meghatározása bonyolult, azonban úgy véli, hogy számos 

olyan összetevő van, amely alapján vallásnak tekinthető a konfucianizmus (Yao, 2000: 43). 

Hans Küng, a jelenkor egyik legjelentősebb nyugati vallástörténésze, vallásfilozófusa47 

minden egyéb szerzőnél radikálisabban szakított a nyugati vallástörténészek, elsősorban 

teológiai alapú gondolkodásával. A svájci tudós természetesen önálló vallásként – és fontos 

felhívni a figyelmet, hogy nem valamely vallás oldalágaként, vagy mindössze egy filozófiai 

irányként – kezeli a konfucianizmust. Küng egyike azoknak a nyugati gondolkodóknak, akik 

képesek túllépni a tudományterület dogmatikus fogalmi keretein. Küng minden elemében 

vallásként értelmezi a konfucianizmust, és úgy véli, hogy jelentős egyezések mutatkoznak a 

világ más tájain kialakult, a klasszikus felfogás szerint is vallásként kezelt ideológiai, 

filozófiai irányzatok, valamint a konfucianizmus között. 

Küng a kutatásai során számos párhuzamot vont a nyugati vallástudomány által vallásnak 

tekintett ideológiák, valamint a klasszikus kínai vallások között. A svájci tudós úgy véli, hogy 

„a régi kínai és a régi izraelita vallások között ugyanis már az isten megnevezésénél olyan 

hasonlóságok állnak fenn, amelyek a mai problémát érthetőbbé teszik” (Ching – Küng, 2000: 

118). Küng szerint, hogy a modern vallástudósok számára az jelenti a fő gondot, hogy a kínai 

vallások kettős elnevezéssel illetik istent,48 és ez a tény dogmatikus problémát okoz. Küng 

ugyanakkor kiemeli, hogy a klasszikus zsidó vallásban is párhuzamosan, egymás mellett 

használatos volt isten két megnevezése.49 „Az Ótestamentumban később a két név 

összemosódik” (Ching – Küng, 2000: 119), ennek eredményeként nyugaton kialakult a vallás 

középpontjában megkérdőjelezhetetlenül, egy személyben álló, személy jelleggel felruházott 

isten, míg a keleti hitben megmaradt a hagyományos kettősség. 

Küng úgy véli, hogy a vallások között meglévő alapvető ellentétek ellenére Jézus és 

Konfuciusz személye, továbbá tanítása és élete között számtalan hasonlóság fedezhető fel. A 

Küng által taglalt legfontosabb hasonlóságok szerint Jézus és Konfuciusz is társadalmi 

válságidőszakban, családjukkal nem törődve, tanítóként léptek fel. Küng leszögezi, hogy 

egyik mester sem volt aszkéta, sem metafizikus,50 sem szkeptikus, sem misztikus, azonban 

mindketten saját tanításuk szerint élve konfrontálódtak az éppen fennálló politikai 

                                                 
47 Küng katolikus pap. 
48 Sangdi és Tian. 
49 Jahve, illetve Elohim. 
50 „A konfucianizmus – noha az iskola kifejlesztette a maga kozmonógiáját – önmagában mentes volt mindenféle 

metafizikai érdeklődéstől” (Weber, 2007: 164). 
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hatalommal. Nagyon fontos hasonlóságként kell kiemelni, hogy mind a két tanító erősen 

kötődött népének korábban kialakult, ősi vallásához. 

A Küng professzor által a konfucianizmus, valamint az egyéb vallások tárgyában leírt 

hasonlatokat természetesen hosszasan lehetne a továbbiakban is sorolni. Jelen tanulmány a 

fentiek alapján – követve többek között a fenti szerzők, valamint Hans Küng és Julia Ching 

álláspontját is – önálló, azonban rendkívül egyedi sajátosságokkal rendelkező vallásként 

kívánja bemutatni a konfucianizmust. 

1.7.2. Konfuciusz kora 

Konfuciusz életének könyvtárnyi irodalma fellelhető. Jelen tanulmánynak nem célja, hogy 

újabb, a nagy filozófus életéről szóló művel gazdagítsa a szakirodalmi kínálatot. Azonban a 

dolgozat témájának teljes kifejtéséhez nélkülözhetetlen, hogy áttekintést nyújtsunk a 

filozófus-szerző életének azon eseményeiről, amelyek gondolkodásának főbb irányvonalait 

meghatározták.51 

A nyugati kultúrában Konfuciuszként ismert világhírű bölcselő születési időpontjáról 

pontos adatok nem állnak rendelkezésre. Életművének, filozófiája hatásának és későbbi 

társadalomalakító szerepének szempontjából rendkívüli jelentőséggel bír, hogy Kína, 

Konfuciusz születésének feltételezett időpontjában az írásbeliség kezdetiségéből a kiteljesedés 

felé való átmenet korszakát élte. Kína első írásos emlékei az i.e. IX. és VI. század között 

időszakból eredeztethetők, és „ezek a művek mind politikai, vallási vagy rituális jellegűek, 

összhangban azzal a fajta társadalmi berendezkedéssel, amit az i.e. I. évezred elején a Keleti 

Zhou-korban figyelhettünk meg: az ősi jogait és privilégiumait féltékenyen őrző előkelő 

réteggel, amelynek legfőbb elfoglaltsága a háborúskodás és az áldozatok bemutatása volt” 

(Gernet, 2005: 81). Az egymással gyakran fegyveres konfliktusban álló fejedelemségek a 

széttagoltság állapotában tartották az országot,52 és az első egységes Kína létrejötte még 

évszázadokat váratott magára.53 A történelmi tények alapján elmondható, hogy „Konfuciusz a 

                                                 
51 A konfucianizmus ideológiájának megértése szempontjából lényegesnek tekintem Konfuciusz életének rövid 

összefoglalását. Indokolt ez többek között azért is, mert a Mester élete és filozófiája rendkívül szoros 
szimbiózist alkottak egymással. Konfuciusz ugyanis a maga alkotta filozófia keretei között élte 
mindennapjait, ezáltal nem csak kortársainak, hanem a későbbi évezredekben őt követni szándékozóknak is 
hiteles példaként állítható. A filozófus életével kapcsolatos összefoglalót a 4. melléklet tartalmazza. 

52 A korszak kínai államait bemutató térképet az 5. számú melléklet tartalmazza. 
53 A kínai fejedelemségek első egyesítésére mindössze az i.e 221-ben került sor, amikorra Qin állam uralkodója 

legyőzte az összes korábban független kisállam fejedelmét, és megalapította az egységes Kínát. Qin Shi 
Huang, aki magát a legendás Sárga Császár utódjának tekintette, ellentmondásos alakja a kínai 
történelemnek. Egyrészt életműve kiemelkedőnek tekinthető, hiszen a földterületek egységesítésen 
túlmenően a mértékegységek, valamint a pénznemek különbözőségét is felszámolta. Ugyanakkor a 
konfucianizmusra ténykedése majdnem végzetes következményekkel járt. 
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társadalmi és politikai konfliktusok nagyfokú kiéleződésének időszakában élt” (Vasziljev, 

1977: 82). 

A korszak, amelyben Konfuciusz is élt, az írásosság kiteljesedése révén, már túllépett a 

mitologikus koron, azonban nemcsak számtalan szállal kötődött ahhoz, de ezen túlmenően, 

gyakorlatilag a mindennapjainak részét képezte a mitologikus eszmerendszer. A társadalmi 

szerkezet, a szokások, továbbá a gazdasági és politikai viszonyok nagyban hasonlítottak a 

mitikus korszakra, amely ugyanakkor már a fejlett társadalom jegyeinek kezdeti nyomait is 

magán viselte. Egy olyan átmeneti korszakról beszélünk, amely az írás, valamint a 

tudományok fejlődése révén mind több és több ismeretanyagot volt képes felhalmozni. A 

rögzített információk azonban még csak a társadalmi valóság szűk szegmensét láttatták, 

parányi tényanyag megőrzésére voltak képesek. 

A korszak viszonyaira jellemző, hogy kialakult „az ősök hierarchikus felépítésű kultuszán 

és a családi kiváltságok tovább örökítésén alapuló társadalom abból az ősi államformából, 

amelyre úgy tűnik, a korlátlan királyi hatalom volt jellemző” (Gernet, 2005: 61). A világhírű 

Kína-szakértőtől idézett gondolat egyértelműen rávilágít arra, hogy Konfuciusz egy olyan 

történelmi korba született bele, amelyben a pozíciójában elbizonytalanodott uralkodóréteg 

saját hatalmi bázisának megszilárdítása érdekében minden politikai eszközt felhasznált. A 

hatalmi elit nem volt tisztában a lehetséges eszközök teljes tárházával, csak a célt látta – 

többnyire – tisztán. A cél pedig a hatalom feudalista jellegű bebetonozása volt. Konfuciusz 

szellemi nagyságát bizonyítja, hogy tökéletesen ismerte fel azt az eszközt, amellyel az 

uralkodó osztály pozícióit biztosítani lehet. Konfuciusz azonban – legalábbis az élete során – 

ezzel a felismeréssel gyakorlatilag magára maradt.54 

1.7.3. A konfucianizmus tanítása55 

Amint azt már korábban jeleztem, Konfuciusz gyakorlatilag a megelőző évezredek 

tanításait foglalta közös keretbe. Ebből adódóan – amint azt Raymond Dawson megállapította 

– „a konfucianizmus egyik legfontosabb tantéle tehát az, hogy a világ harmóniájának és 

boldogságának biztosítása érdekében az embernek önmagát és tetteit összhangba kell hoznia 

                                                 
54 A későbbi korok konfucianizmus iránti elkötelezettségét azonban jól jelzi, hogy i. e. 174-ben a Han dinasztia 

első császára áldozatot mutat be a filozófus sírjánál, majd i. e. 120-ban templomot emelnek a szülőhelyén. I. 
sz. 555-ben egy császári rendelet írta elő, hogy minden tartományi székhelyen templomot kellett emelni a 
tiszteletére, de ekkorra szinte minden településen volt konfuciánus templom. Konfuciuszt 1906. szeptember 
30-án az égi és földi istenekkel egyenrangúvá nyilvánították. 

55 A konfucianizmus tanításával összefüggésben számos tanulmány, illetve összefoglaló mű látott már 
napvilágot. Jelen tanulmány nem kíván újabb sort nyitni ezen művek sorában. A terjedelmi keretek sem 
tennék lehetővé egy érdemi munka elkészítését. A tanulmányban elsősorban a politikai hatalommal 
összefüggő, autoriter társadalmi jelleget hangsúlyozó jellegzetességek kerülnek kiemelésre. 
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az univerzummal: a társadalmi rendet a kozmikus rendhez kell igazítania” (Dawson, 2002: 

73). Amint az Dawson idézett gondolata alapján nyilvánvaló, Konfuciusz nem kívánt új 

ideológiai alapokat teremteni, hanem a korábban kialakult – véleménye szerint kizárólag 

üdvözülésre vezető – tanokat kívánta szintetizálni, és egységesen alkalmazható keretbe 

foglalni. Ennek eredményeként kiemeltként kezelte az ősök tiszteletének megszilárdítását, 

amelynek sikeréhez kétség nem férhet, hiszen a konfucianizmus intézményesülésével „az 

ősök szellemének hatalmába vetett hit és az ősök kultusza volt az egyedüli államilag előírt” 

hittétel (Weber, 2007: 154). 

Konfuciusz tevékenykedésének idejére már az összes olyan alapvető, az univerzum 

egyensúlyát, mint a legfőbb vallási célt, rögzítő dogma rögzítésre került, amelyek a kínai 

vallások főbb jellegzetességeit biztosítják. Miután, ezek között az alaptételek között az ősök 

tisztelete is megtalálható volt, ebből adódóan, viszonylag egyszerű az a következtetés, hogy a 

korszak hatalmi válságát szemlélő Konfuciusz úgy vélte, hogy csak abban az esetben 

lehetséges a vészhelyzetből való kilábalás, ha a „liberális” elveknek véget vetnek, és a kínai 

társadalom visszatér a klasszikus előírásokhoz. Vagyis, Konfuciusz korának egyik 

legkonzervatívabb gondolkodójának tekinthető.56 Ugyanakkor a vallásalapító-filozófus 

egyben a világtörténelem egyik leginnovatívabb személyeként is elkönyvelhető, amennyiben 

úgy tekintünk rá, mint aki a már korábban meglévő – feltehetően halódó – hitvilágból, 

gyakorlatilag minimálisan szintetizáció útján alkotott egy új, és évezredeken keresztül 

működő vallási irányzatot.  

A fenti gondolatsort erősíti a korábban már idézett, kiemelkedő vallástörténésznek, 

Hardingnak a nagy filozófussal összefüggésben tett megállapítása is: „Konfuciusz 

szenvedélyesen konzervatív volt, és távol állt tőle a szándék, hogy megváltoztassa korának 

elfogadott vallásos elképzeléseit és gyakorlatait” (Harding, 2008: 93). Harding az idézett 

megállapításában csak és kizárólagosan vallási alapú megközelítést alkalmaz, ugyanakkor 

érdemes ezen a helyen kiemelni Őri Sándor gondolatát is, aki elsősorban Konfuciusz 

államszervezői nagyságát igyekszik hangsúlyozni, amikor úgy vélekedik, hogy „ Konfuciusz 

nem szakadt el Korának társadalmi rendjétől, s valószínűleg nem is állt szándékában, hogy 

így tegyen, ezért más tanításaival egyetemben erkölcsi aranyszabályát is ezen társadalmi 

renddel összhangban alkotta meg” (Őri, 2000: 44). Amint azt Max Weber a konfucianizmus 

konzervatív többlettöltetével összefüggésben megfogalmazta: „a legcsekélyebb kísérletet sem 

                                                 
56 A mitologikus őskor hagyományainak konzerválásában a legtöbb nagyúr nem saját hatalmának zálogát, hanem 

egy ismeretlen és leküzdhetetlen veszélyforrást látott, holott, önmaguk is ezek között a hagyományok között 
élték mindennapjaikat. 
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tette arra, hogy a meglévő hitet etikailag racionalizálja. A császár és a hivatalnokok által 

folytatott hivatalos kultuszt és a családfők őskultuszát a fönnálló világi rend részeként 

előfeltételezte” (Weber, 2007: 173). 

Kiemelendő ugyanakkor, hogy Konfuciusz maga sohasem vetette papírra a gondolatait, 

illetve a tanítását. Több mint valószínű, hogy a nagy filozófus nem is igazán érezhette ennek 

szükségességét, hiszen – a személyével kapcsolatban fennmaradt feljegyzések tanúsága 

szerint – megítélése szerint ő maga is tisztában volt azzal, hogy nem alkotott újat, hanem a 

régről meglévő tudást összegezte, illetve – és ennek hangsúlyozása nagyon fontos – 

értelmezte. Konfuciusz elveit, valamint filozófiáját tanítványai és még inkább szellemi 

örökösei nyomán ismerhette meg az utókor. Ennek folytán nem állapítható meg tökéletes 

biztonsággal az sem, hogy a neki tulajdonított gondolatok közül melyeknek szerzője 

ténylegesen a mester, illetve melyek azok, amelyeket – az esetlegesen évszázadokkal később 

élt és alkotott – követői fogalmaztak meg. A közvetlenül Konfuciusznak tulajdonított 

kinyilatkoztatások eredetiségvel kapcsolatos bizonytalansági tényezőt erősítik a többek között 

Max Weber által is a Qin Shi Huang-féle konfucianizmus üldöztetéséről megfogalmazott 

gondolatok: „borzalmas erőszakkal próbálta megsemmisíteni a teljes klasszikus irodalmat s 

magukat az írástudókat. A szent könyveket elégették, s állítólag 460 írástudót elevenen 

elástak” (Weber, 2007: 100). Annak ellenére, hogy a korai stádiumban lévő konfucianizmust 

tűzzel-vassal megpróbálták elpusztítani, a fiozófiai-vallási irányzat sikeresen intézményesült, 

és a legmesszebbható kínai filozófiai irányzattá vált. 

A konfuciánus szemlélet alapvetően megszilárdította a korábban az ősök tisztelete 

keretében kialakult dogmákat. Az ősök iránti tisztelet vezetett el oda, hogy a család a 

legfontosabb kínai társadalmi építőkockává váljon. A konfucianizmus „a családot (a 

társadalom alapvető sejtjét) természetes csoportnak” (Molnár, 2002: 22) tekinti,57 ezáltal 

pedig egy olyan csoportképződményt lát benne, amely az univerzum ideális egyensúlyi 

állapotának egyik meghatározó szegmense. A klasszikus kínai szemlélet szerint az univerzum 

folyamatos mozgásban, változásban áll, azonban szignifikáns a törekvése az egyensúlyi 

állapot elérésére. Az állandó változás azonban csak, és kizárólag abban az esetben szolgálja a 

közösség – ezáltal a világegyetem – javát, ha kontrollált keretek között zajlik. A kontroll 

lehetőségét a normák teszik lehetővé, azok a normák, amelyek időtlenül érvényesülnek az 

                                                 
57 Fontos rögzíteni azt a tényt, hogy Molnár Tamás nem a keleti társadalmakkal összefüggésben fogalmazta meg 

az autoritással kapcsolatos gondolatait. Molnár konzervatív európai, illetve zsidó-keresztény kultúrkörbe 
tartozó véleményt fogalmaz meg, amikor a családot és a család alapján a társadalmi autoritást hangsúlyozza. 
A Molnár Tamás által képviselt irányvonal legjelentősebb nyugati gondolkodója Robert Filmer volt. Az 
autoriter társadalom filmeri eszméjéről a 6. melléklet tartalmaz bővebb információkat. 
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univerzumban. „A többség állandóan változik, a normának pedig éppen tartóssága adja meg 

az értékét (normatív jellegét), vagyis az, hogy nincs kitéve a népszerűség szeszélyének, sem a 

többség nyomásának. A norma tehát egyfajta módja annak, ahogyan hiszünk, beszélünk és 

cselekszünk; az ész és a szokás is szentesíti, kölcsönösen erősítvén egyik a másikát. Az 

autoritás pedig, ezt a megfogalmazást véve alapul, olyan beszédként vagy cselekvésként 

jelenik meg előttünk, amelynek valamilyen norma szolgál biztos alapjaként” (Molnár, 2002: 

21). 

A kínai társadalom legalapvetőbb normájaként jelentkezik a család szentsége, azé a 

családé, amely a legelső, legerősebb szocializációs szintérként58 az autoritással összefüggő 

attitűdök is elsajátítására kerülnek. „A családon belül végbemenő minden cselekedetben az 

autoritás (illetve a neki való engedelmeskedés vagy annak elutasítása), vagy az autoritás 

hiánya nyilvánul meg” (Molnár, 2002: 23). A családi viszonyokban minden szereplőnek 

megvan a maga jól meghatározott szerepe, és jobbára tartós függő helyzetet tölt be. A családi 

szocializációs színtér fixálódása magával vonja az autoriter személyi kapcsolatok állandóvá 

válását is, amelynek eredményeként az egyén mindennapi életének alapvető relációjává 

válnak az autoriter viszonyok. A Konfuciusz által hivatkozott család egy rendkívül autoriter 

bázisú társadalom hosszú távú fennmaradásának forrásává vált. Mivel a családi alap rögzítette 

a megkérdőjelezhetetlen autoritást, amely így a társadalom működésének fő mozgatórugójává 

vált, ezáltal a kínai társadalommal összefüggésben igaznak tekinthető a kiváló filozófus 

Molnár Tamás megállapítása, amely szerint az autoritás „annyiban szolgálja a közösség javát, 

amennyire a közösség megérti a létjogosultságát” (Molnár, 2002: 41). A tapasztalatok azt 

mutatják, hogy a kínai társadalom, a családi alapú gondolkodásnak köszönhetően tökéletesen 

megérti és elfogadja az autoritás szerepét a közösség életében. 

                                                 
58 A család, amely erős és tartós alakító erővel bír, az első szocializációs színtér, amely egyben a legjelentősebb 

is. Felelős a tekintéllyel, az autoriter viszonyokkal kapcsolatos normák, továbbá a nemzeti, a vallási, a nyelvi, 
valamint az osztálytudat kialakulásáért. Az iskola elsődleges szocializációs feladata, hogy konkretizálja a 
gyermek fogalmait az intézményekről. A kortárscsoport, vagyis a baráti körök, a játszótársak, a 
munkacsoportok (szakkörök) elsősorban az összetartozás érzése révén alakítja ki a közösség szabályaihoz 
alkalmazkodás képességét. A csoportokra általában jellemző, hogy az egyének viszonylag azonos státusszal 
bírnak, ebből kifolyólag a másik egyén véleményét szeretetből vagy tiszteletből fogadják el. A munkahely 
rendkívül fontos szocializációs színtér, amely kiemelkedő szerepet játszik a csoportazonosulás, valamint az 
alkufolyamatok során érvényesülő normák elsajátítása során. A tömegkommunikáció az információs 
társadalom kialakulásával az egyik legfontosabb, folyamatosan jelen lévő, mélyreható változásokat előidézni 
képes színtér. A politikai pártok tudatos és fontos szereppel bírnak az egyén szocializációs folyamatában. 
Lehetnek megosztók vagy kohézió keltők. Lényeges szerepük, hogy folyamatosan ébren tartják az egyének 
egyébként nem nagy politikai érdeklődését, valamint folyamatosan közvetítenek az állampolgár és a politikai 
struktúra között. A közvetlen kapcsolat a kormányzati struktúrákkal, jelentősen befolyásolhatja az egyén 
viszonyát az őt körülvevő kultúrával, illetve politikai rendszerrel. A társadalmi és kulturális környezet, a 
környezet, a technika és a kultúra változása folyamatosan hat az egyén személyiségére. 
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Azont túlmenően, hogy az autoritás alapú konfuciánus tanítás szerint a nép vallásossága 

kiemelt jelentőségű, mivel ez segíthet fenntartani az állam rendjét, lényeges elemként 

jelentkezik az a nézet is, hogy „a maga részéről a császári hatalom volt a legfőbb vallásilag 

megszentelt képződmény. Bizonyos értelemben a népi istenségek forgataga fölött állt” (Weber, 

2007: 154). Különös érdekességet ad a konfucianizmusnak ezen a szinten, hogy mivel 

elsősorban a hivatalnok réteg által alakított filozófiai-vallási irányzatként fejlődött, ezért 

kiemelten is a hivatalnokok társadalmi helyzetének biztosítása, hosszútávú bebetonozása volt 

a cél. Vagyis vagy a nép, vagy az uralkodó válik felelőssé, amennyiben valami rosszul megy 

az országban, a ténylegesen az állami ügyeket vivő hivatalnokréteg azonban mentes marad az 

elszámoltatástól. 

Konfuciusz tökéletes életfilozófiát alkotott, amely egyben rendkívül biztos lábon álló 

uralmi pozíciót teremt annak, aki megtartja a politika-filozófiai iránymutatásait, úgy, hogy 

közben az egész eszmei rendszert kivetítheti az alattvalók legbelsőbb magánszférájára, amely 

azt eredményezi, hogy az államberendezkedés nem hat átpolitizáltnak. Egy autoriter vagy 

akár totalitárius berendezkedés kiépítésére vágyó egyén vagy csoport nem is kereshet 

biztosabb filozófiai támaszt. A konfuciánus életszemléletben ugyanis rögzült az a nyugati 

társadalomból mára kiveszni látszó norma, amely szerint „az ember szabadnak születik ugyan 

Isten gyermekeként, nem születik azonban szabadnak sem a természet, sem a társadalom 

részeként, mármint ha a szabadság azt jelenti, hogy az ember önmaga alkotója és fenntartója, 

valamint hogy korlátlanul és szabad mindent megtennünk, ami csak tetszik” (Molnár, 2002: 

24-25). Vagyis, a kínai kultúrában kiépültek, és fixálódtak a társadalmi kapcsolatok 

viszonyrendszerei, amelyek alapvetően alá-fölérendeltségi kontextusban értelmezendők. A 

konfucianizmus szigorú szabályok alapján öt társadalmi alapviszonyt határoz meg: 

− uralkodó-miniszter, 

− apa-fiú, 

− férj-feleség, 

− idős-fiatal, 

− barát-barát. 

A különböző viszonyok, a barát-barát mellérendelő relációt leszámítva, hierarchikus 

viszonyokat jelölnek ki. Ezek a hierarchikus viszonyok nem csak a személyi kapcsolatok 

jellegét szabják meg, de eleve determinálják a társadalom hierarchikus felépítését is, a 

különböző megjelölt kapcsolatok ugyanis lefedik a társadalom teljes felületét. Az egyén 
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egyszerre vehet részt a különböző reláció-típusokban, ennek megfelelően pedig egyszerre 

játszhat az egyikben alárendelt, míg a másikban fölérendelt szerepet. A kapcsolatok 

osztályozásából ki kell emelni az uralkodó szerepét, aki csak és kizárólag fölérendelt szerepet 

tölthet be. Az uralkodó esetében még a mellérendelő barát-barát viszony sem megengedett. 

Az uralkodó a Menny gyermekeként, legfeljebb ősei szellemével kapcsolatban foglalhat el 

alárendelt kapcsolatot, amely azonban nem a földi társadalom viszonyrendszerében 

értelmezendő. 

Külön említést érdemel a barát-barát viszony, amely első látásra megbontja a társadalmi 

kapcsolatokra kiépített hierarchikus harmóniát. A barátság mibenlétének elemzése jelen 

dolgozatnak ugyan nem tárgya, azonban a gondolati kohézió mindenképpen szükségessé 

teszi, hogy néhány szó essen a barátság sajátosságairól. A barátság ugyanis egy olyan 

különleges viszonyrendszert feltételez, amelyben – mivel alapját minden esetben a szeretet 

képezi – egyszerre van jelen a hierarchikus, valamint a mellérendelő szerep is. A szeretet 

ugyanis nem csak abban nyilvánul meg, hogy mellérendelt viszonyban áll egyik személy a 

másikkal, hanem abban is, hogy a relációban résztvevő egyének – a szeretet, mint szubjektív 

érzelem által vezéreltetve – folyamatosan alárendelik magukat a másiknak. A barátság 

különleges viszonyrendszerét jól példázza a katolikus filozófusok – számtalan forrásban 

feldolgozott – elmélkedése az ember barátságáról Istennel, amelyben természetes az alá-

fölérendeltség megléte.59 Vagyis elmondható, hogy a barát-barát viszony egyik 

fundamentuma éppen a sajátosan megjelenő, flexibilis alá-fölérendeltség, amely ezáltal 

erősítőleg hat a Kínában kialakult hierarchikus társadalmi viszonyrendszerre. 

A kínai társadalomban érvényesülő autoriter viszonyok bizonyos értelemben az egyén 

fokozott védelmét szolgálják, azonban úgy, hogy megőrzik a közösség primátusát. Az 

individuum számára a konfucianizmus által szigorúan szabályozott társadalmi 

kapcsolatrendszer számos előnyt biztosít. 

− Az egyén biztos lehet a közösségben elfoglalt pozíciójával kapcsolatban, továbbá 

tisztában lehet a lehetőségeivel és a mozgásterével. 

− Az egyén számára biztosított a közösséghez tartozás, amely fokozott védelmet 

nyújt a külső és belső fenyegetettséget kel szemben. 

− A biztonságérzet hozzájárul az egyén emocionális szintjének fenntartásához. 

                                                 
59 A példa ugyan nem a kínai kultúrkörből való, azonban mivel emberi érzelemről beszélünk – amely a világ 

bármely táján többé-kevésbé azonos jelleggel jelenik meg – földrajzi és kulturális határok nélkül megegyező 
keretek között értelmezhető. 
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− Megkönnyíti a kommunikációt, elősegíti az egyén kapcsolatteremtését, és 

leegyszerűsíti a társadalmi érintkezést. 

− Megkönnyíti az alkalmazkodást az újonnan bevezetett szabályzórendszerekhez.  

Molnár Tamás megfogalmazását alkalmazva, „az autoritás tehát alapvetően az a 

természetes60 ár, amit az egyén megfizet azért, hogy valamely társadalomhoz tartozhassék, 

hisz máskülönben nem volna egyén, s főleg nem védelemben részesülő, a társadalomba 

integrált egyén” (Molnár, 2002: 26). A társadalomba integráltság a hatalom, és annak 

legitimitása szempontjából lényegi kérdésként jelentkezik. Az által, hogy az autoritás szigorú 

keretek között intézményesült a kínai társadalomban, tulajdonképpen rendkívül erős 

legitimitáshoz is jutott a politikai hatalom. A kínai politikai elit legitimitását természetesen 

tovább erősítik olyan tényezők is, mint amelyet például Max Weber fogalmazott meg: „A 

vallás és a politika között természetesen ott a legkisebb a feszültség, ahol – mint a 

konfucianizmusban – a vallás szellemekbe vetett hitet vagy egyenest mágiát jelent, az etika 

pedig csupán azt jelenti, hogy a képzett ember okosan alkalmazkodik a világhoz” (Weber, 

2005: 76). A tényezők természetesen összeadódnak, és felerősítik egymást. Vagyis 

megállapítható, hogy a konfucianizmus a társadalom minden szegmensét átfogó komplex 

rendszert épített ki, amelynek elsődleges céljának tekinthető, hogy a társadalmi harmónián 

keresztül mind stabilabb politikai rendszert biztosítson, hogy ezáltal hozzájáruljon az ember 

és az univerzum harmóniájához. A konfucianizmus kiterjedt irodalma számos elemzői 

lehetőséget biztosít a politika és a kormányzás, és a vallási harmónia közötti párhuzamok 

kutatása terén. A konfucianizmus meghatározó alkotásában, a Lunyuban61 számos, az 

                                                 
60 A természetesség ebben az összefüggésben rendkívül fontos, mivel hangsúlyozni ezáltal biztosított az 

egyensúly. Fontos hangsúlyozni ebben az esetben is, hogy Molnár eredetileg a nyugati viszonyokkal 
kapcsolatosan fogalmazta meg elgondolását, és így is természetes állapotnak nevezi az autoritást. 

61 A konfucianizmus irodalma rendkívül szerteágazó, egyben nagyszámú műre épül. (A legfontosabb 
konfuciánus írások áttekintését a 7. melléklet tartalmazza.) Jelen tanulmány tárgyának vonatkozásában 
azonban elegendőnek mutatkozik az alapműnek tekintendő Lunyu (Beszélgetések és mondások) áttekintése. 
Konfuciusz elveinek leghitelesebb gyűjteménye a Lunyu. A mintegy húsz fejezetre tagolható művet nem 
tudni, pontosan mikor is állították össze. A Konfuciusz megrögzött követőjének tartott Mengzi mondásait 
tartalmazó, annak tanítványai által az i.e. III. században összeállított műben például semmiféle utalást nem 
lelhető fel arra vonatkozólag, hogy a korban ismert lett volna a Lunyu. Inkább azt látszik erősíteni, hogy 
ekkor még csak szájról-szájra jártak Konfuciusz életfilozófiai elvei. A legvalószínűbbként az tételezhető fel, 
hogy a Lunyu megközelítőleg négyszáz évvel a mester halála után keletkezett. A Lunyu húsz fejezetre 
tagolható, amelyek a mesternek a tanítványaival való beszélgetéseit dialógus formájában rögzítik. A 
dialógusok azonban nem tartalmaznak részletes, mélyreható elemzést egy-egy témakörrel kapcsolatosan, 
hanem inkább töredékesen, rövid, közmondásszerű megállapítások laza halmazát alkotják. Egyes kutatók, 
többek között Raymond Dawson is, úgy tartják, hogy az írásbeliségnek pontosan a hajnalán lévő kínai 
kultúrára éppen ez a töredezett, szólás és közmondás formát öltő alakzat gyakorolta azt a hatást, amelynek 
eredményeként, mind a mai napig a bővebb terjedelmű prózai formavilág, „a logikai érvek hosszú láncolatai 
helyett” (Dawson, 2002: 70) a rövid, velős megfogalmazást alkalmazzák a kínai szerzők. 
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autoritással, valamint a család fontosságával összefüggő megállapítás található, amelyek 

közül kiemelkedik az alábbi:  

„You mester mondotta: „Ami az embereket illeti, nagyon kevesen 

vannak olyanok, akik szülőtisztelők és testvérszeretők ugyan, de a 

feljebbvalókkal mégis ellenkezni szeretnének. Olyan ember pedig, aki 

a feljebbvalókkal ellenkezni nem szeret, de zavargásokat támasztani 

igen, egyáltalában nincsen. A nemes) gondosan ügyel a dolgok 

alapjára. Ha az alap áll, akkor megéled az erény. Márpedig a szülők 

tisztelete és a testvériesség az emberség alapja.” (Lunyu I. 2.)62 

Külön érdekességként jelenik meg, hogy a gondolatsort, amely szinte a teljes konfuciuszi 

filozófiát összegzi, a szerkesztő-írók nem a mester szájába adták, hanem egyik legjelentősebb 

tanítványa, által mondatták ki, ezzel is kifejezve az eszme egyetemességét. A kijelentés 

magában hordozza azon nézetet, hogy az állam egy nagy autoriter család, amelynek alapja az 

emberség és az erény. Az erény, mint a konfuciánus gondolkodás központi eleme jelenik meg. 

„A mester mondotta: „Ha száz esztendeig csupa erényes ember 

kormányozná a fejedelemséget, át tudná formálni még a leggonoszabb 

embereket is, és lemondhatnának a halálbüntetésről. Milyen igaz ez a 

mondás!” (Lunyu XIII. 1.) 

A konfuciánus gondolkodás központjában álló erény, valamint a szülők iránti szeretet és 

tisztelet folyamatosan vissza- és visszatérő momentumként jelenik meg a konfuciánus 

tanításokban követve azt a keleti szokást, amely a szó vagy a gondolat ismétlését nem 

kerülendő hibaként, hanem a fontosság hangsúlyozásaként és kiemeléseként kezeli. Az erény 

pedig a konfuciuszi tanításban nem mást jelent, mint olyan emberséget, amelynek mozgatója 

az ősök, az idősebb, illetve a szülő tisztelete és megbecsülése. 

A szülő és a testvér tisztelete és szeretete megteremti mikroszinten a társadalom alapját, 

vagyis a családot. A családok pedig egymással való kapcsolatuk folytán makroszinten 

kialakítják a birodalmat, az országot alkotó „hipercsaládot”, amely a kínai felfogás szerint 

legjobban megfelel az univerzum általános leképzésének. Ez adja a konfuciánus állam-

                                                 
62 A Lunyu számos nyomtatott és digitális forrásból érhető el ugyanabban a formában, ezért az idézett 

szövegrészeknél a hivatkozásban a kiadás éve és az oldalszám helyett csak a fejezetrész kerül feltüntetésre. 
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filozófia alfáját és omegáját, a patriarchális családok hierarchikus állammá szervezett 

hálózatát. 

Ezen a ponton lényeges egy apró nyelvészeti kitekintést tenni. Mivel a nyelv mindig követi 

a társadalmi berendezkedés és gondolkodás változásait, továbbá egy az egyben leképezi a 

valóságot. A nyugati értelmezés szerint a társadalom szó az individuumok által alkotott 

egységes közösségre utal, amely egy állam életében annak fő összetevőjeként jelenik meg. 

Vagyis a társadalmi alapeleme az egyén. Csakhogy a mai kínai nyelvből hiányzik a 

társadalom kifejezés, mint önálló, egzakt fogalom. Helyette „a társadalom fogalmának a 

kínai nyelvben még legjobban megfelel ennek a két szónak összetétele: „állam-család” (Lin, 

1943: 191). 

Az „állam-család”, vagyis kínai nyelven „guo jia” szóösszetétel azonban hármas 

jelentéstartalommal bír, vagyis kifejezi: 

− az államot, 

− az országot, 

− valamint a nemzetet is. 

A szóösszetétel kifejezéseinek egyenkénti elemzése alapján: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nyelvészeti elemzés segítségével láthatóvá válik, hogy az autoritás alapú konfuciánus 

állameszmény mentén szerveződő kínai nyelv a társadalmi csúcsszerveződés kifejezésekor a 

„család” fogalomra épít. Mivel, mint az már korábban meghatározásra került, a nyelvi formák 

leképezik a társadalmi struktúrákat, bizonyítottnak látszik azon feltevés, hogy a 

konfucianizmus élő tényezője a XXI. századi kínai társadalomnak. 
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A korábban leírtak alapján a konfuciánus gondolkodás sarokpontját jelenti a szülők iránti 

tisztelet, valamint az államnak egy nagy családként való felfogása. Ebből következik, hogy 

egyszerű megfeleltetés útján behelyettesíthetők a két különálló rendszer szereplőit egymás 

helyére. A családrendszer „szülő” szereplői egy állam esetében megfelelnek az állami 

vezetőknek, míg a „gyermek” szereplők egyértelműen azonosíthatóak az állampolgárokkal, 

valamint az alattvalókkal. A fenti gondolat folyamán továbbhaladva az a következtetés 

vonható le, hogy amennyiben a gyermek feltétlen engedelmességgel tartozik a szülőnek, 

akkor az állampolgár sem élhet semmiféle ellenvetéssel az állami vezetők döntéseivel 

szemben. A vezetői réteg és az állampolgárok között fennálló apa-gyermekszerű hierarchikus 

viszonynak egy rendkívül érzékletes megjelenési formája a Lunyu-ban a következő idézet: 

„A C’i-beli King fejedelem a kormányzásról kérdezősködött K’ung-

ce-nél K’ung-ce válaszképpen azt mondta: „A fejedelem legyen 

fejedelem, az alattvaló legyen alattvaló, az apa legyen apa, a fiú 

legyen fiú.” (King) fejedelem pedig így szólt: „Nagyon jó! Valóban, 

ha a fejedelem nem fejedelem, az alattvaló nem alattvaló, az apa nem 

apa és a fiú nem fiú, akkor hiába van meg a gabonám [adó-

jövedelmem], képes lehetek-e meg is enni [élni vele]?” (Lunyu XII. 

11.) 

Az alkotó valódi közlési szándéka még egyértelműbbé válik abban az esetben, ha a 

szövegkörnyezet értelmezése az adott történelmi háttér viszonyai között történik. A vizsgálat 

alá vetett dialógus felidézi Konfuciusz i.e. 516. körül tett utazását Qi fejedelemségbe, ahol 

abban a korban hatalmas társadalmi felfordulás volt tapasztalható. A mester úgy látta, hogy 

egy olyan állam nem működhet jól, amelyben nincs meg az autoritáson alapuló patriarchális 

rend, és amelyben nem ismeri a személyének megfelelő társadalmi helyét minden egyén. Nem 

tudni, hogy a Qi fejedelemével való eszmecsere tényleges történelmi esemény volt-e, de az 

biztos, hogy a példázatban Konfuciusz kinyilatkoztatása nyomán a fejedelem ráébred arra, 

hogy az erős, biztos állam alapja az, ha a családi alapú viszonyok össztársadalmi szinten is 

érvényesülnek. 

A gabona szó metaforaként jelenik meg a példázatban. Jelentéstartalma azonban többre 

utal, mint az egyszerű szántóföldi növényre. A mindennapi élelemhez legfontosabb alapanyag 

ebben az összefüggésben, mint az állam által beszedett adó jelenik meg. A „meg is enni” 

kifejezés pedig, az állam fenntartásának képességét jeleníti meg. 
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Az általánosan elfogadott „adó és annak felhasználása” felfogás helyett viszont 

elképzelhető egy másik metaforaértelmezés is. Ebben az összefüggésben a „gabona” nem 

másnak a megfelelője, mint az állampolgároknak, hiszen a szemek sokasága az emberek 

jelképként tűnhet fel ebben az összefüggésben. Míg a „meg is enni” nem mást takar, mint a 

birtoklásukat, vagyis a biztos kezű vezetést, amely az állam fennmaradásának egyik 

leglényegesebb konfuciuszi kitétele. 

A társadalmi/állami rendben minden szereplőnek pontosan tudnia kell a maga helyét. 

Vagyis, mint ahogy egy családban megvan a vezető és az alattvaló, úgy az államban is, ennek 

alapján pedig ismét megjelenik az-az összefüggés, hogy az alattvaló nem emelhet szót a 

vezetők döntéseivel kapcsolatban. A Lunyuban, a politikai vezetéssel való szembeszállás 

tilalma is megtalálható a szülői kapcsolatokba ágyazott példaként szemléltetve: 

„A mester mondotta: „Szüleidet szolgálván hibáikra szelíden 

figyelmeztesd őket. Ha látod, hogy semmiképpen nem akarnak rád 

hallgatni, akkor kettőzd meg tiszteletedet anélkül, hogy visszavonnád 

(tanácsodat). Még ha ők rosszul bánnak is veled, nem szabad 

zúgolódni ellenük.” (Lunyu IV. 18.) 

Vagyis az állampolgár még akkor sem lázadozhat az állami vezetők döntése ellen, ha az a 

döntés nyilvánvalóan rossz. A konfuciánus tanok alapján elvileg figyelmeztetheti a vezetőt, de 

ha az nem hallgatja meg, akkor megsokszorozott odaadással kell neki szolgálnia, a hibás 

döntés következményeit is magán viselve. A konfuciuszi kitételek rendkívül stabillá tették, és 

teszik a mindenkori kínai politikai rezsimet, amint azt Balázs Étienne megfogalmazta „a 

császári intézmények maradandóságát és az olyan jelenségek örökkévalóságát, mint amilyen 

– folytonos átalakulásai ellenére is – a konfucianizmus, senki sem tagadhatja” (Balázs, 1976: 

15). 

A konfucianizmus szigorú keretek között rögzíti annak a feltételeit is, hogy az egyén 

milyen feltételek mellett vehet részt a politikai életben. A Lunyuban kiemelten hangsúlyos 

szerepet kap az egyén politikai életben való részvételének korlátozása, amely megszorításnak 

a kinyilatkoztatását a szerzők ráadásul közvetlenül Konfuciusz szájába is adják. 

„A mester mondotta: „Akinek nincs hivatala, az ne foglalkozzék a 

kormányzás dolgaival.” (Lunyu XIV. 27.) 
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Vagyis a politikától az átlagember tartsa távol magát, és engedje azt át azoknak, akik 

hivatalt is viselnek. A politika világa ugyanis egy olyan szegmense a társadalmi 

érintkezésnek, amely nem nyitott a teljes népesség előtt, hanem csak bizonyos szereplők 

számára nyílik meg.  

A tanítás szerint maga Konfuciusz is számos esetben távol tartotta magát a politizálástól, 

vagyis – a kor általánosan elfogadott meghatározása szerint – a kormányzás tudományától, 

azonban – és ez minden ember számára követendő példaként került megjelölésre – úgy vélte, 

hogy amennyiben valaki a klasszikus szabályokat betartva erényesen éli az életét, az 

gyakorlatilag közvetett úton, de aktív részesévé válik a kormányzás folyamatának. 

„Valaki K’ung-ce-vel beszélgetvén megkérdezte: „Mester, miért 

nem tevékenykedel a kormányzásban?” A mester így felelt: „Az Írások 

Könyve azt mondja-e a fiúi szeretetről: „Légy szülőtisztelő, légy 

szeretetre méltó a fivéreid iránt, s terjesszed el (ezeket az erényeket) 

mindenütt, ahol kormányzol?” Íme, ez is a kormányzásban való 

tevékenykedés, miért kellene hát (közvetlenül) a kormányzásban 

tevékenykednem?” (Lunyu II. 21.) 

A fenti idézetek63 alalpján kijelenthető, hogy a konfucianizmus, mint vallás és mint 

államfilozófia szigorú keretek között működő társadalmat határoz meg, amely keretek minden 

egyén számára kijelölik a szükséges viselkedési formákat. Rögzítésre kerülnek a társadalmi 

viszonyok is, amelyek értelmében az állam egy nagy méretű családként működik. A 

konfuciánus tanok tanulmányozásából „a mindenkori kínai vezetés számára az a tanulság, 

hogy az erős ország záloga az erélyes, központosított hatalom” (Vámos, 2005: 221). 

A kormányzat, valamint a politikai hatalom megtartása szempontjából természetesen 

legjenetősebb társadalmi hatást a konfucianizmus gyakorolta Kínában, azonban a bölcseleti 

vallási rendszer, vagyis a sajátos kínai filozófiai-vallási környezet kialakulása szempontjából 

lényeges a rendszer néhány további lényeges elemének rövid áttekintése is. 

                                                 
63 A Lunyu további, kormányzás szempontjából kiemelt fontosságú részletei a 8. melléklet részeként olvashatók. 



58 
 

1.8. Taoizmus 

„A konfucianizmus a társadalmi kapcsolatoknak, s így egyben a mindennapi életnek a 

filozófiája. Középpontjában a társadalomban élő ember kötelezettségei állnak. A taoizmus 

ezzel szemben az emberben rejlő természetességet és spontaneitást hangsúlyozza” (Fung, 

2003: 49). 

A fenti idézetből látszik, hogy a taoizmus tanának tárgya túlnyomó részben nem 

kapcsolódik szorosan a jelen tanulmány elsődleges részét képező kérdéskörhöz, azonban mint 

a bölcseleti vallási rendszer egyik alapvallásában, a taoizmusban számos olyan tétel 

fogalmazódik meg, amelyek elengedhetetlenül fontosak a kínai gondolkodás, és a kínai 

politikai, kormányzati struktúra, valamint a kínaiak politizáláshoz való viszonyának 

megértéséhez. 

A konfucianizmus világiságának tökéletes ellenpontját alkották a Laozi által tökéletesített 

filozófiai iskola, a taoista irányzat követői. A taoista vallás születését valamivel későbbre 

lehet tenni, mint a Konfuciusz által felvázolt eszmerendszerét, „ám noha a taoizmus a 

konfucianizmushoz képes későbbi fejlődési fokként és annak uralkodó ortodoxiájával 

szembeni kihívásként jelent meg, kétség nem fér hozzá, hogy gyökerei messze a premorális, 

öntudatára nem ébredt Kínában keresendők, amikor az ember és az univerzum még (többé-

kevésbé) zavartalan harmóniában élt” (Harding, 2008: 95). Mint a későbbiekben bemutatásra 

kerül, a taoizmus számos tekintetben az ősi hiedelem- és hitvilág természeti vallásokra 

jellemzű vonásait őrizte meg, és örökítette tovább. 

A taoizmus és a konfucianizmus eredete között jelentős párhuzamok vonhatók, mivel a 

tanítványok és a szellemi örökösök szintén szájhagyományok útján örökítették tovább az 

alapító mester életének történetét és tanítását. 

A hagyományok szerint Laozi hosszú szakállú öregemberként jött a világra,64 mítoszának 

teremtői ezzel is azt szerették volna hangsúlyozni, hogy mesterük egy kimagaslóan nagy 

bölcs. Már az iskola alapító atyjának élete köré szőtt történetekből is látszik a pragmatikus-

racionalista konfucianizmus és az ideologikus-szentimentális taoizmus közötti különbség. 

Amíg Konfuciusz élettörténetéből kítűnik, hogy a mesterre a tudás nagy bölcseként 

tekintenek, addig Laozi életének központi elemeként a nem tevés jelenik meg. 

Az eredeti kínai vallásnak tekinthető taoizmus „eleinte meglehetősen elvont tanítás volt, és 

semmi módon nem kapcsolódott a vallásos hiedelmekhez, a népszerű babonákhoz és 

                                                 
64 9. melléklet. 
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szertartásokhoz” (Vasziljev, 1977: 186). Ennek ellenére azonban a későbbiekben rendkívül 

összetett és szerteágazó hitvilággá vált. 

A taoizmus az ősi vallások hagyományaiból többek között megőrizte a sámán 

eksztatikusságának, a repülés iránti vágynak, valamint a halhatatlanok, vagyis a kiválasztottak 

utazásnak motívumát is. Az ősi hitvilághoz való nagyon erős kötődést jelzi elsősorban az a 

tény, hogy „a taoizmus a jógánál és a buddhizmusnál is jobban megőrzött számos archaikus 

eksztázistechnikát” (Eliade, 2001: 410). Mint a fentiekből egyenesen következik a taoizmus 

elsősorban nem az egyén és a társadalom kapcsolatát, nem a világi élet eseményeit helyezi a 

gondolkodás középpontjába, hanem az individumot foglalkoztató, metafizikai természetű 

kérdésekre próbál válaszokat adni. 

A taoizmus az embert nem mint egy társadalom szerves részét, hanem elsősorban, mint 

egy természeti lényt tekinti. Ebből adódóan az emberi közösséget csak béklyóként képes 

értelmezni, amely bénító súlyként nehezedik az egyénre, és megakadályozza abban, hogy a 

természetes igényeit kielégítve megteremtse az univerzum egyensúlyát. Az individuum ebben 

a kontextusban gyakorlatilag lényegtelen, szerepe csak és kizárólag arra korlátozódik, hogy a 

felsőbb erők által meghatározott és elvárt szerepét betöltse az univerzum egy porszemeként. 

„Ellentétben a konfucianizmussal, a taoizmus nem tulajdonít elsődleges jelentőséget az 

embernek és etikai kapcsolatrendszerének. Ehelyett az embert a természet részének tekinti, s 

nem ruházza fel különleges jelentőséggel… A konfucianizmus és a taoizmus közötti másik 

alapvető ellentét a folyton változó világban élő ember állandóság utáni vágyával 

kapcsolatos… A konfuciánusok a bölcs uralkodók kormányzati módszereihez való 

visszatérésben, tehát az ideális és változatlan politikai rendszer helyreállításában látták a 

kiutat a válságból. A taoisták válasza metafizikai természetű volt: feltételezték, hogy a 

folytonos mozgás mögött – amely már csak halandóságuk miatt is zavart okoz az emberek 

között – létezik valamiféle állandó” (Dawson, 2002: 89). 

Az irányzat fő műve a Daodejing, amely a Lunyuhoz hasonlóan szintén későbbi gyűjtéses 

alapokon nyugvó mű. Természetesen a szent könyv, mint az fentebb említésre került 

elsősorban metafizikai kérdésekkel foglalkozik, elemzése során azonban fellelhetők benne 

olyan tantételek is, amelyek összevethetők a konfuciánus ideológiával. 

Laozi a társadalom alapszerveződési egységeként nem a családot tartja számon, továbbá 

nem tartja fontosnak az embert magát sem. Véleménye szerint egy általa ideálisnak tartott 

államban az egyének tere „egy olyan kicsiny és elszigetelt faluközösség, amelynek lakói 

minden újat elutasítanak, s hiába hallik át a szomszéd faluból a kutyák ugatása és a kakasok 

kukorékolása, még oda sem mennek át egész életükben” (Tőkei, 2005: 15). A Daodejing 
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szerzője, az eszményített társadalmi rendszer keretében az emberi kapcsolatok abszolút 

minimalizását tekinti a természet rendjébe illeszthető berendezkedésnek. 

„Legyen kicsiny az ország, de kevés a népe. Legyen úgy, hogy 

birtokoljanak bár tízszeresvés százszoros (munkát végző) 

szerszámokat, de ne használják azokat. Legyen úgy, hogy a nép inkább 

két halált haljon (otthon), de ne menjen soha messzire. Birtokoljanak 

bár hajókat és kocsikat, senki se szálljon azokra; birtokoljanak bár 

páncélokat s fegyvereket, senki se vegye elő azokat. Legyen úgy, hogy 

az emberek ismét csomókat kötözzenek, s azokat használják (írás 

gyanánt). Találják édesnek az életüket, szépnek a ruhájukat, lakjanak 

békésen otthonukban, s leljék örömüket szokásaikban. A szomszédos 

országokból akár át os lássanak egymáshoz, s hallják kölcsönösen a 

kakaskukorékolást, a nép mégis úgy érje el az öregséget és halált, 

hogy sohasem fordult meg odaát.” (Daodejing LXXX.)65 

A taoizmus és a konfucianizmus ideológiája által megfogalmazott, az alapvető emberi 

magánszférát meghatározó előírásoknak ötvöződése az európai tendenciákkal szöges 

ellentétben álló társadalomhoz vezetett. 

A Daodejing, a konfucianizmussal összevetve a teljes állami szerveződés nihiljeként is 

értelmezhető, amit az alábbi idézet támaszt alá: 

„Ha nem becsülik meg a kiválóakat, akkor a nép közt nem lesz 

marakodás. Ha nem tartják nagyra a nehezen megszerezhető 

vagyontárgyakat, akkor a nép közt nem lesz többé rablás. Ha rá sem 

néznek arra, ami felszíthatja vágyukat, akkor a nép közt nem lesz 

többé felfordulás.” (Daodejing III.) 

Az idézet egyértelműen utal a vezetés azon a feladatára, hogy megteremtse az 

individuumnak a társadalomtól való teljes elszigetelődését, vagyis atomizálja a közösséget, 

ezáltal a szélesebb néptömegeket helyezze távol az aktív politikai élettől, és ölje ki belőlük az 

erre való igényt is. Alátámasztja ezt a következő idézet is: 

                                                 
65 A Daodejingből származó idézeteknél a Lunyunál alkalmazott hivatkozási módszer kerűlt átvételre. 
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„Ezért a bölcs ember úgy kormányoz jól, hogy üressé teszi a szívét, 

de megtölti a hasát, gyengévé teszi az akarését, de erősíti a csontjait. 

Mindig arra törekszik, hogy a népnek ne legyen se tudása, se vágya. 

Arra törekszik, hogy akinek pedig tudása van; az ne merészeljen 

tevékenykedni. Megvalósítja tehát a nem-cselekvést, és minden a 

legteljesebb rendben lesz.” (Daodejing III.) 

Vagyis Laozi egy olyan állami, politikai vezetést jelöl meg ideálisnak, amely nem kér és 

nem is tűr meg semmiféle visszacsatolást a társadalom egyetlen rétegétől sem. Nyugati 

szemmel vizsgálva a leírtakat egy abszolút zsarnoki berendezkedést tart helyesnek, amelyben 

kiteljesedik az alattvalói politikai kultúra. Ám, hogy ez végrehajtható legyen, tudatosítani 

kellett a társadalom egy viszonylag széles rétegében annak alárendelt politikai szerepét, 

illetve meg kellett győzni arról, hogy ez neki jó. A Daodejing egyes fejezetei ezt a célt 

szolgálják. 

„Az ég örök, a föld maradandó. Az ég és föld azáltal lehet örök s 

maradandó, hogy egyikük sem önmagának él. Ezért képesek örökké 

élni. Ugyanígy a bölcs ember önmagát háttérbe helyezi s így kerül 

előre, önmagával nem törődik s így őrzi meg énjét. Nem igaz-e, hogy 

egyéni érdekeit éppen az által tudja betölteni, hogy nincsenek egyéni 

érdekei?” (Daodejing VII.) 

Vagyis első lépésként tudatosítja, hogy az embernek magának, mint individuumnak 

nincsenek is érdekei, mivel a személyes társadalmi érdekeinek elvetésével emelkedhet az örök 

élet metafizikai dimenziójába.66 Az ideológia szerint az egyénnek nem kell semmiféle 

követeléssel előállnia az állami vezetéssel szemben, hiszen, ha az egyénnek nincsenek vágyai, 

akkor az államnak sincs semmiféle kötelezettsége, amelyet teljesítenie kellene. A 

gondolatmenet alapján az a társadalmi rend az ideális, ahol az államnak semmiféle 

kötelezettségge sincs a polgáraival szemben. Hasonló tartalommal bír a következő idézet is, 

amely azt rögzíti, hogy az életben mindent nehéz elérni, ezért inkább semmivel sem érdemes 

foglalkozni, mert ebben az esetben éri az egyént a legkevesebb bántódás az életben 

                                                 
66 A taoizmusban fontos szerepet kap a halhatatlanság, azonban nem csak a lélek, hanem a test halhatalanságának 

elérése is cél volt. Ezen a ponton az ősi vallások számos hagyománya átöröklődött, többek között a mágia és 
az alkímia tudománya is, de a halhatalanság keresése vezetett el a taoizmushoz köthető hagyományos kínai 
orvoslás kialakulásához is. 
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„…a bölcs sohasem művel nagy dolgokat, s éppen ezért képes nagy 

dolgokat vinni véghez. Aki könnyen ígér, az iránt mindig 

megfogyatkozik a bizalom. Aki sok dolgot tart könnyűnek, mindig sok 

nehézre bukkan. Ám a bölcs ember mindent nehéznek tart, s éppen 

ezért (igazi) nehézséggel sohasem találkozik.”(Daodejing LXIII.) 

Az egyénnek a közösséggel, illetve az államal szembeni elvárásainak leépítését követően 

gyakorlatilag az állami keretek megtartása is feleslegessé válik. A teljes állami élet leépítését, 

vagy éppen ellenkezőleg egy despotikus uralmi rend kiépülését vetítheti előre a következő 

idézet: 

„Ha elvetnék a bölcsességet és a tudást, akkor a nép haszna 

százszoros lenne. Ha elvetnék az emberséget és az igazságosságot, 

akkor a nép újra szülőtisztelő és gyermekét szerető lenne. Ha elvetnék 

a műveskedést és a haszonlesést, akkor tolvajok és rablók nem 

léteznének többé.” (Daodejing XIX.) 

Ha az értelmezés során az a kiindulópont, hogy a Daodejing a konfucianizmus tanainak 

ellenében íródott, akkor az állameszmény nem, vagy csak minimális szerepet kaphat benne – 

a kisméretű ázsiai faluközösségek idealizálása révén – mivel csak így látszik 

megvalósíthatónak az ember és természet tökéletes harmóniájának megvalósítására törekvés 

akarata. 

Még egy további, a kínai történelem, társadalom szerveződés és külpolitika szempontjából 

rendkívüli fontosságú gondolatot szükséges kiemelni a Daodejingből. 

„A nagy országnak nem szabad többet kívánnia, mint hogy 

egyesítve (további népeket) megszaporítsa lakosságát; a kis 

fejedelemségnek pedig nem szabad többet kívánnia, mint hogy 

csatlakozván (egy nagy fejedelemséghez) foglalkoztatni tudja (sűrű) 

lakosságát.” (Daodejing LXI.) 

A fenti idézetek alapján levonható az a következtetés, hogy bár első látásra a taoizmus a 

szervezett társadalom ellen íródott ideológiának tűnhet, azonban ténylegesen a nagyállami 

létet rögzíti, amely nagyállamban az uralkodó osztály totális uralmat gyakorol. Mindezt oly 
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módon tartja elérendőnek, hogy közben a tágabb társadalmi rétegek igényt sem támasztanak 

az iránt, hogy kormányzati hatalommal szemben elvárásokat fogalmazzanak meg. 

Összegzésként elmondható, hogy annak ellenére, hogy a két vallási irányzat első 

pillantásra szöges ellentéte egymásnak, mégis számos hasonlóságot mutatnak egymással. 

Ezen túlmenően pedig a két vallás szinkretikus léte hozzájárul a kínai vallások által 

alapcélként megfogalmazott univerzum egyensúlyi helyzetének eléréséhez, mivel „a 

konfucianizmus jelszava a kötelesség, a taoizmus jelmondata pedig: csak hagyjunk mindent 

menni a maga útján! Azt mondhatjuk tehát, hogy e vallások szöges ellentétei egymásnak. De 

talán közelebb járunk az igazsághoz, ha úgy fogalmazunk, hogy tökéletesen kiegyensúlyozzák 

és kiegészítik egmást, egyetlen vallás két felekén” (Harding, 2008: 96). 

1.9. Buddhizmus 

A buddhizmus idegen vallás Kínában, és ugyan részévé vált a bölcseleti vallási 

rendszernek, azonban a kínai társadalom politikai irányultságára koránt sem gyakorolt olyan 

jelentős hatást, mint a két korábban áttekintett, eredeti kínai vallás. Szerepe azonban 

megkérdőjelezhetetlen, sajátos kínai fejlődése számos tudományos értekezés alapját 

szolgáltathatja. Jelen dolgozat szempontjait figyelembe véve azonban nem játszik elsődleges 

fontosságot, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne szükséges röviden kitérni bizonyos 

sajátosságaira. 

A buddhizmus szülőföldjének, Indiának a kultúrája és Kína kultúrája között párhuzamokat 

vonni nem lehet, illetve az igen nagy akadályokba ütköző feladat. Az indiai nyelv- és 

hiedelemvilág tökéletes ellentettje a kínainak. Maga a két nyelv is szögesen ellentétes 

fejlődési útvonalat járt be, mind írásmódját, mind hangjelölését, mind nyelvtani szabályait 

tekintve. Mégis található olyan fogódzópont, amelyen Gautama Sziddhártha tanítása képes 

volt betagozódni a kínaiak filozófiai világába. 

Kínában a buddhizmus az i.sz. első században jelent meg. Vagyis akkor, amikor már mind 

a taoizmus, mind a konfucianizmus tökéletesen kifejlett formájában, számtalan iskolával a 

háta mögött, biztos lábon állt. Így érthető, hogy bár jelentős hatást fejtett ki Kínában, mégsem 

jelent meg olyan jelentős társadalmi formáló erőként, mint más nemzetek életében. 

Hangsúlyozni szükséges ugyanakkor, hogy „ez volt az egyetlen olyan, a határokon kívülről 

érkező eszmerendszer, amely a legújabb kort megelőzően számottevő hatást fejtett ki a kínai 

civilizációra” (Dawson, 2002: 105). 

A kínai társadalom, mint minden esetben – nézve akár a kommunizmust is –, most sem 

feltétel nélkül fogadta el a külföldről érkező ideológiát, hanem azt a saját nézeteinek 
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megfelelően formálva alakította át. „A buddhizmus elterjedésével egyidejüleg ment végbe az a 

minőségi változás, amellyel a tan hozzáidomult a kínai viszonyokhoz. A buddhizmus közel két 

évezredes története Kínában nem más, mint elkínaiasodásának, majd a kínai buddhizmus 

kelet-ázsiai elterjedésének története” (Vasziljev, 1977: 261). 

A buddhizmus a konfucianista, valamint a taoista filozófia által kifejtett ideológiát 

erősítette tovább. A szerzetesi életmód propagálása, amely a természeti rendhez való 

visszatérést hirdeti meg, és az egyénnek a mind teljesebb elzárkózását propagálja, tökéletesen 

betagolható a taoista tanokba. 

A konfucianizmussal való kapcsolódási pont pedig éppen annak legalapvetőbb vonásának 

társadalmi érvényesülését fokozta. Ugyanis a buddhizmus, kiemelten is a kínai buddhizmus, 

erőteljesen hangsúlyozza a szülők tiszteletét és megbecsülését. A kínai buddhisták sokszor 

sokkal szülőszeretőbbnek tartották magukat a konfucianistáknál, mivel nekik a szüleik lelki 

megtisztulását is elő kell segíteniük, nem csak a természeti szükségleteiket kielégíteni. „Így 

tehát míg kezdetben a buddhizmus kínaivá tételének folyamatában igen nagy szerephez jutott 

a taoizmus, addig később, a következő századok során mindinkább nőtt a konfucianizmus, a 

konfuciánus kínai kultúra és erkölcstan befolyása a buddhizmusra” (Vasziljev, 1977: 263). 

A kínai buddhizmusnak ezen, meglehetősen rövid áttekintése elsősorban arra törekedett, 

hogy bemutassa azt a tényt, hogy az egyetlen külföldről érkező filozófiai irányzat, amely 

egyáltalán hatással tudott lenni a kínaiak mindennapjaira, tovább segítette az eredeti kínai 

vallások – konfucianizmus és taoizmus – szerepének érvényesülését a társadalomban. 

1.10. Egyéb filozófiai irányzatok 

A klasszikus kínai filozófiai irányzatok közül két további megemlítése mindenképpen 

lényegesnek mutatkozik. A legizmus, valamint a motizmus hatása ugyanis jelentős alakító 

hatással bírt a bölcseleti vallási rendszerre.  

A legizmus67 vagy más néven a „törvénykezők” ideológiája egy rendkívül rövid életű 

filozófiai irányzat volt Kínában. Olyannyira rövid életűnek bizonyult, hogy még saját 

ideológiai iskolát sem tudott kiépíteni. A legizmus rendkívüli kegyetlenségéről közismert 

Qin-dinasztia eszmei hátterét biztosította. A Qin-dinasztia során, elsősorban a dinasztia-

alapító Qin Shi Huang császár korában tűzzel-vassal üldözték a konfucianizmust.68 A 

legizmus fő ideológusának Han Feizit tartják, aki az i.e. IV. században élt. Az eszmerendszer 

                                                 
67 A filozófiai irányzat jelentette az egységesített Kína első császári dinasztiájának ideológiai hátterét. 
68 A sors fintora, hogy Qin Shi Huang császárt ugyanakkor a történelem kiemelkedő képességű uralkodóként 

tartja számon, aki először volt képes egyesíteni a kínai fejedelemségeket. 
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középpontjában a teljes társadalmi váltás állt, amely a régi, patriarchális berendezkedésű 

államszervezet teljes reformját jelentette volna. Végeredményét tekintve a legizmus nem 

szolgált más célt, mint hogy megerősödött a konfucianizmus, amely eltanulta a legistáktól a 

szakértelem, a centralizáció és a kiemelkedő képességek fontosságát az államvezetés 

területén, és azokat beépítette saját elvei közé, vagis „a legizmus nagyban hozzájárult ahhoz, 

hogy a konfucianizmuson belül megerősödött a tekintélyelvűbb irányzat” (Dawson, 2002: 99). 

A motista iskola alapítója Mo Di, aki i.e. 480 és 397 között élhetett, és nagy valószínűség 

szerint akárcsak Konfuciusz, ő is Lu állam szülöttje. Mo Di fő műve a Mozi elnevezésű 

tangyűjtemény. A szerző vagy szerzők – valószínű, hogy Mo Di tanítványai – fő célként a 

konfucianizmus tanai elleni küzdelmet jelölték meg. A Mozi minden mondata ellent kíván 

mindani a Konfuciusz által kifejtett nézeteknek, azonban „ez az irányzat sokkal több elemében 

hasonlított a konfucianizmusra” (Dawson, 2002: 95), mint ahogyan azt feltételezni lehetne. 

Végeredményét tekintve a motizmus szerepe a kínai eszmetörténetben arra korlátozódott, 

hogy a konfucianizmus külső megerősítésként szolgáljon. 

1.11. Összegzés 

A korábban bemutatott vallási-filozófiai irányzatok69 együttes hatásának eredményeként 

létrejövő bölcseleti-vallási rendszer alapjaiban határozta meg a császárkori Kína társadalmi 

struktúráját, valamint ezáltal közvetlenül gyakorolt hatást a politikai és kormányzati 

berendezkedésére is. A kialakult társadalmi környezet legfőbb sajátosságának a hierarchikus, 

autoriter felépítés tekinthető. Az autoriter rendszer pedig alapjaiban hagyomány és 

értéktisztelőnek tekinthető. Kínában, az elődök által teremtett közösségi keretek 

hagyománytiszteleten alapuló megbecsülése ötvöződött a vallás által az ősök tiszteletére 

építő, az egyetlen üdvözülésre vezető emberi daoval. 

Amint az látható volt, a vallás és kormányzat ötvözése a klasszikus Kínában tökéletesen 

megvalósult. A vallás – az ősökön keresztül – a család primátusát hírdette, amelyet azután 

érvényesnek tekintett a társadalmi-kormányzati formációkra is, ezáltal egy különösen erős 

egységet teremtett. A vallás és politika klasszikus egysége eredményezte, hogy bár a 

kormányzati tényezők70 cserélődtek, azonban az alapvető kormányzati és társadalmi 

                                                 
69 A bölcseleti vallási rendszert összegző fejezet nem tért ki olyan – egyébként Kínában nagy hívőszámmal 

rendelkező – vallási irányzatokra, mint a katolicizmus, a lámaizmus, illetve az iszlám, mivel ezek, bár 
kétségtelen interakcióba kerültek a bölcsleti vallási alapjaiban azonban nem befolyásolták annak 
sajátosságait. Itt szükséges megemlíteni például a 20-30 mllió halálos áldozatot követelő Taiping felkelés 
ideológiai hátterét alkotó önálló vallási irányzatot, amely a konfucianizmus és a kereszténység tanainak 
ötvözetéből született. 

70 Uralkodók, császári dinasztiák, hivatalnokok. 
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struktúrák változatlanok maradtak, ezáltal biztosítva a kínai kultúra továbbélésének és 

folyamatosságának töretlenségét, amely ezáltal a mai kínai társadalom fő sajátosságát is 

eredményezi. 

A XX. század számos – gyakran megrendítú erejű – változást hozott Kínában. A klasszikus 

tanok politika világában való érvényesülése ugyanakkor a XXI. századi Kínában is számos 

esetben nyomon érhető, amely tényeket a következő fejezetek foglalják össze. 
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2. Az autoriter politikai rendszer szervezete a XXI. századi 

Kínában 

Az előző fejezetben bemutatásra kerültek azok a filozófiai-vallási fundamentumok, 

amelyek a klasszikus kínai civilizásió társadalmi és kormányzati struktúráit maghatározták. A 

XX. században azonban Kínát olyan változások érték, amelyek magukban hordozták annak a 

lehetőségét, hogy a társadalom az alapvető szegmenseit tekintve változzon meg. 

A változás azonban nem – illetve legfeljebb ideiglenesen, Kína történelmét tekintve szinte 

jelentéktelennek tűnő időtartamra – következett be. Az 1949-től kiépítésre kerülő kommunista 

társadalomban ugyan minden szintéren megpróbálták átformálni a kínaiakat, azonban a 

klasszikus struktúráktól a rendszer nem tudott, és egy idő után nem is kívánt elszakadni. 

A Kínai Népköztársaság vezetői – a kezdeti „reformtörekvéseket” követően – rövid időn 

belül szembesültek azzal a ténnyel, hogy a konfuciánus filozófiai-vallási társadalmi keretek 

nem megnehezítik, hanem éppen ellenkezőleg, elősegítik egy kommunista ideológiai töltettel 

rendelkező „új” társadalom kiépülését. 

A kommunista vezetők felmérték annak a lehetőségét, hogy a klasszikus, autoriter 

társadalmi aktorokat megfeleltessék a modern kommunista rendszer szereplőinek, ugyanúgy, 

ahogy a klasszikus viszonyrendszereket is képesek leképezni a mai viszonyokra. 

Peking XX.-XXI. századi vezetői, legitimitásuk megőrzése végett tudatosan, a klasszikus 

strukturák mentént alakították ki saját autoriter hatalmi rendszerüket, ezáltal elősegítve 

legitimitásuk széles társadalmi megalapozottságát. 

2.1. Politikai civilizáció és legitimitás 

Chen Weixing, az East Tennessee State University professzorának álláspontja szerint „a 

politikai civilizáció kifejezés, akárcsak számos egyéb kifejezés a kínai politikában, nem 

egyértelmű” 71 (Chen, 2006: 11). A Chen professzortól származó idézet jól világítja meg a 

kínai társadalom és a politika ambivalens viszonyát, amelynek sajátosságai a klasszikus 

nyugati fogalmi keretek ortodox alkalmazása mellett nehezen, vagy egyáltalán nem tárhatók 

fel. 

A kínai társadalom korábban bemutatott, sajátos filozófiai-vallási fejlődése egyedi irányt 

szabott a politikához való viszony alakulásának is. A XX. század elején Lin Yutang – 

                                                 
71 A szerző fordítása. 
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nyugatra szakadt, kiemelkedő kínai író-filozófus – úgy vélte, hogy az átlag kínait nem érdekli 

a politika, és így nem is keresi vele a kapcsolatot. Az átlagember politikával szembeni 

tartózkodása a korábbiakban bemutatott filozófiai-vallási rendszer egyenes következménye, 

amelynek eredményeként létrejött az autoriter bázisú hatalmi struktúra, amely megteremtette 

a kereteit a modernkori politikai fejlődésnek. A kínai politikai struktúra ennek 

folyományaként mindig magán viselte – és ma is magán viseli – az autoriter rendszer 

jellemzőit, amelynek egyik központi kérdése a legitimáció, amint az a későbbiekben, a Kínai 

Népköztársaság alkotmányával foglalkozó fejezetből kiviláglik. Chen Weixing a kérdésről 

úgy vélekedik, hogy Kínában a Max Weber által meghatározott háromféle hatalmi legitimáció 

típus72 keveréke van jelen (Chen, 2006: 18). Chen pontosan látta, hogy a bölcseleti vallási 

rendszer hatására kialakult autoriter társadalmi rendszerben a politikai hatalom rendkívül erős 

legitimitással bír, amely éppen abból adódik, hogy a hitvilágra támaszkodva mind a három 

legitimáció típust egyszerre képes megteremteni. 

A XXI. századi kínai politikai rendszerben érvényesülő klasszikus elveket, továbbá a 

bölcseleti vallási rendszer, kiemelten is a konfucianizmus filozófiai-vallási hatását számos 

helyen fel lehet fedezni a Kínai Népköztársaság államstruktúrájában. Az Alkotmány által 

rögzített intézményrendszer egyértelműen a konfucianizmus által is szorgalmazott autoriter, 

centralista kormányzat vonásait hordozza magán. 

A kínai pártrendszerben ugyanakkor a nyugaton ismert kommunista elvektől teljesen 

eltérően, összesen tíz párt együttműködése valósul meg. Természetesen a Kínai Kommunista 

Párt nem csak kimagaslik a többi párt közül, de gyakorlatilag az egyedüli erőközpontot 

képezi, míg a többi politikai képződmény mellérendelt szerepet játszik. Ebből adódóan a 

pártrendszer gyakorlatilag egy a bölcseleti-vallási rendszer keretei közé illő autoriter 

családmodell képét rajzolja. 

2.2. Alkotmány és alkotmányos rendszer 

A jelenleg érvényben lévő alkotmány a Kínai Népköztársaság negyedik alkotmánya, 

amelyet az 1982. november 26. és december 10. között ülésező Ötödik Országos Népi Gyűlés 

Ötödik Ülésszakán 1982. december 4-én fogadtak el. Az alkotmány elfogadása óta összesen 

négy alkalommal hajtottak végre alkotmánymódosítást: 

                                                 
72 Tradicionális, karizmatikus és legális-racionalista. 
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− A Hetedi Országos Népi Gyűlés Első Ülésszakán 1988. április 12-én, törvénybe 

iktatták a magánszektor legalizálását, a vállalatokra vonatkozó szabályozást, 

valamint Hainan önálló tartományi státuszát;73 

− A Nyolcadik Országos Népi Gyűlés Első Ülésszakán 1993. március 29-én kerültek 

nevesítésre a szocialista piacgazdaság célkitűzései, továbbá átszervezésre került az 

állam központi apparátusa is; 

− A Kilencedik Országos Népi Gyűlés Második Ülésszakán 1999. március 15-én 

többek között megerősítésre került a magánszektor; 

− A Tízedik Országos Népi Gyűlésen 2004. március 14-én, többek között a kínai 

karakterű szocializmus helyett a kínai stílusú szocializmus került nevesítésre, a 

gazdaság magánszektorba tartozó részének állami védelmére vontakozó előírások. 

Az egyes alkotmánymódosítások jól mutatják, hogy a kínai vezetés miként mozdult el a 

posztmaoista korszakból, és mint nyitott a piacgazdaság, egyben pedig az autoriter típusú, 

klasszikus kínai államberendezkedés irányába. A fenti okból az alkotmánymódosítások 

hivatalos, angol nyelvű verziói teljes egészükben a 10. számú mellékletben kerültek 

csatolásra. 

Az alkotmány Preambulumból és négy részbe foglaltan 138 szakaszból áll. A Preambulum 

nem tartalmaz semmiféle utalást arra nézve, hogy az állam milyen mértékben vagy egyáltalán 

tiszteletben tartja-e az emberi jogokat. Ezzel szemben közvetlen és egyenes vonalat húz a 

Szun Jatszen által megkezdett forradalomtól, Mao Zedongon és Deng Xiaopingen keresztül a 

jelenleg fennálló rendszerig ezzel is alátámasztva saját jogfolytonosságát, egyben tovább 

erősítve önnön legitimitását. A nagyívű jogfolytonosság révén a Preambulum gyakorlatilag az 

ősök egy modernkori láncolatát alkotja meg, amely különösen erős közösségi érzést, egyben 

rendkívül erős hatalmi legitimitásr teremthet egy az ősök tiszteletére, mint legfőbb jóra építő 

társadalomban. 

Az ország hosszú távú fejlődésének, a jobb életnek és az állam fennmaradásának 

letéteményeseként a Preambulum a Kínai Kommunista Pártot jelöli meg, amely a Kínai Népi 

Politikai Egyeztető Konferencia keretében kifejtett többpárti egyeztetés és együttműködés 

szellemében kumulálja az eltérő társadalmi érdekeket és irányítja az államot a helyes, 

marxista-leninista-maoista-tengista úton. 

                                                 
73 Hainan különleges státuszát indokolttá teszi, hogy a sziget a Kínai népköztársaság egyik üdülőparadicsoma, 

amely rendkívül népszerű a hazai, valamint a külföldi túristák körében is. 
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A Preambulum az államot többnemzetiségű, a han nemzeti sovinizmusra építő országként 

definiálja, amelynek elválaszthatatlan része Tajvan. Ez a definíció rögtön teljességgel 

egyénivé és speciálissá teszi a kínai államot, mivel megteremti a nemzeti-kommunista vagy 

nacionalista alapú szocialista állam fogalmát, amely Magyarországon is ismert Nagy Imre, 

volt miniszterelnök munkássága alapján. Az alkotmány az államformát a népköztársaság 

titulussal ruházza fel, amelyben a nép demokratikus diktatúrája jut érvényre. A legfőbb 

hatalmi szerv, a néptől eredeztetett hatalommal bíró Országos Népi Gyűlés. A demokratikus 

centralizmus keretében elvileg minden állami intézményi szervet a központi és helyi népi 

kongresszusok hoznak létre, és ezen szervek között – elméletileg – meg is oszlik a központi, 

valamint a helyi végrehajtói hatalom. 

Az alaptörvény minden gazdasági összetevőt, legyen az ipari, vagy mezőgazdasági, 

szolgáltatási, vagy bármely más ágazathoz tartozó összetevő is, a szocialista közös tulajdon 

részeként aposztrofál, valamint az állam legfelsőbb irányítása alá von. A jogszabály 

megfogalmazása szerint a gazdasági összetevőket elsősorban a kollektivista használat és 

művelés szempontjai alapján kell kezelni úgy, hogy bizonyos – részleteiben definiálásra nem 

kerülő – mértékű személyes és magántulajdon megengedett. A megengedő magatartáson 

túlmenően a magántulajdont az alkotmány az állampolgárok alapvető jogaként kezeli, és az 

ezen keretek között folytatott magánvállalkozások állami támogatását deklarálja is, 

amennyiben azok nincsenek a szocialista köztulajdon, továbbá az állami szektor kárára. Az 

állam kimondott célja, hogy a fenti keretek között elősegítse a szocialista piacgazdaság 

kibontakozását. A föld kollektív tulajdonlása azonban nem csak a szocializmus 

eszközrendszerében ismert, az ázsiai kultúrákban, és különösen a kínaiban évezredes 

hagyománya van földterületek közös tulajdonlásának. Ebben az esetben tehát a kínai 

vezetésnek ismét sikerült a kommunista ideológiát a hagyományos kulturális környezet 

szokásaival összhangba hozni. 

Az alkotmány az államot huszonkét tartományra, öt autonóm régióra74 és három, a 

központi kormányzat által közvetlen irányítás alatt tartott városokra osztja fel,75 továbbá 

amennyiben – külön nem nevesített – okok úgy kívánják, bármely közigazgatási egységet a 

központi kormányzat a saját felügyelete alá vonhat, egyben külön kormányzott régiónak 

tekintheti. A hármas tagolódás később tovább bomlik, amelynek keretében a tartományok 

kettőezer-ötvenegy megyére, az autonóm területek hetvenhat autonóm megyére, a központilag 

                                                 
74 Az autonóm régiók kiemelt szerepet játszanak a Kína Népköztársaságban. Az autonómia szabályozás államélet 

szmpontából való jelentős szerepe és a klasszikus kínai politikai rendszerrel való párhuzamai miatt, az 5. 
fejezetben külön kerül ismertetésre. 

75 A Kínai Népköztársaság közigazgatási beosztását a 11. mellékletben található ábra mutatja be. 
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irányított városok pedig ötszáznyolc városi kerületre bomlanak, míg a továbbiakban, 

községekre és kisvárosokra, illetve helyhatóságokra tagozódjanak. Az említett helyi 

közigazgatási egységek mindegyikben megjelennek az állam alapvető tagozódását biztosító 

népi gyűlések és az azoknak k megfelelő szintű állandó bizottságok, a népbíróságok, továbbá 

az népi ügyészség és a népi kormány megfelelő szintű intézményi megjelenése. 

Elméletileg az állam minden állampolgárának biztosítja a szólás, a sajtó, a gyülekezés, a 

társulás, a felvonulás és a tüntetés szabadságához való jogot ugyanúgy, mint a 

vallásszabadságot. A vallásszabadság terén minden vallás gyakorlása megengedett, de 

kizárólag állami felügyelet mellett, amelyet a hivatalos források jobb szeretnek úgy nevezni, 

hogy az állam közvetlen támogatása nélkül. 

Itt érdemes megjegyezni, hogy a konfuciánus hagyományok egyfajta továbbélése érhető 

tetten a vallásgyakorlással összefüggő szabályozás terén. A klasszikus kínai politika 

berendezkedés ugyanis nem csak felügyelte a vallást, hanem gyakorlatilag a vallás által 

teremtett társadalmi feltételeknek megfelelően alakította ki a kormányzati formákat, 

módszereket. Ebben a környezetben vallás és kormányzat szimbiózisban élt egymással, 

ezáltal a társadalom számára minden különösebb feltétel nélkül elfogadható volt, hogy a 

politika szereplői felügyeljék a vallási életet is. Visszautalnék arra a tényre, hogy az uralkodó 

egyben a legfőbb vallási személy is volt. Ennek megfelelően a népi Kínában az alkotmány 

készítői végeredményben csak az évezredes hagyományokat örökítették tovább. 

2.2.1. Törvényhozás 

Az állam csúcsszerve az Országos Népi Gyűlés (ONGY), amelynek tagjait ötévenként 

közvetett választás útján delegálják. A szervezet hatásköre rendkívül széles:  

− módosíthatja az alkotmányt, 

− felügyeli az alkotmány betartását, 

− meghozza és módosítja a törvényeket, 

− megválasztja a Kínai Népköztársaság elnökét és alelnökét, 

− az államelnök javaslatára megválasztja a miniszterelnököt, 

− a miniszterelnök javaslata alapján megválasztja annak helyettesét, 

− megválasztja az állami tanácsnokokat, 

− megválasztja a minisztereket, 
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− megválasztja az állami számvevőszék elnökét, 

− megválasztja az Államtanács első titkárát, 

− megválasztja a Központi Katonai Bizottság elnökét, 

− megválasztja a Legfelsőbb Népi Bíróság elnökét, 

− megválasztja a Legfelsőbb Népi Ügyészség legfőbb ügyészét, 

− megvizsgálja és jóváhagyja a nemzeti gazdasági és szociális fejlesztési beszámolót, 

− megvitatja és jóváhagyja a költségvetést, 

− megváltoztatja, vagy megsemmisíti az Állandó Bizottság nem megfelelő 

határozatait, 

− jóváhagyja a tartomány, az autonóm terület és a központi vezetés irányítása alatt 

álló városok alapításáról szóló határozatot, 

− határoz a különleges adminisztratív területek felállításáról, 

− dönt béke és háború kérdésében. 

Az ONGY évenként azonban csak egyszer ülésezik, ezért a „munka folyamatosságának 

érdekében” megválasztja az úgynevezett Országos Népi Gyűlés Állandó Bizottságát 

(ONGYÁB), amely folyamatos ülésezéssel biztosítja az állam működéséhez szükséges 

feltételeket, hasonlatosan a Magyarországon működött Magyar Népköztársaság Elnöki 

Tanácsához. A két szervezet hasonlósága alapján az is nyilvánvaló tény, hogy az ONGYÁB-

ben a Kínai Kommunista Párt legfelsőbb vezetőköre foglalhat helyet. Az ONGYÁB feladata, 

hogy összehívja az évenkénti országgyűlést, ám azt akár el is halaszthatja, példa erre az 1965 

és 1975 közötti mintegy tíz év, amely idő alatt a törvényhozó testület egyetlen egy ülést sem 

tartott. Az alkotmány az ONGYÁB elnökségi és alelnökségi posztjának betöltését két 

ciklusban maximalizálja, ezzel is hozzájárulva a párt vezető kádereinek zökkenőmentes 

generációváltásához.76 

                                                 
76 Az állami vezetők kiválasztásánál általánosan érvényes a szabály. A legfelsőbb vezető esetében pedig külön 

fékeket is beiktattak. A kínai állam elsőszámú vezetője a hatalma csúcsán a korábbi gyakorlat szerint 
egyszerre töltötte be az államfő, a Központi Katonai Bizottság vezetőjének, valamint a Kínai Kommunista 
Párt elnökének posztját. A generációváltáskor, annak érdekében, hogy az új elsőszámú vezető nehogy 
totálitárius hatalmat próbáljon kiépíteni, kezdetben csak az egyik posztot kapja meg, majd sorban veheti át a 
teljes irányítást. 
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Az ONGYÁB feladatai: 

− értelmezi és felügyeli az alkotmány végrehajtását, 

− az Országos Népi Gyűlés egyetértésével törvényt alkot, 

− törvényt értelmez és alkot a Gyűlés ülésezési szünetében, 

− felügyeli az állami szervek munkáját, 

− megsemmisíti az Államtanács alkotmányellenes határozatait, 

− megsemmisíti a tartományok vezetésének alkotmányellenes határozatait, 

− kitüntetéseket adományoz, 

− kegyelmet gyakorol 

− további, az állam mindennapi vezetésével és ellenőrzésével összefüggő feladatokat 

végez.  

A fentebb leírtakból egyértelműen látszik, hogy a törvényhozás tényleges szerepét az 

ONGYÁB látja el, ugyanakkor, ebből adódik, hogy a jogalkotói cél érdekében az alkotmány 

által kijelölt szervezet, vagyis az ONGY tevékenysége, túlnyomó részt prezidenciális 

jellegében merül ki. 

2.2.2. Az államfő 

A Kínai Népköztársaság elnökét öt évre az ONGY választja, és annak ellenére, hogy az 

alkotmány jobbára ceremoniális feladatok ellátását csatolja ehhez a közjogi tisztséghez, a 

gyakorlatban azonban – elsősorban a különböző állami tisztségek egyidejű betöltése révén – 

az elnök kezében jelentős hatalom összpontosul. Az elnök pozíciója roppant hasonlóságot 

mutat a császárkori Kína uralkodója által betöltött szerephez. 

A Kínai Népköztársaság elnökének feladatköre az alkotmány alapján: 

− kihirdeti a törvényeket, 

− kinevezi és visszahívja az Államtanács tagjait, valamint a főbb állami szervezetek 

vezetőit, 

− kitüntetéseket adományoz, 

− kegyelmet gyakorol, 

− kihirdeti a szükségállapotot és bejelenti a háborút. 
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2.2.3. A kormány 

A végrehajtás és az adminisztráció csúcsszerve az Államtanács, amely a Központi Népi 

Kormány feladatkörével került felruházásra. Az intézmény tagjait szintén öt évre választják, a 

feladatköre pedig felöleli a végrehajtás és adminisztráció minden ágazatát. Az Államtanács 

tagjai: 

− a miniszterelnök, 

− a miniszterelnök-helyettes, 

− az államtanácsosok, 

− a minisztériummal rendelkező és tárca nélküli miniszterek, 

− az Állami Számvevőszék elnöke. 

2.2.4. A hadsereg vezetése  

A hatalomgyakorlás egy sajátos intézményeként jelenik meg a Központi Katonai 

Bizottság, amelynek tagjait szintén öt éves ciklusokra választják, és a szervezet az alkotmány 

előírása szerint önállóan irányítja az ország fegyveres erőit. A bizottság személyi összetétele 

természetesen jelentős átfedések mutat a Kínai Kommunista Párt, valamint a legfelsőbb 

állami intézmények vezető állományával. 

2.2.5. Helyi kormányzat 

A Helyi Népi Gyűlések és a helyi Államtanácsok feladata nem más, mint érvényre juttatni 

az adott közigazgatási egységen belül a központi kormányzat akaratát. A Helyi Népi Gyűlések 

tagjait közvetlenül választják öt éves időtartamra. A választási sajátosságokból következik, 

hogy gyakorlatilag ez az a kormányzati szint, ahol a közvetlen néphatalom megjelenhet. A 

helyi gyűlések kímélt feladata, hogy az elektori rendszer keretében biztosítsák az ONGY 

tagságát. 

2.2.6. Igazságszolgáltatás 

A bírósági rendszer csúcsán a Legfelsőbb Népbíróság áll, amelynek alárendeltségében 

tevékenykednek a különböző szintű népbírósági szervezetek és a speciális népbíróságok. A 

Népbíróságok a tevékenységükért a népi gyűléseknek felelősek, így tulajdonképpen a Kínai 

Kommunista Párt megfelelő szintű szervezetének alárendeltségében végzik munkájukat. 
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2.2.7. A modern alkotmány és klasszikus hagyományok 

Az alkotmánnyal, valamint az alkotmány által meghatározott kormányzati és 

államigazgatási rendszerrel összefüggésben megállapítható, hogy az számos esetben követi a 

konfucianizmus hagyományait. Az államszervezet felépítése nem csak erőteljesen autoriter 

jegyeket visel magán, de ezen túlmenően láthatóan próbálja az államot egy nagy családként 

meghatározni, ezáltal tovább erősítve a konfuciánus hagyományokat. A családi alapú, 

autoriter gondolkodás beemelése a legmagasabb szintű jogszabályi környezetbe rendkívüli 

előnyt biztosít a pekingi vezetésnek a kollektív szempontokat preferáló, kommunista 

kormányzati rendszer megvalósítása során. 

2.3. Választási rendszer 

A kínai választási törvény egy rendkívül bonyolult, egyben összetett választási rendszer 

kereteit adja meg, amelyben több forduló során kerülnek kiválasztásra a törvényhozó testület 

képviselői. A jogalkotói definíció szerint a törvény célja nem más, mint biztosítani „a 

kereteket ahhoz, hogy az állampolgárok megválasszák az állami élet képviselőit.”77 

A választójog a nemzetközi szokásoknak megfelelően közvetlen és közvetett választójogra 

tagozódik. Minden tizennyolcadik életévét betöltött kínai állampolgár rendelkezik a közvetlen 

választáshoz szükséges aktív választójoggal, és lehetősége nyílik képviselőjelöltként fellépni, 

vagyis rendelkezik a passzív választójoggal is tekintet nélkül nemre, fajra, társadalmi 

állapotra, foglalkozásra, családi állapotra, vallási hovatartozásra, iskolai végzettségre, vagyoni 

helyzetére. 

A bírósági eljárás során szabadságuktól megfosztottak – a szabadságvesztés időtartamától 

függetlenül –, illetve felügyelet alá helyeztek megfosztatnak politikai jogaiktól. Az előzetes 

letartóztatásban lévők, valamint akik ellen nyomozóhatósági eljárás folyik, szintén nem 

élhetnek politikai jogaikkal. Ugyanakkor az óvadék ellenében szabadlábra helyezettek, a házi 

őrizetben lévők, továbbá az átnevelő táborban lévők rendelkeznek mind az aktív, mind a 

passzív választójogukkal. 

A közvetlen választás során a megyei, a kerületi, a székvárosi és a városi népi 

kongresszusok képviselőit választják meg. Ezek a nagyobb egységek választókerületekre, a 

választókerületek pedig választási körzetekre tagozódnak. A választókerületek kialakítása 

során a törvény előírásai szerint – helyi sajátosságok figyelembevételével –, törekedni kell az 

                                                 
77 China’s Political System – The election system. (http://www.china.org.cn/english/Political/26325.htm. 

(letöltés időpontja: 2010. április 27., a szerző fordítása) 



76 
 

egy kerületre eső választópolgárok lélekszámának viszonylagos azonosságára. Az egy-egy 

kerületre, a vonatkozó lélekszám arányában meghatározott mandátumszám egy és három 

között változik. 

A városokban a választókerületek a lakónegyedek, a termelői- vagy intézményi-

munkahelyek alapján jelölendők ki. A választópolgárnak abban a kerületben kell leadnia a 

szavazatát, amelyikbe a munkahelye területileg esik. A vidéki választások során a kisebb 

települések csoportjai alkotnak egy-egy választókerületet, míg a nagyobb települések 

önmagukban képezhetnek a lakosságszám függvényében egy vagy akár több kerületet. 

Rendkívül fontos, hogy a választópolgároknak a voksolást megelőzően nyilvántartásba kell 

vétetniük magukat, amely tulajdonképpen nem más, mint az állampolgár választójogának 

hivatalos, állami elismerésének procedúrája. Az eljárás során az állampolgárok regisztráltatják 

magukat, amelynek keretében a választási bizottságok megállapítják, hogy megfelelnek-e a 

törvényi előírásoknak, amennyiben igen, akkor megkapják választási kártyájukat, amellyel a 

választás napján felvehetik a szavazólapot, és bekerülnek a választók nyilvános 

névjegyzékébe, amelyet a választást megelőzően húsz nappal nyilvánosságra kell hozni. 

A választáson képviselőjelöltként lehet indulni párt, tömegmozgalom vagy tíz 

választópolgár jelölése alapján, ám a jelölést minden esetben jóvá kell hagynia a Kínai 

Kommunista Pártnak. 

A választás abban az esetben érvényes, ha azon a választásra jogosultak több mint a fele 

részt vesz, amennyiben az arány nem éri el ezt a számot, a választást új időpontra kell kiírni. 

A szavazatok leadása a titkosság elvének megfelelően zajlik.  

A közvetlen választás során a többségi mandátumelosztási szisztéma egy jellegzetes 

változatát alkalmazzák. Alapesetben a mandátumot az a képviselőjelölt nyeri el, aki a leadott 

szavazatok több mint a felét megszerezte. Amennyiben ilyen kandidáló nincs, de a 

mandátumhoz szükséges szavazatok több mint felét több képviselőjelölt is elnyerte, akkor a 

közülük legtöbb voksot szerző nyeri el a képviselői helyet. Ha nincs olyan képviselőjelölt, aki 

a mandátumelnyeréshez szükséges szavazatok felét elnyerte volna, akkor megismételt 

választást kell tartani, amelynek során a mandátumot az a jelölt nyeri el, aki az összes leadott 

szavazat egyharmadát megszerezte, ha többen szerzik meg ezt a szavazatmennyiséget, akkor a 

több voksot magáénak mondható jelölté a képviselői hely. A képviselői hely megüresedése 

esetén pótválasztásokat kell kiírni. 

A közvetett választójog keretében azok bírnak az aktív és passzív választójoggal, akik az 

általános helyi választásokon a népi kongresszusok adott szintjére mandátumot nyertek. 

Ennek értelmében a helyi képviselők egy magasabb szintű népi kongresszusba képviselőt 
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választhatnak, illetve egy magasabb szintű népi kongresszus képviselőjelöltjeként léphetnek 

fel.  

A közvetett választási eljárást a megyei népi kongresszusi választások, továbbá az ennek 

megfelelő szintű Népi Felszabadító Hadseregi választások során alkalmazandó. Vagyis ezen a 

módon az Országos Népi Gyűlés képviselőit választják meg. 

Az Országos Népi Gyűlés vonatkozásában képviselőjelöltnek az a személy állítható, aki a 

választást végző népi kongresszusra mandátumot nyert. Jelöltet párt, tömegszervezet, illetve 

tíz adott szintű képviselő állíthat, azonban a jelöltséghez minden esetben szükséges a Kínai 

Kommunista Párt jóváhagyása. A képviselőjelöltek számát a törvényi előírásoknak 

megfelelően szükséges redukálni. Amennyiben több képviselőjelölt szeretné elnyerni a 

mandátumot, mint amennyit a törvények megengednek, akkor előválasztások során kell az 

előírtra csökkenteni a számukat. 

A választás előtt az adott szintű népi kongresszus elnöksége bemutatja a kongresszusnak a 

képviselőjelölteket, egyben a jelölőknek is lehetőségük van arra, hogy felszólaljanak a 

jelöltjük megválasztása érdekében. A választás akkor tartható meg, ha a népi kongresszus 

képviselőinek több mint a fele részt vesz a voksoláson. A szavazás titkosan történik. A 

mandátumkiosztás során a többségi rendszer alkalmazandó. A megválasztott képviselők 

mandátuma csak, és kizárólag abban az esetben válik érvényessé, amennyiben a képviselői 

jogosultságot az Országos Népi Gyűlés Állandó Bizottságá jóváhagyja. 

A választási rendszert még tovább bonyolítja, hogy a fegyveres erőkön belül külön zajlik a 

képviselőválasztás, ezzel is hangsúlyozva Népi Felszabadítási Hadsereg kiemelkedő szerepét. 

Egy további mellékágat pedig, a nemzeti kisebbségek képviselethez való jogosultsága képez. 

2.4. Pártrendszer 

A kínai pártrendszer78 jellegzetességeit tökéletesen leírja az egyszereplős többpártrendszer 

kifejezés. A politikatudomány által korábban alkotott párttipizálási módszerek közül ebben az 

esetben sem Maurice Duverger klasszikus leírása,79 sem pedig Jean Blondel kiterjesztett 

tipológiája80 nem ad – nem adhat – elégséges választ. A Giovanni Sartori által az 

                                                 
78 Külön kiemelendő az a tudományos probléma, amelyet a rendszer kifejezés okoz. Alapvető bizonytalansági 

pontot eredményez ugyanis, hogy a rendszerszintű gondolkodáshoz hány szereplőnek kell jelen lennie. 
Létezik-e egyáltalán egypártrendszer, vagy a pártrendszer csak több fél interakciójával valósulhat meg? 

79 A Duverger által megalkotott „legalapetőbb felosztás a pártrendszereket két fő csoportra, kétpártrendszerre és 
sokpártrendszerre bontja.” (Enyedi - Körösényi, 2001: 145) 

80 Jean Blondel az általa megalkotott tipológia a „pártrendszereket kétpárti, két és fél párti (két nagy, 
meghatározó párt és egy kisebb harmadik) és sokpárti csoportokra osztja, az utóbbit tovább bontva, 
asszerint, hogy van-e domináns (40% feletti) párt is a versenytársak sorában.” (Enyedi - Körösényi, 2001: 
145) 
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egypártrendszerek sajátosságait részletező tipizálási forma81 azonban lehetőséget ad arra, 

hogy a pártrendszer megfelelő, rendszerszintű elhelyezése megtörténjen. Az olasz tudós által 

a hegemonisztikus egypártrendszerek vonatkozásában tett meghatározás ugyanis hűen lefedi a 

Kínai Népköztársaságban kialakult pártviszonyokat. 

Kínában jelenleg a Kínai Kommunista Párton kívül nyolc egyéb politikai párt 

tevékenykedik.82 A kormányzó párt és a többi kis párt között szoros és gyakorlatias 

együttműködés tapasztalható. A Kínai Kommunista Párt autoriter vezetésével folyó többpárti 

politikai egyeztetés tekinthető a kínai politikai rendszer fundamentumának. A politikai 

konzultáció az állami élet minden területén, az országos politika vitatott kérdéseiben, a 

kultúra főbb területein, a szociális döntések meghozatalának kapcsán, valamint az állami 

reformkérdésekkel kapcsolatosan is folyamatosan zajlik. A politikai pártok közötti 

egyeztetőfórum a Kínai Népi Politikai Tanácsadó Testület. A családi alapú kínai 

gondolkodást figyelembe véve a Kínai Népi Politikai Tanácsadó Testület működése egy 

családi, konzultatív fórum működésének is tekinthető, amelynek keretében a politikai pártok 

által alkotott „család”, egy „személy” – a Kínai Kommunista Párt – tekintélyelvű vezetése 

mellett dönt a felmerült kérdésekben. A Kínai Népi Politikai Tanácsadó Testület egy olyan 

sajátos intézménynek tekinthető, amely lehetővé teszi, hogy a konfucianizmus állami szintű 

családmodellje életképes keretek között működhessen a kommunista ideológiai 

berendezkedéssel párhuzamosan. 

                                                 
81 Sartori az egypártrendszereket három csoportra bontotta. Az első a tisztán egypárti rendszer. A második a 

predomináns rendszer, amelyben ugyan több párt tevékenykedik, azonban az egyik, hosszabb időn át tartó 
domináns támogatottsággal, valamint az ennek fenntartásához szükséges erőforrásokkal bír. A harmadik 
típus a hegemonisztikus rendszer, amelyben „az állampárt mellett formálisan léteznek ugyan kisebb 
pártformációk, azonban a rezsim játékszabályai nem teszik lehetővé ezek alternatív erővé válását.” Enyedi - 
Körösényi, 2001: 150) 

82 2013 novemberében megjelentetett sajtóértesülések szerint Alkotmányos Főhatalom néven egy kilencedik párt 
is alakult, azonban ezt a sajtóinformációt hivatalos forrásokból nem lehet megerősíteni. (Új párt alakult 
„Alkotmányos Főhatalom” néven. http://kitekinto.hu/kelet-azsia/2013/11/09/uj_part_alakult_alkotmanyos_ 
fhatalom_neven/#.U8PDKcT-mUk. Letöltés időpontja: 2013. november 12.) 
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2.4.1. A Kínai Kommunista Párt 

A párt 1923. július 23-án83 alakult.84 A korai párttagok között egyetlen munkás sem volt, 

az alapító tagok egytől-egyig a fiatal értelmiség, valamint a városi kispolgárság köreiből 

kerültek ki, akik kiutat kerestek az anarchia felé haladó állam számára.85 A párt céljaként a 

kapitalista osztályok megdöntését, a magántulajdon kisajátítását, a munkás- és szakszervezeti 

mozgalom fellendítését, a föld nacionalizálását, továbbá a proletárdiktatúra megteremtését 

tűzték ki. A párt elutasított bármiféle együttműködést más pártokkal. Az első elnöknek Chen 

Duxiut választották. 

A pártkongresszus mindössze ötévenként ül össze. A párt szerveződési elve a 

demokratikus centralizmus szellemét követi, ennek megfelelően a különböző tisztviselőket és 

bizottságokat választ a kongresszus. 

A párt élén a főtitkár és a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottsága Politikai 

Bizottságának Állandó Bizottsága áll. Az elméleti hatalom a párton belül ugyan az országos 

kongresszust illetné, de mivel az csak öt éves időközönként ül össze, ezért azt a Központi 

Bizottság helyettesíti, ám a Központi Bizottság üléseinek szünetében is van pártélet, ezért a 

Központi Bizottság feladatait ezen idő alatt a politikai bizottság, illetve általában ennek az 

állandó bizottsága jár el. Az állandó bizottságban a párt vezető káderei foglalnak helyet. 

A párt 1982-es alapszabálya szerint megfogalmazott szervezeti felépítés rendkívüli 

hasonlóságot mutat, az ugyanazon évben meghatározott államszervezet felépítésével. 

Tagozódása – állandó bizottság, bizottságok, kongresszusok – szinte tökéletesen leképezi az 

államigazgatási struktúrát. 

2.4.2. Egyéb pártok 

A kínai pártrendszert alkotó egyéb pártok tevékenysége nagyrészt mellőzi a politkai 

értelemben vett önállóságot. Annak ellenére, hogy számos társadalmi réteg számára 

biztosítanak alternatív ideológiai lehetőséget, a rendszer objektív valóságából adódóan 

jelentős ellenzéki tényezőként nem szerepelhetnek. Mint az fentebb jelzésre került a Sartori-

                                                 
83 Kínában hivatalosan július 1-jén ünneplik a párt megalakulásának évfordulőját. 
84 Sanghaj közelében egy dzsunkán ült össze illegális szervezkedésre 1923. július 23-án tizenöt ember. Ketten a 

Komintern külföldi küldöttjei voltak, tizenhárman pedig a Kína-szerte működő, mintegy hatvan tagot 
tömörítő, hét kommunista kört képviselték. A párt későbbi vezetője Mao Zedong ott volt az alapító tagok 
között, viszont a kor két legprominensebb kínai kommunistája, a Pekingi Egyetem két oktatója, Li Dazhao és 
Chen Duxiu nem vett részt az alapító kongresszuson. 

85 A párttagságban csak az 1927-es V. Kongresszus idejére kerültek többségbe a munkások. 
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féle hegemonisztikus típusú egypártrendszer jelentette keretek között az alábbi pártok 

együttműködése valósul meg: 

− Kuomintang Forradalmi Bizottsága, 

− Kínai Demokratikus Liga, 

− Kínai Demokratikus Nemzeti Újjáépítés Társasága, 

− Kínai Demokratikus Fejlődést Előmozdító Társaság, 

− Kína Demokratikus Munkás-Paraszt Pártja, 

− Igazságosságra Törekvés Pártja, 

− Szeptember 3. Társaság, 

− Tajvan Demokratikus Önkormányzatának Ligája.86 

Az egyes pártok elméletileg a társadalom széles, a kommunista ideológiától távol eső 

rétegeivel is megteremthetik a politikai konzultáció lehetőségét. A legtöbb politikai közösség 

megalakulása az 1940-es évek, vagy az azt megelőző egy-két évtizedre tehető, amelynek 

eredményeként alapvetően polgárosodási törekvések megvalósítása állt volna a céljaik 

középpontjában. Azonban a gyakorlatban ezek az „önálló politikai társulások” 1949-től 

kezdve a Kínai Kommunista Párt fiókintézményeinek tekinthetők, amelyek önálló 

érdekagregáló és érdekartikuláló tevékenységet nem, vagy csak minimálisan tudnak 

megjeleníteni.87 

2.5. Egyéb tömegszervezetek – Népi Felszabadító Hadsereg 

A Kínai Népköztársaságban számos a pártrendszeren kívül intézményesített 

tömegszervezet tevékenykedik. Ezek közül említést érdemel a Kínai Kommunista Ifjúsági 

Szövetség, a Kínai Úttörő Szövetség, valamint a Kínai Népköztársaság Nőszövetsége. 

Részletes elemzésüktől azonban a tanulmány keretei között el lehet tekinteni, mivel 

elsősorban a Kínai Kommunista Párt háttérintézményeiként tevékenykednek. Nem lehet 

azonban megkerülni a Népi Felszabadító Hadsereg kormányzatban betöltött szerepének rövid 

áttekintését. 

                                                 
86 A pártok rövid ismertetése a 12. számú mellékletben található. 
87 A jelenleg tevékenykedő pártok, valamint az esetleges új formációk kialakulásának lehetőségeiről bővebb 

információkat a 7. fejezet tartalmaz. 
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A Népi Felszabadító Hadsereg kiemelkedő társadalmi szereppel bíró, erős autoriter 

viszonyok között működő szervezet. A Hadsereg jelenlegi kiemelt pozíciója számos tényező 

összejátszásának eredménye. A lakosság a japán megszállás alóli felszabadítót, továbbá az 

évtizedes, a kínai gondolkodással szöges ellentétben lévő anarchia felszámolóját látja a 

Hadseregben. A Hadsereg presztízsét tovább növelte az a tény is, hogy az 1966 és 1976 között 

zajlott, a politikai vezetés irányítása alól kicsúszott kulturális forradalom nemzetpusztító 

folyamatait is csak a fegyveres erő volt képes megfékezni. 

A több ezer éves kínai történelem során a katonákat és a katonaságot mindig különös 

tisztelettel vette körül a nép. Ered ez a tisztelet abból is, hogy az átlag kínai nem szeret 

harcolni. Az igazi hódító, harcos, a hatalmat megszerezni és megtartani képes kínai dinasztiák 

mindegyike a mongol területekhez közel elterülő északi országrészekből származtak. 

Az északi területek gyéren lakottak, adódóan a katonáskodásra hajlamos emberek igen 

ritkának számítottak, ezért kuriózum lévén, még nagyobb csodálattal tekintettek rájuk.  

Az állam- és pártapparátushoz elengedhetetlen káderek zömét 1949 után a hadsereg adta, 

amely addigra a kommunista pártaktivisták nagy részét magába olvasztotta. A hadsereg a 

későbbiekben is számos kiemelkedő politikust adott a Kommunista Pártnak, és jelentős 

mennyiségű képviselői helyet nyert az Országos Népi Gyűlésben.  

A Kommunista Párt és a hadsereg összefonódását jelzi, hogy a komisszárok rendszere 

mind a mai napig megmaradt a hadsereg berkein beül. Így a Kommunista Párt vezetésének 

hadsereg irányító szerepe megkérdőjelezhetetlen. 

2.6. Civil szervezetek 

Külön említést érdemelnek a kormányzaton kívüli szervezetek. A civil szervezetek, vagyis 

NGO-k tevékenysége hosszú időn kereszül teljesen tiltott volt a Kínai Népköztársaság 

területén. A XXI. századra az országot ért globalizációs hatások és az ezekkel összefüggő 

belpolitikai változások azonban radikálisan új körülményeket teremtettek. Mint azt Kim Junki 

is megállapítja tanulmányában (Kim, 2005: 14) a Kínai Kommunista Párt már nem utasítja el 

a különböző – elsősorban szociális feladatokat ellátó – civil szervezetek működésének 

lehetőségét, azonban azok folyamatos – szoros – kormányzati ellenőrzésének jogáról továbbra 

sem mond le. A kormányzat a legtöbb esetben szerződéses keretek között próbálja rögzíteni a 

civil szervezetek tevékenységének körét. A Kínai Népköztársaságban tevékenykedő NGO 

szerveződésekkel összefüggésben kijelenthető, hogy azok a fejlődés kezdeti szakaszában 

járnak. 
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2.7. Összegzés 

A kínai állam intézményi struktúráját szabályozó alapvető jogszabálynak, vagyis a Kínai 

Népköztársaság Alkotmányának áttekintése során bebizonyosodott, hogy a jelenleg életben 

lévő szabályozó egy az autoritáson alapuló, centralista rendszert hozott létre, amely azonban 

nem idegen a klasszikus kínai szokásoktól, hiszen párhuzamban áll a klasszikus Kínában 

működtetett konfuciánus struktúrával. 

A pártrendszerrel összefüggésben megállapítható, hogy az is egyértelműen törekszik a 

csaldi modell állami szinten történő leképzésére, ezáltal a klasszikus értékrend továbbélését, 

valamint a jelenlegi hatalmi elit legitimitását segíti elő. 

A Kínai Népköztársaság politikai elitje – néha kényszerpályán mozogva – az elmúlt 

évtizedekben néhány esetben próbált olyan jogszabályi kereteket teremteni, amelyek nem 

képeztek komplementert a hagyományos filozófiai-vallási kertekkel.88 Ezek a kísérletek 

azonban csúfos kudarcot vallottak a társadalmi ellenálláson. Az utóbbi évtizedek 

globalizációs hatásait ellensúlyozva ugyanakkor a pekingi vezetés mind több alkalommal 

próbálja jogszabályi előírásokkal is elősegíteni a hagyományos kultúra továbbélését, ezáltal 

fenntartani saját hatalmának zálogát. 

A következő fejezetek szintén a jogszabályalkotáshoz kötődően kívánják bemutatni előbb 

annak egy példáját, hogy miként bukott el egy a hagyományos értékrenddel szembeni 

törvényi szabályozás (születésszabályozás). Az ezt követő fejezetben pedig annak a 

törvényjavaslatnak a hátterét kívánom feltárni, amely a konfuciánus értékrend védelmében a 

családi modellt próbálja erősíteni, és ennek érdekében kötelezővé teszi a szülőlátogatást. 

                                                 
88 Jelen dolgozat keretei nem terjednek ki arra, hogy a Mao Zedong által vezetett Kínában milyen a klasszikus 

értékrend – elsősorban a konfucianizmus – ellen bevezetett jogszabályokat alkottak, illetve azok milyen 
szinten tudtak gyökeret verni, illetve buktak el. Hasonlóképpen minimális keretek között foglalkozik a 
dolgozat olyan a klasszikus rendszerrel egyébként szembemenő társadalmi folyamatokkal, mint a kulturális 
forradalom. 
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3. A születésszabályozás története89 

A születésszabályozás az egyik olyan speciális kérdés a Kínai Népköztársaság életében, 

amelynek története során bebizonyosodott, hogy a bölcseleti vallási rendszer elevenen él a 

kínai társadalomban, és a hatásai erősebbnek bizonyulnak annál, semhogy a politika ne vegye 

figyelembe azokat. A mára elbukottnak tekinthető, a demográfiai növekedés korlátozására 

hozott jogi szabályozás90 alapjaiban ment szembe a hagyományos kínai kultúrával és 

vallásossággal. Tang Zongli úgy véli, hogy egyértelmű a kapcsolat „konfucianizmus és a kínai 

szaporodási viselkedés között”91 (Tang, 1995: 270). Tang állításából az következik, hogy a 

kínaiak gyermekvállalási szokásait a filozófiai-vallási környezet határozza meg. Az 

egyértelműség kedvéért a konfuciánus filozófiai-vallási előírások szerint „igazi értékként” a 

fiú szerepel a család életében. 

A fiúk szerepe nem csak a munkavégzés miatt privilegizált, hanem abból a szempontból is, 

hogy csak a fiúgyermek mutathat be áldozatot a családi ősöknek. Az ősök tiszteletének 

központi társadalmi szerepe miatt pedig ez a szempont válik az elsőszámúvá, amely miatt 

csak a fiúgyermek számít Kínában. Gyakorlatilag elátkozottnak tekintheti magát az a szülő, 

akinek nincs fiú gyermeke, hiszen ezáltal nem lesz aki áldozatot mutasson be sem neki, sem 

pedig az ő felmenőinek, ebből adódóan a család elhúnyt tagjainak lelke – ide értve a 

fiúgyermeket nem nemző szülőkét is – gondoskodás nélkül fog keringeni a világban. A kínai 

szokásokból adódóan a fiúgyermek nélküli szülőnek, nem csak saját lelkének 

„elkárhozásával” kell számolnia, hanem azzal is, hogy méltatlanságot követett el a 

felmenőivel szemben, és ezáltal kivívta a halottak szellemének haragját. 

A lánygyermekekkel szembeni ellenérzésnek van még egy, a korábbiaknál jóval 

materiálisabb oldala is. A leányokat ugyanis tisztességben fel kell nevelni, majd ki kell 

házasítani, és tekintélyes hozományt adni a menyasszonnyal. A kiházasított lány azonban az 

esküvő után azonnal kiszakad eredeti családjából, és a frigy megkötését követően már a férje 

szüleinek az irányában tartozik a gyermeki kötelezettségekkel, továbbá felnőttként a munkája 

                                                 
89 A szerző korábban a Dunatükör 21. számában, 2009 áprilisában megjelent, Az egyke kínai című tanulmánya 

alapján. 
90 A Kínai Népköztársaságban a törvényt a demográfiai robbanás okozta szükséghelyzet kezelésére alkották. 

Mint azt a fejezet további részeiben bemutatom, a törvényt csak és kizárólag racionális érvek alapján, a 
fenntartható fejlődés szempontjainak figyelembe vétele mellett voltak kénytelenek megalkotni. 

91 A szerző fordítása. 
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gyümölcsével az új családját fogja gyarapítani és nem a szüleiét. Nyersen fogalmazva a 

lánygyermek anyagilag sem éri meg a szülőknek. 

A fentebb részletezett hagyományos kulturális környezet – mint látszik – nem teremt 

kedvező feltételeket az olyan kormányzati szándéknak, amely – nemtől függetlenül – az egy 

gyermekes családmodellt helyezi előtérbe. A Kínai Kommunista párt funkcionáriusai nem 

számoltak azzal, hogy – a klasszikus értékeket és berendezkedést eltiporni szándékozó Mao-

érát követően – a társadalomban él a hagyományos családmodell iránti igény. Úgy vélték, 

hogy a vallási kötődések már felszámolásra kerültek, ugyanakkor a születésszabályozás 

elbukása az egyik legfőbb bizonyítéka a kínai nemzet vallásosságának, a hagyományos 

társadalmi struktúrák, továbbá a konfucianizmus továbbélésének. 

3.1. Globális háttér 

Egyre gyakrabban szólnak a hírösszeállítások a világban zajló kegyetlen, illetve rettenetes 

eseményekről. Háborúk, erőszak, továbbá népirtás vezetik a hírműsorokat. Az előzőeken 

túlmenően azonban még egy jelentős, sőt a többieken túlmenő társadalmi katasztrófa is 

folyamatosan sújtja az emberiséget. Az éhínség, a világszinten állandósult tömeges éhezés 

egyike a XXI. században a világon jelen lévő legkegyetlenebb és legdurvább katasztrófáknak. 

Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy léteznek-e azok az objektív okok, amelyek milliók 

halálát okozzák. Létezik-e ténylegesen élelmiszerhiány, vagy amint azt Amartya Sen állítja: 

„… jelenleg nincs jelentős krízis a világ élelemtermelésében. Az élelmiszer-előállítás 

bővülésének üteme természetesen időben változó… de a trend igen világosan felfelé halad” 

(Sen, 2003: 317). 

Ténylegesen kevés az élelmiszer a világon, esetleg egyszerűen csak az elosztási 

mechanizmusok a rosszak? Ténylegesen túlnépesedik-e a Föld, vagy a termelési technológiák 

megreformálásával, valamint a modern technológiai vívmányok bevezetésével a 

népességnövekedés okozta ellátási problémák leküzdhetővé válnak? Az is lehetséges, hogy 

mindössze a bolygó egyes területein jelent problémát a megfelelő mennyiségű és minőségű 

élelmiszer biztosítása? Amennyiben igaz, hogy a Föld lakosságának nem jut elég élelmiszer, 

akkor vajon mi vár a legnépesebb országra, Kínára?92 

                                                 
92 A kérdés feltehető Indiával összefüggésben is, hiszen a dél-ázsiai ország hamarosan váltja a Kínai 

Népköztársaságot a világ legnépesebb állama cím birtoklásában. 
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3.2. A túlnépesedett Kína 

Megállapítható, hogy Kína az 1950-es évekre ténylegesen a túlnépesedés szélére került. A 

lakosság túlságos mértékű, korlátozás nélküli szaporodása által okozott problémák már a XX. 

század közepén szemmel láthatók voltak. A pártvezetés már ekkor kénytelen volt 

szembesülni, hogy míg a lakosság száma rohamosan növekszik, addig a „Kínában a 

mezőgazdasági termelés alá vonható területek alig az ország összterületének egytizedét teszik 

ki, ráadásul a művelt földek évről-évre egyre kisebbek. Kérdés, hogy a terméshozamok lassú 

növekedése meddig képes lépést tartani a szántóföldek csökkenésével” (Kasznár, 2010 II.: 16). 

A szántóföldek területe az 1952-es száznyolc millió hektárról mindössze kilencvenöt millió 

hektárra esett vissza, miközben a lakosság létszáma megduplázódott. Ez még akkor is jelentős 

veszélyeket rejt magában, ha elismerhető, hogy a szántóterületek majdnem felén évente 

kétszer, egyes területeken akár háromszor is végeznek betakarítást. Valamint azt is be kell 

látni, hogy a modern technológiák egyre elterjedtebb alkalmazása ellenére sem produkált az 

agrárium olyatén mértékű terménynövekedést, amely indokolttá tehetné a művelés alá vont 

területek ilyetén mértékű csökkenését.  

Kínában a nagy éhínségek időszakában, az 1950-es években került először a politikusok 

érdeklődésének középpontjába a születésszabályozás. 1949 és 1995 között félelmetes méretű 

népességnövekedést élt meg az ázsiai állam. Az 1940-es évek végén megközelítőleg 550 

millió93 fő lakta a Kínai Népköztársaságot, azonban ez a szám közel megháromszorozódott 

nem egészen 50 év alatt, és 1995-ben már 1,2 milliárd94 lakossal kellett számolni. 

Az 1950-es években a szakterület kutatói már képesek voltak a megfelelő előrejelzésekkel 

figyelmeztetni az éppen csak megszületett népköztársaság vezetőit a lakosság 

túlszaporodásából várhatóan bekövetkező mérhetetlen problémákra. Azonban a politikusok 

reakciói meglehetősen felemásra sikeredtek, amelynek következtében Mao Zedong, a 

kommunista Kína vezetője két tűz közé szorult. Egyrészről a gazdasági és 

társadalomtudományi szakemberek folyamatosan készítették jelentéseiket és feljegyzéseiket a 

lakosság lélekszámának korlátok nélküli növekedése által kiváltott nemzetgazdasági és 

demográfiai problémákról, amelyek könnyedén vezethettek volna a fiatal állam totális 

összeomlásához. A helyzet rendkívüli komolyságúvá kezdett válni, amelyre mindenképpen 

megoldást kellett találni. A bürokráciával túlitatott kínai politikai rendszerben – ahol minden a 
                                                 
93 China – historical demographical data of the whole country. (http://www.populstat.info/Asia/chinac.htm. 

Letöltés időpontja: 2013. szeptember 12.) 
94 China’s population, 1969-2009. (http://www.chinability.com/Population.htm. Letöltés időpontja: 2013. 

szeptember 12.) 
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pártideológiával legcsekélyebb mértékben is ellentétes irányú véleményt, azonnal súlyos 

büntetéssel sújtottak – a párt felső vezetéséhez azonban vajmi kevés jutott el a társadalmi 

anomáliákat leíró jelentésekből. A kormányzat az 1950-es években végrehajtotta az akkorra 

égetően szükségessé váló földreformot, mégis „a termelés jelentős méretű visszaesése 

éhínséggel fenyegetett, holott a parasztság forradalom ügyének történő megnyerését a 

Kommunista Párt a jövő és az ideológiai harc sikerességének szempontjából alapvetőnek 

tartotta”95 (Kasznár, 2010: 4). 

Másrészről ugyanakkor ott voltak Mao grandiózus világpolitikai törekvései, amelynek 

fundamentumai rendkívüli mértékben meggyengültek. 1953-ban meghalt Sztálin – akivel 

ugyan ki nem állhatták egymást – ennek ellenére mégis biztos támpontként szolgált Maónak 

és rendszerének. Az új szovjet vezetés ugyanakkor jóval kevésbé bizonyult lojálisnak Kína 

kommunista uraival szemben. Ugyanebben az évben írták alá a minimum négyszázezer kínai 

katona életét követelő koreai háborút lezáró tűzszünetet. A Kínai Népköztársaság számára a 

fegyveres konfliktus semmilyen pozitív hozadékkal sem bírt. 

Mao mind a bel-, mind a külpolitikai színtéren meggyengült. Képzett, a klasszikus kínai 

irodalmat, filozófiát és kultúrát ismert emberként96 Mao tisztában volt azzal, hogy milyen 

megosztó hatással lehet a kínai társadalomra, ha valamilyen módon megpróbálnák korlátozni, 

vagy esetlegesen csak befolyásolni a születendő gyermekek számát, és ennek a tudásnak a 

birtokában hezitált a döntés meghozatalát illetően. A Kínai Kommunista Párt technokrata 

irányultságú vezetői és a párt ideológusai között kialakult egy sajátos húzd meg, ereszd meg 

állapot, amelyben igazából a végleges döntés nem tudott megszületni. A népköztársaság 

vezetői képtelenek voltak felvállalni a társadalom számára legmegfelelőbb döntésben rejlő 

kockázatokat, ezért hol korlátozták a gyermekvállalást, hol szabadjára engedték a népesség 

szaporodását. Ugyanakkor nem számoltak azzal, hogy a nem egyértelmű központi 

szabályozás súlyos problémákat okozhat egy olyan államban, amelynek lakosaiba az 

évezredeken keresztül belegyökerezett a szoros központi irányítás. Az ilyen társadalmak nem 

                                                 
95 A Kínai Kommunista Párt kapcsolata az 1930-as évektől kezdve jó és szoros volt a parasztsággal, és ebben az 

esetben – a kínai típusú szocializmus további fejlődésének szempontjából – rendkívül fontos kiemelni, hogy 
a parasztság gazdag- és szegényebb rétegeivel is. A Kuomintang 1927 és 1937 közötti kormányzati 
időszakában, amelyet a történettudomány „nankingi évtizednek” szokott nevezni a kormányerők mindent 
megtettek a kínai kommunisták megsemmisítése érdekében. A baloldali erők kiszorultak a városokból és a 
falvakban kellett bázisterületeiket kiépíteniük. A kommunista ideológia számára szokatlan területen a 
fennmaradásuk érdekében a kommunisták kénytelenek voltak az általuk képviselt ideológiát úgy alakítani, 
hogy az ne csak a munkásság, hanem elsősorban a parasztság számára jelentsen vonzerőt. 

96 Maonak olyan, különlegesen kialakított ágya volt, amelyben halmokban állhattak a könyvek, és mivel nagyon 
szeretett heverészni, így bármikor elérhette bármelyik számára kedves művet. A Kínai Kommunista Párt 
vezére tudatában volt a kínai társadalom konfucianizmus általi meghatározottságával, valamint azokkal az 
előnyökkel és korlátokkal, amelyekkel ez jár a politikai vezetés számára. 
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csak elviselik, de gyakorlatilag a szokásrendszerük alapján igénylik is a centralizált, autoriter 

hatalomgyakorlást.  

A központi hezitálás egyfajta anarchikus állapot kialakulásával fenyegetett, amely 

alapjaiban veszélyeztette a társadalmat. A kaotikus viszonyok között sarlatánok, 

áltudományos emberek sokasága jelent meg a kormányzat mellett „szakértőként.” Egy ízben 

például egy népi gyógyász azzal a javaslattal állt elő a legmagasabb szintű állam- és 

pártvezetés felé, hogy kötelezzék az asszonyokat a mindennapi élő ebihalnyelésre, mivel 

bizonyos ősi praktikák szerint ez hosszabb távon terméketlenséget eredményez. 

A kérdésben eluralkodó áldatlan állapotokat végül Mao túlzott világhatalmi vágyainak 

kielégítési szándéka oldotta meg. Az elnök úgy határozott, hogy Kínának, illetve a 

nemzetközi proletárforradalomnak az teszi a legjobb hatást, ha a kínaiak minél többen 

vannak. Így az első kínai születésszabályozási próbálkozások rövid úton elbuktak. 

3.3. Út a születésszabályozáshoz 

Különösen kellemetlenné tette a helyzetet, hogy éppen egy olyan időszakban nem sikerült 

a lélekszám drasztikus emelkedését, ha nem is megállítani, de legalább a minimális korlátok 

közé szorítani, amikor a vezetés minden eszközt az ipari fejlődésnek, illetve az atombomba 

kifejlesztésének rendelt alá.97 A fejlesztésekhez pénzre volt szükség, a pénzhez pedig 

kereskedelemre. A növekvő lakosságszám ellenére szinte korlátlanul értékesítették a gabonát. 

Mao 1953 októberében a következő utasítást adta a Külkereskedelmi Minisztériumnak: „Ami 

az ország lakosságának túléléséhez szükséges árucikkeket illeti (pl. gabona, szójabab és 

növényi olaj), igaz ugyan, hogy el kell látnunk a kínai népet, de nem lehet kizárólag erre 

helyezni a hangsúlyt… Minden módot meg kell találnunk arra, hogy exportálható mennyiséget 

szorítsunk ki…” (Chang – Halliday, 2006: 410). 

Miközben a vezetés a fentebb olvasható, valamint ahhoz hasonló utasításokat adott ki, a 

nép korlátlanul szaporodott, dolgozott és éhezett. Mérhetetlen szenvedés szakadt Kínára. 

Tömeges éhhalál várt az emberekre. A népesedési politika továbbra is követte a minél több 

kínai éljen a Földön elvet, ugyanakkor a nemzetgazdasági megszorítások minden korábbinál 

tovább fokozódtak. A lakosságtól mértéktelenül vonták el az élelmet, ahogy Mao mondta: 

„Szerintem helyes, ha az emberek kevesebbet esznek. Mi értelme sokat enni és nagy pocakot 

növeszteni, mint a külföldi kapitalisták a karikatúrákon” (Chang – Halliday, 2006: 463). 

                                                 
97 A kínai atombomba kifejlesztését szovjet segítséggel kezdték meg, azonban az 1960-as évekre a két ország 

viszonya az ellenségeskedésig romlott, aminek következtében a kínaiak 1964-re a maguk erejéből fejezték be 
a harcászati eszköz megépítését. 
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Szinte az országban megtermelt összes élelmiszert exportálták, a megmaradt gabona nagy 

részét pedig az atombomba-előállításhoz szükséges alkohol készítéséhez használták fel. A 

mezőgazdasági szempontból rendkívül kedvezőtlen 1953-as év, valamint a földosztások 

folyományként szétaprózott termőföldek eredményeként az első ötéves terv98 előirányzatait 

már az első évben sem sikerült tartani. Az élelmezési célokat szolgáló termények 

mennyiségének növekedése nem érte el a lakosság növekedésének ütemét, míg az egyes ipari 

növények esetében megközelítőleg tíz százalékos visszaesés következett be. „A rendszer 

leginkább egy munkatáborhoz hasonlított: azon az elven alapult, hogy az emberek kezében 

csak annyi élelmiszert szabad meghagyni, amennyi a puszta életben maradásukhoz 

nélkülözhetetlen, a fennmaradó részt pedig el kell venni tőlük. A vezetőség döntése értelmében 

egy ember életben maradásához évi 200 kg feldolgozott gabona egyenértékére van szükség” 

(Chang – Halliday, 2006: 422). A bevezetett kommunista elvű mezőgazdasági reformok sorra 

kudarcot vallottak és „a falusi népesség drasztikus csökkenése, valamint a beszolgáltatási 

rendszer kíméletlensége a mezőgazdasági termelés visszaeséséhez vezetett, veszélybe 

sodorván az élelmiszerellátást” (Székely-Doby, 2009: 115). A következmények 

horrorisztikusak voltak, a hivatalos adatok szerint 15 millió kínai lett éhhalál áldozata.99 

Számos forrás azonban ennél jóval magasabbra – több mint 40 millió100 – teszi a nagy ugrás 

évei, illetve a kiigazítási politika első két éve alatt az embertelen munkakörülmények, 

valamint a realitás nélküli elképzelések kínai áldozatainak számát, akik közvetve vagy 

közvetlenül, de a megalomán vezetői elképzelések hatására kialakult élelmiszerhiány 

következtében vesztették életüket. 

A születésszabályozás elmaradása közvetlenül nem okozott súlyos éhínséget, ugyanakkor 

az intézkedések hiánya, párosulva a kormányzat mértéktelen elvonó politikájával, hatalmas 

pusztítást végzett. A politikai anomáliák számos demográfiai változás elindítójává váltak a 

Kínai Népköztársaságban. 

A hagyományos kínai társadalomban a városi lakosság aránya megközelítőleg a lakosság 

tíz százaléka körül alakult. Vagyis az ország lakosságának kilenctizede a mezőgazdaságban 

tevékenykedett, földműveléssel foglalkozott. „Az emberek döntő többsége vidéken élt, családi 

gazdálkodást folytatva” (Székely-Doby, 2009: 113). A mezőgazdaság évezredes 

megbecsültségnek örvendett. Az ősi Kínában igen korán felismerték a mezőgazdaság 

elsődleges szerepét és minden további fejlődés alapjaként tekintettek rá. „A társadalmi 

                                                 
98 1953-1957. 
99 Nagy ugrás visszafelé. (http://www.mult-kor.hu/20110822_nagy_ugras_visszafele. Letöltés időpontja: 2013. 

október 4.) 
100 u.o. 
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rangsorban a földművesek a négy hagyományos osztály közül a másodikba kerültek, 

közvetlenül az írástudók mögé, de a kézművesek és a kereskedők elé” (Dawson, 2002: 147). 

Az ókori előkelőségek, az írás-olvasás tudományának birtokosai úgy vélték, hogy hatalmuk 

legerősebb pillére a fölműves réteg, amely megtermeli azokat a javakat, amelyek az uralkodó 

osztály fizikai fennmaradását lehetővé teszi.101 

A túlnépesedési probléma első jelzéseit követően öt év telt el a fentebb vázolt módon – 

születésszabályozási aspektusokból teljesen kezeletlenül hagyva a társadalmat –, majd ezt 

követően 1958-ban megindult a „nagy ugrás”102 politikája, amely még a korábbiaknál is 

sokkalta nagyobb terhet helyezett a lakosság vállaira. 

A Kínai Kommunista Párt társadalomformáló intézkedései nyomán, a szovjet mintát 

követő gyorsütemű nehéziparosítás beindítását követően, egy csapásra megjelentek azok az 

ipari központok, amelyek tömegeket vontak el a vidéki területekről. A városiasodás üteme 

tükrözte az ázsiai állam hihetetlen gazdasági fejlődését. A lakosság nagyarányú, 

kontrollálatlan városokba áramlása azonban – többek között a születésszabályozás 

problematikáját szemlélve is – sosem látott kihívások elé állította a rendszert, és a mai napig 

jelentős problémagócként jelentkezik. 

Az ipar túlzott fejlesztése következtében olyan nagy arányú munkaerő elvándorlás 

következett be, amely ellehetetlenítette a mezőgazdasági termelést folytató területek 

működését. Egyes becslések szerint az 1950-es évek végére mintegy 50 millió ember áramlott 

vidékről a nagyvárosokba, majd ezt követően „1959-ben és 1960-ban további húszmillió 

ember vándorolt el vidékről” (Székely-Doby, 2009: 113). 

                                                 
101 Itt érdemes megjegyezni azt a különleges párhuzamot, amely ezen a ponton is megmutatkozik a klasszikus 

konfuciánus kormányzati politika, valamint a kommunista kínai vezetés politikája között. A sajátos kínai 
szocializmus egyik jellegzetessége, hogy a sztálini parasztpolitikával szemben a forradalmi harc sikerét 
elválaszthatatlannak tartja a parasztság teljes részvételétől. Erre kiváló bizonyítékként szolgál Mao 1940-ban 
Az új demokráciáról címmel írott propaganda anyaga, amelyben a vezető úgy fogalmaz, hogy „Az új időszak 
e három népi elve, az új vagy igaz három népi elv magában foglalja a három fő politikai célkitűzést: a 
szövetséget Oroszországgal, a szövetséget a Kommunista Párttal, továbbá a parasztok meg a munkások 
támogatását” (Mao, 1954: 259). Mao, szemiotikai szempontoktól vezéreltetve, az írásaiban rendszeresen 
előbb említi a parasztságot a munkásságnál, ezzel is hangsúlyozva a kínai típusú kommunizmus 
parasztsággal fenntartott szoros kapcsolatát. 

102 A Mao által kitalált, őrült terv eredményeként az ipart soha nem látott mértékben kellett volna fejleszteni, 
annak érdekében, hogy az mihamarabb utolérje a nyugati gazdaságok színvonalát.  
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3.4. A túlnépesedési problémák megoldásának alternatív módszere a hukou 

rendszer103 

A nemzeti katasztrófát előidéző helyzetből mindenképpen menekülni kellett, mivel az már 

az állam teljes összeomlásával fenyegetett. A Kínai Kommunista Párt szakértői – miután a 

születésszabályozó eszközök alkalmazásától továbbra is tartózkodtak – az ősi konfuciánus 

múltra visszatekintő hukou regisztrációs rendszer visszavezetése mellett döntöttek. Jordán 

Gyula megállapítása szerint: „A hukou-rendszer bevezetése a kínai vezetés válasza volt olyan 

dilemmákra, mint a nagy munkaerő-felesleg, a tőkehiány, a túlnyomóan agrártársadalom 

körülményei között végrehajtott gazdasági–fejlesztési stratégia” (Jordán, 1998: 409). A 

regisztrációs rendszer rendkívüli jelentőséggel bírt, és bír a mai napig is a mezőgazdasági és 

városi területek közigazgatását tekintve, továbbá jelentősen befolyásolja a kínai belső 

migrációs folyamatokat, továbbá a demográfiai folyamatokat, ezáltal közvetetten a 

születésszabályozási törekvéseket is. 

A hukou rendszerben előírták, hogy minden háztartásnak regisztráltatnia kellett magát a 

szülőföldjének megfelelő közigazgatási egységben. A vonatkozó jogszabályok alapján 

kétfajta hukout különböztettek meg, a mezőgazdasági, valamint a nem mezőgazdaságit. A 

rendszer bevezetésének eredményeként mintegy ötvenmillió embert telepítettek sikeresen 

vissza a városokból vidékre. A falusi területeken működő népi kommunáknál104 így a 

humánerőforrás hiányát sikeresen szüntették meg. A kommunák feladata azonban nem csak a 

mezőgazdasági termelés volt, hanem „ipari termeléssel, ezen belül kitermelő- és 

feldolgozóipari, szolgáltatótevékenységekkel, valamint építési munkálatok kivitelezésével is 

foglalkoztak” (Jordán – Tálas, 2005: 199). Továbbá a teljes helyi szintű közigazgatási 

hatalmat is a kommunák – Kínában szokásos – hármas szintű tagolódására bízták. 

A nem-mezőgazdasági, azaz városi hukou különleges jellegzetessége volt a danwei, az 

állami tulajdonú városi vállalatok rendszere. A városi lakosságnak ezek a közigazgatási, 

szociális ellátó intézményként is működő állami vállalatok határozták meg a mindennapi élet 

legalapvetőbb kereteit. A danwei azonban sokkal több tartalommal került megtöltésre, mint a 

nyugati kultúra „vállalat” fogalma. A danwei mintegy a proletariátus kiemelt nemzeti 

                                                 
103 A szerző korábban a Vidék Hangja Magazinban 2010 decemberében megjelent, A Kínai Népköztársaság 

vidékfejlesztési stratégiájának és mezőgazdaság-politikájának fejlődése 1961-től napjainkig című tanulmánya 
alapján. 

104 A nagy ugrás keretében beindították a termelési tömegmozgalmat, majd nem sokkal ezt követően ismét 
strukturális változtatást hajtottak végre, amelynek keretében az addigi „nem sokkal korábban létrejött  
740. 000 mezőgazdasági termelőszövetkezetet – néhány hónap leforgása alatt – 26 00falusi népi kommunába 
tömörítették” (Jordán – Tálas 2005. 199.o.). 
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társadalmi pozícióját megjelenítő és ennek kereteit biztosító egységként is működött. A 

munkalehetőségen túlmenően „funkciói kiterjedtek az élelmiszerellátásra, az egészségügyi 

szolgáltatások nyújtására, nyugdíj- és más járulékok kifizetésére, ingyenes alap- és középfokú 

oktatás nyújtására, valamint olcsó lakások biztosítására” (Székely-Doby, 2009: 116). Vagyis, 

mint látható nagyon széleskörű jog- és kötelezettség-rendszerrel felhatalmazott állami 

intézményekként működtek, amelyek alapjában határozták meg a városi élet minőségét, 

alakulását. A mai napig érvényben lévő – az Országos Népi Gyűlés 2010 tavaszán kezdte meg 

az új törvény kidolgozását – választási törvény is erősíteti a danwei-ek pozícióját, mivel a 

városokban a választókerületeket a lakónegyedek, illetve a termelői- vagy intézményi-

munkahelyek alapján kell kijelölni. A választópolgárnak abban a kerületben kell leadnia a 

szavazatát, amelyikbe a munkahelye területileg esik.105 

Kezdetben a hukou rendszer látványos sikereket ért el, és megoldotta a korábban vidéken 

jelentkező demográfiai problémák egy részét, gyakorlatilag azonban egy újabb problémának 

lett a melegágya. 1998-ig a hukou anyai ágon öröklődött, vagyis minden gyermek, akinek az 

anyját vidéki hukouban regisztrálták, maga is ebbe született bele, és ezen nem volt módja 

változtatni, hiszen nem-mezőgazdasági hukou nélkül nem telepedhetett le városban. Ez alól 

csak abban az esetben volt és van jelenleg is kivétel, ha valaki valamilyen az adott danwei 

számára szükséges végzettséggel vagy rendkívül sok pénzzel rendelkezik ahhoz, hogy 

megvásárolja új hukouját.  

A vidéki lakosság számára a városi polgár státusz elnyerésére az ország fejlődése 

ugyanakkor a korábbiakhoz képest új, sosem látott lehetőséget is biztosított, mivel az ipari, 

technológiai bővülés magával vonta a gyors urbanizációt is. 1978-ban 193 „city” besorolású 

település volt Kínában, ez a szám 2004-re 661-re emelkedett (Li – Piachaud, 2006). Ugyanez 

az arányszám még meredekebb növekedést mutat a kisebb szerveződési egységként kezelt 

„ town”-ok esetében. Ezekből 1978-ban 2.851-et, ugyanakkor 2004-ben 19.171-et mutattak a 

statisztikai mérőszámok (Li – Piachaud, 2006). Az adatok azért is érdemelnek különös 

figyelmet, mivel az 1980-as évektől kezdődően minden korábbinál nagyobb kormányzati 

figyelmet fordítottak arra, hogy a vidéki lakosság városokba áramlását a megfelelő keretek 

között tartsák. Azonban a városok számának radikális emelkedése sem volt képes lépést 

tartani a népesség növekedésével, valamint azzal, hogy a megművelhető földterületeket nem 

bővítették. Mind több mezőgazdasági munkás jutott ugyanannyi földterületre, amely azt 

eredményezte, hogy az 1990-es évek második felében mintegy 200 millió vidéki volt munka 

                                                 
105 China’s political system – IX. The Election System. (http://www.china.org.cn/english/Political/26325.htm. 

Letöltés időpontja: 2010. április 27.) 
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nélkül. A központi kormányzatnak azzal kellett szembesülnie, hogy mind több letelepedési 

lehetőséggel nem rendelkező vidéki állampolgár jelent meg a városokban. Az 1960 után 

bevezetett hukou rendszer hatására az 1980-as évek közepéig megtorpant a városi lakosság 

számának növekedése, azonban miután a jelentős vidéki munkaerő fölösleg kénytelen volt a 

megélhetése biztosítására a városokba áramlani, akkor „hiper-hiper urbanizáció következett 

be, a városi lakosság aránya 6 százalékkal növekedett”106 (Kojima, 1995.). 

A városi hukou nélküli kínaiak helyzete természetesen jóval nehezebb, mint a 

„polgárjoggal” rendelkezőké, ugyanis nem bírnak azokkal az értékes szociális kiváltságokkal, 

amelyekkel a városlakók igen. Annak ellenére, hogy mind több esetben a városlakókat is csak 

társadalombiztosítási díjfizetés ellenében illeti meg az egészségügyi ellátás, annak összege 

azonban messze elmarad attól, amelyet az ellátásra nem jogosult vidéki kénytelen fizetni 

abban az esetben, ha orvosi beavatkozásra szorul. Ezen túlmenően természetesen kimaradnak 

az ingyenes oktatás lehetőségéből is, amely a városi hukouval rendelkezőket megilleti. 

Márpedig a mai Kínában mindinkább felismerik a tanulás, valamint a jól képzett szakemberek 

szükségességét. Azonban fentiek alapján elmondható, hogy pont azok a társadalmi rétegek 

gyermekei maradnak ki az oktatási rendszerből, amelyeknek a hátrányos helyzetükből való 

kitörésre ez volna az egyetlen esélyük. Megállapítható, hogy az urbanizáció jelenlegi 

formájában a Kínai Népköztársaságban nem oldotta meg sem a vidéki szegénység, sem pedig 

a túlnépesedésből adódó nemzetgazdasági és szociális anomáliák problematikáját. „A városi 

lehetőségek vonzzák a jobban képzett embereket” (Li – Piachaud, 2006.). Ennek 

eredményképpen azonban a falvak és a kisvárosok elveszítik a kvalifikált munkaerőt, 

amelynek következtében még kevesebb fejlesztési lehetőségre nyílik alkalmuk, vagyis még 

inkább lemaradnak, így a szegény területek egyre szegényebbek lesznek. 

A városokba özönlő vidéki munkavállalók helyzetét tovább nehezíti, hogy a 

világgazdasági folyamatok eredményeként – a kínai gazdaság folyamatos bővülése ellenére – 

egyre több Kínában is a munkanélküli. A vidéki munkavállalóknak tehát a munkakeresés 

során sok esetben meg kell küzdeniük a városokban élő, náluk sokszor magasabban kvalifikált 

munkaerővel is. Ugyanakkor a munkáltatóknak természetesen bizonyos pozíciókban megéri a 

vidékieket foglalkoztatni, hiszen alkalmazásuk jóval alacsonyabb járulékos költséggel jár. 

Azonban nem hagyható figyelmen kívül, hogy ez jelentős társadalmi feszültségekhez 

vezethet. Először is megjelenik egy számottevő, városi hokouval rendelkező munkanélküli 

réteg, amely nem tudja elhagyni a várost, hiszen polgárjoga – egyre több esetben ingatlan 

                                                 
106 A szerző fordítása. 
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tulajdona is – oda köti. Azzal kell számolni, hogy tartósan munkanélkülivé válnak magával 

vonva ennek minden szociális és közbiztonsági következményét. Természetesen fennáll a 

lehetősége, hogy értékesítik a városi hukoujukat egy-egy gazdag vidékinek, azonban ezáltal 

nagy valószínűséggel véglegesen ellehetetlenítik családjukat. A vidéki munkavállalók 

alulfizetettségének másik kockázata, hogy ezek a rétegek – miután bérük jelentős hányadát 

családjuk megélhetésére hazautalták – olyan helyzetbe kerülnek, hogy megélhetési 

költségeiket sem tudják megfelelően finanszírozni, amely azt eredményezi, hogy leszakadnak 

az átlagos színvonalon élőktől. A leszakadó rétegek hajlamossá válnak a 

kriminalizálhatóságra – növekszik a bűnözés, megjelenhetnek a szervezett bűnözői körök. A 

vidéki munkavállalóknak otthont adó, olcsóbb szálláslehetőségeket biztosító lakónegyedek 

lepusztulhatnak, modern nyomornegyedekké válhatnak. További negatív hozadék lehet, hogy 

az alulfizetett vidéki munkavállalók által a családnak hazaküldött jövedelemrészük nem 

fedezi az otthon maradottak megélhetési költségeit sem. Ennek eredményeként – és mivel 

vidéken tovább nő a munkaerő fölösleg –, újabb tömegek jelennek meg a városokban, 

amelyek természetesen a városi szegények számát fogják növelni, így további társadalmi 

konfliktusok – munkanélküliek, bűnözés – kialakulásának melegágyát képezheti. A fentiek 

kiélezik a vidéki munkavállalók és a városi polgárság közötti viszonyt, tiltakozó akciókra, 

nem megfelelő kezelés esetén akár jelentősebb atrocitásokra is lehet számítani. 

A hukou rendszert mára számos kritika érte. Az új kormányzat további iparfejlesztési és 

urbanizációs tervei – amelyeket a korábban végrehajtott városiasításokhoz képest 

átgondoltabbnak ígértek – szükségessé teszik, hogy a kialakult több mint 250 milliós ingázó 

munkavállalót a lehetőség szerint városi környezetben telepítsék le.107 A kormányzati szándék 

jelen van arra vonatkozóan, hogy a hukou rendszer reformját a politikai vezetés végrehajtsa, 

ugyanakkor a feladat rendkívüli nehézségekkel jár, miközben ugyan a demográfiai problémák 

egy részét sikeresen megoldhatja, azonban a túlnépesedés veszélyeire kevés eséllyel adhat 

sikeres választ. 

3.5. Gyermekvállalás szabályok között 

A népesség túlszaporodásával kapcsolatos problémát, mint azt fentebb láthattuk a hukou 

rendszer bevezetése nem volt képes megoldani, így az egészen Mao 1976-ban bekövetkezett 

haláláig permanensen jelen volt a kínai politikai rendszerben. A népi előítéletekkel, 

                                                 
107 A képet tovább árnyalja, hogy Kínában nem csak a város-vidék ellentéttel szükséges számolni, de ezzel 

párhuzamosan jelentkezik a nyagyon jelentős regionális probléma is, amelyről a 12. számú mellékletben 
foglaltak nyújtanak bővebb információt. 
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szokásokkal, babonákkal Mao utódjai szakítottak, és megnyitották az utat az állami 

születésszabályozás előtt. 

A Deng Xiaoping nevével fémjelzett, 1979-ben megkezdett reformok első évében 

bevezették a ma is érvényben lévő születésszabályozási törvényt. Ennek értelmében 

kötelezővé tették a városi lakosok számára az egygyermekes, a vidéki lakosság számára a 

kétgyermekes családmodellt. A népességszabályozás további fontos eszközeként 

jogszabályban is rögzítették, hogy a nők 20 éves kor felett, a férfiak pedig 22 éves koruktól 

házasodhatnak. Az előírások nagyon szigorúak, magas pénzbüntetésre számíthatnak azok, 

akik „túlvállalják” magukat gyermektéren. Ellenben azok a családok, amelyekben a 

házaspárok az első élve született gyermek világra jöttét követően sterilizáltatták magukat, 

jelentős állami – elsősorban anyagi – juttatásokban részesülnek. 

Az új, a lakosságra kényszerített egygyermekes családmodell azonban alapjában bizonyult 

ellentétesnek a kínaiak hagyományaival, a konfuciánus vallási és filozófiai tételekkel, továbbá 

a több ezer éves társadalmi berendezkedéssel.  

A kommunista vezetés óriási összegeket fordított arra, hogy megreformálja a családi 

rendszert. Létrehozták az Állami Népesedési és Családtervezési Bizottságot, amelynek 

feladatává tették a reformok végrehajtását, illetve felügyeletét, valamint a népszerűsítő 

kampányok megszervezését. A kommunista Kínában természetesen a propaganda 

megszervezése nem jelenthetett gondot. A pártrendezvények rendszeres témája volt az új 

családpolitika, folyamatosan népszerűsítették a kései házasságokat. A párt propagandistái 

igyekeztek olyan közhangulatot teremteni, amelynek révén a közhangulat a többgyermekes 

házaspárok ellen fordult. 

A kínaiakra igaznak tekinthető, hogy könnyen képesek bármiért rajongásig lelkesedni,108 

majd ezt követően egy új, akár teljesen ellentétes dologért ugyanúgy akár a vérüket is adni. A 

                                                 
108 A kínai kommunizmus során ennek a túlbuzgó lelkesedésnek ékes példáját jelentette a kulturális forradalom. 

Amikor az 1960-as évek derekán nyilvánvalóvá vált a nagy ugráshoz köthető politikai irányvonal kudarca, és 
a politikai elitben is kiéleződtek az ellentétek, a vezetés Mao Zedong és Lin Biao, honvédelmi miniszter köré 
csoportosult szárnya, Mao titkolt, háttérből zajló, hathatós támogatásának segítségével kirobbantotta a 
„kulturális forradalmat”, amelynek során megtévesztett fiatalok segítségével számoltak le az ortodox 
kommunisták a reformista politikai ellenfeleikkel. A kulturális forradalom „hadserege”, a vörösgárdista 
fiatalok csoportosulásai 1966 nyarán pogromhangulatot teremtettek, országszerte emberek százait kínoztak 
halálra, kommunistaellenesnek, ártalmasnak, imperialistának bélyegzett, nem ortodox kommunisták által írott 
könyveket égettek, a „múlt jelképeként” aposztrofált, felbecsülhetetlen értéket képező műemlékeket 
pusztítottak el. A személyes hatalmát féltő Mao és ortodox társai hozzásegítették a könnyen befolyásolható 
társadalmi rétegeket, a befolyásos és köztiszteletnek örvendő személyek meghurcolásához. Két év alatt az 
irányítás teljesen kicsúszott Mao kezéből, és az ország megmentése érdekében kénytelen volt bevetni a 
hadsereget. Az 1976-ig elhúzódó „forradalom” rettenetesen hatalmas és kemény pofon volt az országnak, 
egyetlen tényleges győztesének az 1949-től nagy tekintélynek örvendő hadsereg tekinthető, amely tekintélyét 
megsokszorozva, a rend újbóli helyreállítójaként, immáron kihagyhatatlan politikai tényezőként emelkedett 
ki a társadalmi posványból. 
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párt apparátusának elsősorban a nagyvárosok lakosságának körében sikerült elérnie, hogy az a 

közvélemény erejével gyakoroljon nyomást a többgyermekes családokra. Az országban 

szerteszét óriásplakátok ezrei hirdették a gazdag és kicsi család előnyeit a maradi, szegény és 

nagycsaláddal szemben. Vidéken orvosok százai járták a falvak poros utcáit, és tartottak 

felvilágosító előadásokat az egyszerű népnek arról, hogy vajon mi is okozhatja az 

elképesztően magas népszaporulatot. A párt propagandistái meghonosították a 

fogamzásgátlók ingyenes – minden előzetes orvosi szűrővizsgálatot nélkülöző – osztogatását. 

Bevezették a terhesség megszakítást vállaló asszonyok és párok rendszeres állami 

támogatását. Pártszintű szervezésben és támogatásban részesülnek azok a női alakulatok, 

amelyeket abból a célból hoztak létre, hogy ellenőrizzék a vidéki lakosság körében az 

asszonyok havi ciklusainak meglétét.109 

Sajnálatos módon túlkapások is előfordultak, és nemegyszer a pekingi vezetésnek 

maximálisan megfelelni kívánó helyi hivatalnokok túlbuzgóságukban kényszerabortuszt 

hajtattak végre azokon az asszonyokon, akik az egygyermekes állami családpolitikával 

szembeszegültek. Guangxi tartományban a közelmúltban is voltak hasonló, erőszakos 

események. Egy nemrégiben bevezetett szabályozás szerint az állami szinten előírtnál is 

szigorúbb szabályokat érvényesítenek a születésszabályozás terén. Több beszámoló született 

arról, hogy a túlbuzgó hivatalnokok nők tucatjait kényszerítették arra, hogy terhességük 

kilencedik hónapjában vessék alá magukat művi abortusznak.110 Volt az áldozatok között 

olyan is, akit csak azért, mert nem volt férjnél. A tartomány egyik megyei önkormányzata 

még tovább fokozta a büntetést, amikor a kvótán felüli gyermekért 70 ezer jüanos111 

pénzbírságot szabott ki. A túlnyomóan szegény emberek által lakott területen sokan nem 

tudják kifizetni a büntetést, ezért elrettentésül az önkormányzat úgy határozott, hogy 

amennyiben egy család nem képes fizetni, akkor a teljes vagyonelkobzást, esetleg 

vagyonmegsemmisítést róják ki rájuk. 

A pekingi kormányzat az utóbbi évekig országos szinten is fokozta a törvény betartatása 

érdekében alkalmazott szigort. Egy vizsgálatot követően 500 tagot kizártak a Kínai 

Kommunista Pártból (Szerencsi, 2008), 395 főt ezen túlmenően az állásából is eltávolítottak, 

                                                 
109 Az eljárás nem csak emberi mivoltában alázta meg a nők tömegeit, de számos – sok esetben az emberi 

kicsinyességből adódó – visszaélésre is alkalmat biztosított. 
110 http://www.netbaby.hu/Article.aspx?id=516. Letöltés időpontja: 2009. június 15. 
111 Közel másfélmillió forintnak megfelelő összeg. 
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hét országos, illetve helyi törvényhozó pedig politikai státusát is elvesztette, az indok pedig 

nem más volt, mint a születésszabályozási törvény be nem tartása.112 

A nagyvárosokban viszonylag sikerrel járt az új politika megvalósítása, ugyanakkor egy 

percre sem szabad elfelejteni, hogy Kína összlakosságának mindössze 30 százaléka él a 

nagyvárosokban. A jómódban élő, kis pufók, selyemmel ruházott gyermekeket ringató, velük 

a nagyvárosok parkjaiban sétálgató büszke szülők a modern Kína jelképei. A szülők és az 

állam minden reményüket ezekbe a gyermekekbe helyezik, azokba a gyermekekbe – akiket a 

köznyelv „kicsi császárok”, „kicsi hercegek” és „kicsi hercegnők” néven emleget –, akik már 

egy más családmodell szerint szocializálódnak, és akiket szüleik minden földi jóval 

elhalmoznak, akik erősen túlsúlyosak és elkényeztetettek. A szülők bármit megadnak a 

gyermeknek, amit az kér, sőt ha nem kér semmit, akkor is a két szülő és a négy nagyszülő lesi 

a gyermek minden mozdulatát, hiszen abban ők is hisznek, hogy emlékük csak akkor 

maradhat fenn, amennyiben van a családnak – elsősorban fiú – leszármazottja. Az ősi 

beidegződések élnek. A hagyomány szerint a gyermek a folyamatos, egész élete folyamán 

átívelő alázaton túlmenően azzal tiszteleg leginkább a szülei és az ősök emléke előtt, hogy 

örököst – fiú örököst – hagy hátra, aki biztosítani tudja, hogy az elődök emlékezete 

fennmaradjon. Csakhogy az egyke-generációval ezek a hagyományok megtörni látszanak. A 

klasszikus életforma képviselői természetesen elképedve bámulják az új Kína prominenseit, 

és meg is mozdulna kezükben a nád- vagy bambuszpálca látva, hogy a jövő reménységei 

semmibe veszik azt az életmódot, amely több évezredes töretlen történelmet biztosított a kínai 

népnek. 

Természetesen azzal is számolni kell, hogy a XX. század közepén bekövetkezett baby-

bumm következtében, ha ténylegesen minden házaspár csak egy gyermeket vállal, akkor is 

még évtizedeken keresztül növekedni fog a lakosság lélekszáma, hiszen nagyon nagy 

számban éppen a reformok bevezetését követő években léptek be a termékeny korba. 

Azonban mindez nem oldja meg azt a problémát, amit az a tény okoz, hogy a jövőben mind 

kevesebb embernek kell majd eltartania mind többet. 

Bebizonyosodott, hogy a vidéki lakosság körében nem talált megértő fülekre az új 

családpolitika. A fentebb vázoltak ellenére is könnyen játsszák ki az állami ellenőröket, és 

mind nehezebb meggyőzni az egyszerűbb néprétegeket arról is, hogy nem a sok gyermek a 

záloga annak, hogy nem fognak idős korukban éhezni. 

                                                 
112 Kizárták a Pártból a gyerek miatt. (http://www.hirextra.hu/2008/01/07/kizartak-a-partbol-a-gyerek-miatt/. 

Letöltés időpontja: 2008. március 12.) 
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Ugyanakkor a kvótán felüli gyermek után járó büntetést nem, vagy csak hatalmas 

áldozatok vállalásával tudnák kifizetni a rendkívül szegény néprétegekhez tartozó emberek. 

Így sokuk egy másik megoldást választ, a megengedettnél jóval korábban házasodnak a 

párok, hogy a várva várt fiúgyermek mihamarabb bekerülhessen a családba. A korai 

házasságot a hatóságok sem kezelik annyira szigorúan, mint a gyermekvállalás kérdését, ezen 

túlmenően pedig elkendőzni is könnyebb a tényét. 

További mélyreható problémaként jelent meg, hogy mint azt fentebb említettük, a kínai 

közvélemény – sőt általánosan az ázsiai kultúra – a nőket nem kezeli egyenrangú félként a 

férfiakkal szemben, sőt egyenesen kijelenthető, hogy ezek a társadalmak rendkívül 

férfipártiak. Az ultrahangos vizsgálatok elterjedésével nagyon nagy mértékben emelkedett 

meg a Kínai Népköztársaságban az abortuszok száma. Mivel az egykepolitika a 

lánycsecsemőt is egy gyermeknek tartja, a családok viszont nem, ezért a házaspárok túlnyomó 

többsége a terhességmegszakítás mellett kötelezte el magát abban az esetben, amikor az 

orvosi vizsgálatok a magzat női nemhez tartozását igazolták. 2003-ban, éppen ebből az okból 

kifolyólag, kormányzati beavatkozásra volt szükség. Törvényt alkottak a nőnemű magzatok 

védelmének érdekében. A megalkotott jogszabály tiltja, hogy az anyán abortuszt hajtsanak 

végre, amennyiben nőnemű magzatot hord a szíve alatt, kivéve természetesen, ha valamilyen 

súlyos orvosi komplikáció esete áll fenn. Továbbá a törvény azt is megtiltotta, hogy a szülész-

nőgyógyászok a terhességi szűrés alatt ultrahangos vizsgálatot folytassanak a magzat 

nemének megállapítása céljából.  

A törvény azonban képtelen megakadályozni azt, hogy a családok valamilyen kellőképpen 

leplezett módszerrel meggyilkolják a lánycsecsemőket. A leánygyermekek halandósági 

mutatója az utóbbi évtizedekben elkeserítő méreteket öltött. Sok család él azzal a módszerrel, 

hogy egyszerűen halálra éheztetik a lánygyermeket, annak érdekében, hogy egy új 

gyermekáldás során esetlegesen fiúgyermekkel gyarapodhasson a família. 

A fentebb említett jogszabály megalkotására azonban égető szüksége volt a kínai 

társadalomnak, ugyanis 2003-ban a nőnemű magzatok művi abortusszal történő elhajtásából 

kifolyólag egy megszületendő leánygyermekre száztizenhét megszülető fiúgyermek jutott, 

ugyanakkor ismeretes, hogy világszinten vizsgálva a fiúgyermekek aránya éppen ellentétes 

tendenciát mutat. Mára szerencsére az arányszám a szigorú rendelkezéseknek hála sokat 

javult, és 112 fiúgyermekre már 100 leánygyermek jut, de vannak olyan régiói is az államnak, 

ahol ugyanez a szám még mindig 120-130 fiú – 100 leány arány körül mozog.113 A 

                                                 
113 A nemek arányának területi eloszlását a Kínai Népköztársaságban a 13. mellékletbe foglalt ábra tartalmazza. 
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következmények könnyen prognosztizálhatók, és elképesztő demográfiai katasztrófát jeleztek 

előre. 2020 körül a kínai társadalomban több mint 50 millió férfi egyszerűen azért marad majd 

agglegény, mert a korosztályában tapasztalható nőhiány következtében egyszerűen esélye sem 

lesz arra, hogy párt találjon magának. Az előrejelzéseket követően a kormányzat további 

lépéseket volt kénytelen tenni a már megszületettek védelmében, ennek eredményeként 2001-

ben a homoszexualitást törölték a büntető törvénykönyv által nevesített bűncselekmények 

közül. Sanghaj városában a homoszexuálisok aránya olyan mértékűvé vált, hogy többen 

megkérdőjelezték San Franciscónak a homoszexuálisok központjaként történő nyilvántartását. 

3.6. A születésszabályozás következményei 

Milyen következményekkel járhat az, ha a társadalomban a férfiak aránya ilyen magasan 

lépi túl a demográfiai egyensúlyi szintet? A probléma jelentőségét mutatja, hogy nemzetközi 

szinten foglalkoztatja a biztonságpolitikai szakembereket a kérdés. A demográfiai kutatások 

azt látszanak igazolni, hogy mintegy ötven éve világszinten folyamatosan és stabilan csökken 

a fiúmagzatok aránya a fejlett világban. A magyarázat nem olyan egyszerű, mint arra, hogy 

Kínában miért csökken a lánygyermekek aránya. Annyira nem, hogy nem is találnak rá 

kézzelfogható magyarázatot a demográfusok. Az Amerikai Egyesült Államokban az utóbbi 38 

év során 140 ezerrel, míg Japánban 130 ezerrel született kevesebb fiúgyermek, mint leány. A 

kérdést genetikusok bevonásával vizsgálták, de annak ellenére, hogy biztos magyarázatot nem 

találtak, a feltételezések azt mutatják, hogy a hímnemű magzatok esetében a magzatburok 

jóval sérülékenyebb, így a magzatok sokkal inkább érzékenyek az anyát ért külső hatásokra, 

mint a nőnemű magzatok. Természetesen a világ egészét vizsgálva nem oldják meg a kínaiak 

égető problémáit. A nők alacsony létszáma nemcsak Kínát érinti, hanem az egész délkelet-

ázsiai régiót. A délkelet-ázsiai régió országaiból jelenleg több mint 80-90 millió nő hiányzik. 

A biztonságpolitikai szempontból a nők óriási hiánya a társadalomból meglehetősen borús 

jövőképet vetít előre. Már jelenleg is tapasztalható tendencia a lánykereskedelem növekedése, 

illetve a prostitúció, sőt a gyermekprostitúció ugrásszerű növekedése is tapasztalható. A 

szervezett bűnözői körök pedig hatalmas pénzeket tesznek zsebre a nők kizsákmányolásából. 

Nagyipari keretek között zajlik a feleségkereskedelem, amelynek során távoli vidékekről 

szállítanak arát a jó pénzt fizető megrendelőnek. Nem zárható ki annak a lehetősége sem, 

hogy háborús konfliktusokhoz is vezethet hosszabb távon a nemek túlzott aránytalansága. 

Az egyedülálló férfiak sorsát tovább nehezíti, hogy a kommunista párt alapvetően 

rendszeridegenként kezeli őket, sőt a rendszerellenes egyének egyik potenciális táborát látja 
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bennük. Létük mind a kommunista, mind a konfuciánus ideológia alapján a társadalmi 

érdekek ellen való. 

Mind nagyobb számban jelennek meg ugyanakkor azok, akik a rendszer asszisztálásával 

vonják ki magukat a törvény alól. A jogszabályi keretek ugyanis pénzbüntetést írnak elő a 

második gyermek vállalásától kezdve. A piacgazdasági elvek és lehetőségek terjedésének 

köszönhetően kialakult egy mind nagyobb számú újgazdag réteg. Kínában a társadalmi 

szakadék óriási, a gazdagok nagyon gazdagok, a szegények nagyon szegények. A gazdagok 

pedig kezdik ismét felfedezni az ősi civilizációjuk értékeit, bennük nem lehet elnyomni az 

évezredes szokások követésének vágyát. Ők azok, akik az egygyermekes limitet rendszeresen 

túllépik – akár három, vagy még több gyerek is vállalnak –, és könnyen ki is fizetik az ezért 

rájuk kirótt állami büntetéseket.  

Az Állami Népesedési és Családtervezési Bizottság Nemzetközi Együttműködési 

Osztályának igazgatója 2008 decemberében tett nyilatkozatot azzal kapcsolatban, hogy 

emberi jogokat nem sért a kínai állam családpolitikája, ezen túlmenően „a családtervezési 

politika nélkül Kína nem tudná biztosítani a megfelelő társadalmi jólétet minden egyes 

újszülöttnek.”114 

A hivatalos állásponton túlmenően természetesen vannak más nézetek is. Felvetődik, hogy 

egy teljesen új fajtája alakulhat ki a társadalomnak abban az esetben, ha a családtervezési és 

születésszabályozási politika a továbbiakban is érvényben marad. Ebben a társadalomban nem 

lesznek testvérek, unokatestvérek, nagynénik, nagybácsik és unokatestvérek. A gyermekek 

mindösszesen hat rokonnal, két szülővel és négy nagyszülővel fognak rendelkezni. Mint 

feljebb már láttuk, ezek a rokonok ráadásul egymással versenyre kelve kényeztetik a 

gyermeket, akik egy olyan közegben nevelkednek ezáltal, amely nem tanítja meg őket a 

felelősségvállalásra. Nemcsak társadalmi szintű felelősségérzet-hiányról van itt szó, a 

közvetlen családon belüli felelősség hiánya is prognosztizálható. Ennek eredményeként a 

jelen termelő társadalmi rétegei öregségük idejére magukra maradhatnak, továbbá gazdasági 

szinten beláthatatlan katasztrófát idézhet elő egy olyan rendszer, amelyben egy munkaképes 

korú állampolgárnak hat másikról kellene gondoskodnia. Ebben a kontextusban viszont még 

kevés is a kínai gyermek. 

A kép nagyon összetett, egyrészt a Föld lakosságának közel harminc százalékát a Kínai 

Népköztársaság állampolgárai teszik ki, ez mintegy 1,3 milliárd fő. Ezzel szemben az 

eltartásukra hivatott szántóföldek mennyisége mindössze a Föld összes szántóterületének 7 

                                                 
114 Kína szerint nem jogellenes a születésszabályozás (http://www.fn.hu/kulfold/20081202/kina_szerint_ 

nem_jogellenes/. Letöltés időpontja: 2009. április 12.) 
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százaléka. Ugyanakkor az utóbbi 31 év során a születésszabályozásnak köszönhetően 

minimálisan 338 millió kínai nem született meg. A társadalomban súlyos nemi 

aránytalanságok tapasztalhatók. 

A helyzet tragikusságát árnyalja egy harminc év körüli kínai férfi nyilatkozata: „Hogy 

milyen nőt szeretnék? Nem számít! Annyira nehéz ma nőt találni. Szeretnék egyet, ez minden” 

(Attané, 2006). A mély elkeseredést, az emberhez méltó élet lehetőségeinek teljes körű 

beszűkülését lehet érzékelni a fiatalember szavaiban. Olyan alapvető szükségletek 

kielégítésére nem nyílik módjuk ezeknek a férfiaknak, amelyekről ugyan a kutatók nem 

beszélnek a fejlett, nyugati világban, azonban a kelet-ázsiai, valamint a délkelet-ázsiai 

régióban látens problémaként jelentkezik. Alapvető emberi, emocionális, illetve szexuális 

szükségleteiket ezek az egyének nem önnön hibájukból, fogyatékosságukból, illetve érzelmi 

hiányosságaikból nem tudják a megfelelő módon érvényesíteni, hanem egyszerűen 

lehetőségük sincsen rá, hogy megtegyék. A probléma igazából itt ölt új arcot. Lehet-e 

biztosítani az embereknek bizonyos emocionális szükségletek kielégítésének lehetőségére 

irányuló jogot? Kell-e biztosítani ezeket? Lehetséges-e, hogy az emberi jogok egy újabb 

generációjaként a párválasztás lehetőségének jogát lenne szükséges biztosítani? 

A születésszabályozás kínai módszerével összefüggésben megállapítható, hogy az a 

konfuciánus hagyományokon alapuló társadalom ellenállásán elbukott, és a Kínai 

Népköztársaság vezetésének a jövőben is nagyon égető problémákkal kell szembenéznie, ha 

meg kívánja teremteni a demográfiai egyensúlyt, illetve ezzel párhuzamosan a 

túlnépesedésből következő katasztrófát is el kívánja kerülni. A több mint harminc éve 

született szabályokkal kapcsolatos anomáliák, valamint a szabályzó rendszer eredményeként 

kialakult súlyos társadalmi problémák bizonyító erővel bírnak arra vonatkozóan, hogy a 

sajátos kínai filozófiai-vallási környezet, a hagyományos konfuciánus kultúra ma is elevenen 

él a Kínai Népköztársaságban. 
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4. Kötelező szülőlátogatás 

„A régmúlt idők ragyogó elméjű uralkodói a szülőtisztelet segítségével kormányozták az 

égalattit” (A szülőtisztelet könyve, 2003: 19). 

Mint az korábban már rögzítésére került, a klasszikus kínai filozófiai-vallási rendszer az 

ősök tiszteletének mindenekfelettiségére helyezve a hangsúlyt építette fel saját rendszerét. A 

kínai politikai életben, valamint a kormányzati struktúrákban folyamatosan jelen voltak a 

hagyományok, valamint az ősök tiszteletének ritusa. A korábbi fejezetek alapján szintén 

egyértelművé vált, hogy a Kínai Kommunista Párt által irányított Kínában a vezetés 

ragaszkodik a klasszikus értékek mentén zajló politizáláshoz, és mind nagyobb hangsúlyt 

kíván helyezni arra, hogy hatalmának legitimálásához a filozófiai-vallási hátteret is 

felhasználja. 

A kínai politikai rendszerben, a klasszikus filozófia felhasználásának számos binzonyítéka 

fellelhető. Jelen fejezet szorosan csatolódik az előző, a születésszabályozással összefüggő 

részben foglaltakhoz. Azt is lehet mondani, hogy a szülőlátogatással kapcsolatos jogi 

szabályozás kérdése részben egyenes következményének tekinthető az elhibázott 

születésszabályozási próbálkozásoknak. 

4.1. A társadalmi háttér 

A Kínai Kommunista Párt vezetői tudatában vannak annak a ténynek, hogy a XXI. század 

első évtizedekre a globalizáció uniformizáló, generálian jelentkező átalakító hatásai számos, 

korábban látórbe nem került társadalmi problémák forrásává váltak. A globalizácó 

eredményeként jónéhány, korábban világszinten megingathatatlannak tartott társadalmi, 

illetve szociológiai, gazdasági, valamint politikai tény vált egyik pillanatról a másikra az 

enyészet martalékává. A globalizáció egyérteműen a nyugati, elsősorban az angolszász 

kultúra világszintű terjesztésének eszköze,115 amely veszélyt jelent a hagyományos kultúrák 

rá, így a klasszikus kínai értékrendre, ennek révén pedig a kínai társadalomra. 

A kínai politikai vezetés felismerte azokat a veszélyeket, amelyeket a globalizációs trendek 

által előidézett értékrendváltozások eredményezhetnek a kommunista párt hatalmon maradása 

tekintetében. A pártelit nem csak felmérte a fennálló veszélyeket, de ezen túlmenően 

                                                 
115 A globalizáció legfőbb veszélye éppen abban keresendő, hogy általánosságokat, az angolszász környezetre 

kidolgozott sajátosságokat képvisel. A terjesztett kultúrát a globalizmus hívei általánosan és kötelezők én 
elfogadott és egyben elfogadandó értékként kezelik. Azonban a szabadság és a sokszínűség nevében  végzett 
tevékenység sok esetben éppen a pluralizmust veszélyezteti, amikor a helyi sajátosságokról nem vesz 
tudomást. 
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realizálta azt a lehetőséget is, hogy a hagyományos társadalmi keretek felerősítése elősegítheti 

a globalizációs trendek kínai politikai és társadalmi rendszerre gyakorolt bomlasztó 

hatásainak érvényesülését. A jogalkotási gyakorlatból egyértelműen leszürhető, hogy a Kínai 

Kommunista Párt ideológusai tisztában vannak azzal a ténnyel, hogy a kínai típusú 

szocializmus és a bölcseleti filozófiai-vallási rendszer – elsősorban a hagyomány tisztelet, az 

autoriter vezetés iránti vágy, valamint a családközpontúság eredményeként felerősödött 

közösségi szellem miatt – tökéletes szimbiózist tud alkotni, és a modern kor új típusú 

kihívásainak eredményesebben képes megfelelni, mint bármely más társadalmi rend. 

Megállapítható, hogy a jelenkor Kínájának vezetői tudatosan élnek a fenti szimbiózis adta 

többlet lehetőségekkel, és azokat tudatosan felhasználva biztosítják hatalmon maradásukat, 

vagyis végeredményben erősítik a saját legitimitásukat. 

A kínai társadalom sajátos filozófiai-vallási rendszerrel bír, amelynek legmeghatározóbb 

alapeleme az ősök tisztelete, illetve az ennek részterületét alkotó szülőtisztelet. Ezt a 

rendkívüli társadalmi fundamentumot jelentős errodáló hatásának teszik ki a globalizációs 

folyamatok, és az azokkal párhuzamban jelentkező, gyors ütemű kínai gazdasági bővülés. 

A globális kihívásokon túlmenően kiemelt problémát jelent, hogy az elmúlt évtizedekben 

jelentősen átalakult a kínai lakosság szerkezete. A harmadik fejezetben részletesen kifejtésre 

került az ország demográfiai helyzete – valamint ehhez kapcsolódóan a demográfiai válságot 

tovább növelő regionális problémák (a 12. mellékletben kerültek taglalásra) –, ezért ezekre a 

kérdéskörökre ebben a fejezetben csak utalás található. 

A korábbi fejezetben leírtak alapján levonható az a következtetés, hogy a globális 

folyamatok hatására rohamosan növekvő kínai gazdaság (a számos előny116 mellett), 

rendkívül jelentős problémákkal küzd. Az elmúlt évtizedek során a belső migráció hatalmas 

méreteket öltött, aminek következményeire – kiemelten az általa keltett társadalmi 

feszültségre – Kína nem volt – nem is lehetett – felkészülve. A regionális jellegzetességek 

miatt hagyományosan elmaradott területek –az elvándorlás miatt is – tovább vesztettek 

versenyképességükből, és méginkább leszakadtak a fejlett és dinamikusan fejlődő part menti 

régióktól. A százmilliós nagyságrendben, a munka miatt otthonról az év nagy részében távol 

lévő munkások életvitele rendkívül eltérővé vált a hagyományos kínai értékrendtől. 

Családjukat az év nagy részében nem, vagy csak ritkán és rövid ideig látják, ebből adódóan a 

családi kötelékek lazultak. A családi kötelék nagyarányú lazulása pedig negatívan 

                                                 
116 A jelen Kínájának kiemelkedő globális helyzetét a hatodik fejezetben mutattom be. 



103 
 

befolyásolja a kínai társadalom hagyományos, az ősök tiszteletén alapuló rendjét, vagyis 

áttételesen a Kínai Kommunista Párt legitimitását. 

A globális trendek, továbbá az információs társadalom terjedése szintén számos negatív 

hozadékkal járt a kínai társadalomra. A nyugati, individualista alapú kultúra Ázsiába történő 

beáramlása rombolta elsősorban a kínai fiatalok klasszikus értékek iránti odaadását. A fiatalok 

individualista kultúra felé fordulása azt eredményezheti, hogy az autoritás gyengül a Kínai 

Népköztársaságban, ez pedig ismételten a Kínai Kommunista Párt legitimitását veszélyeztető 

tényezővé válhat. 

A rezsim számára további, óriási kihívást jelent az idősek lakosságszámhoz viszonyított 

arányának drasztikus növekedése is. A társadalmi elöregedés számos nemzetgazdasági 

folyamatra gyakorolhat negatív hatást, ennek eredményeként szintén gyengítheti a Kínai 

Kommunista Párt legitimitását. 

A globális kihívások, valamint az ezekkel szoros összefüggésben lévő belpolitikai és 

demográfiai folyamatok reális veszélyt jelentenek a klasszikus kínai kultúrára, valamint a 

hagyományos társadalmi szerveződésre. Ennek a veszélynek a felismerése vezetett oda, hogy 

a Kínai Kommunista Párt vezetői úgy döntöttek, erősítik a bölcseleti vallási rendszer 

keretében kiépült hagyományos struktúrákat. A legfontosabbnak mutatkozott, hogy a 

társadalmi fundamentumot jelentő „ősök tiszteletének” szerepét erősítsék. Ennek a célnak az 

elérése végett láttak hozzá, hogy törvényi szinten kötelezzék a gyermekeket szüleik 

rendszeres látogatására. 

4.2. A szülőtisztelet mibenléte 

A szülők rendszeres látogatására irányuló törvény ideológiai hátterét szintén a bölcseleti 

vallási rendszer, elsősorban pedig a konfuciánus tanok teremtik meg. Mint az a korábbi 

fejezetekben rögzítésre került, a kínai kultúra, valamint a kínai vallás szempontjából 

legjelentősebb rítusnak az ősök tisztelete bizonyul. A klasszikus. elsősorban konfucianista 

irodalomban – de a kínai buddhista irodalomban is – számos olyan tézismű született, amelyek 

célja a szülőtisztelet dogmatikus szintre emelése, valamint az odaadó tiszteletnek a példázatok 

útján való népszerüsítése volt.  

Valójában azonban a családi autoritás kiemelt hangsúlyozásának célja nem más volt, mint 

„az anarchia elkerülésének biztosítására tett első lépés” (Molnár, 2002: 65). A klasszikus 

Kína filozófusai ugyanis az autoritásban megtalálták a biztos politikai hatalom támaszát. 

Konfuciusz, a már korábban idézett művében úgy vélte, hogy a gyermek legfontosabb 

feladata az, hogy méltó módon tisztelje a szüleit. 
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„A mester mondotta: A fiatal ember otthon tisztelje a szüleit házon 

kívül tisztelje az idősebbeket, legyen figyelmes és szavahihető, szeresse 

a sokaságot, de bizalmas viszonyban legyen az emberségesekkel. Ha 

így cselekszik, és még marad ereje, akkor azt tudományokra és 

elméjének ékesítésére fordíthatja.” (Lunyu I. 6.) 

A konfucianizmus kiemelkedő alkotásában, az „A szülőtisztelet könyvében” pedig a 

legjelentősebb emberi cselekedetként kerül megemlítésre a gyermeki tisztelet, amelyet a 

Mennynek szóló tisztelettel egy szintre helyeznek a korabeli teoretikusok. 

„Az emberi cselekedetek közül nincs nagyszerűbb, mint a 

szülőtisztelet. A szülőtisztelet (megnyilvánulásai) közül semmi sem 

nagyszerűbb az apa iránti áhítatnál. Az apa iránti áhítat 

(megnyilvánulásai) közül semmi sem nagyszerűbb, mint együtt áldozni 

az égnek (és az apai ősöknek).” (A szülőtisztelet könyve, 2003: 21) 

Az „A szülőtisztelet könyve” tovább lép ennél, és gyakorlatilag az univerzum legalapvetőbb 

eszményeként, a világ fő mozgatóerejét látja a szülőtiszteletben, amikor úgy fogalmaz, hogy: 

„A szülőtisztelet az ég rendezőelve, a föld igazságossága, és az 

ember Taója (vezérlőelve).” (A szülőtisztelet könyve, 2003: 17) 

A konfuciánus ideológia szempontjából kiemelt szerepet kap az erény, amelyet a „nemes 

ember”117 minden körülmények között elsőszámú elérendő célként jelöl meg. Az erénynek 

számos megnyilvánulási lehetősége ismert. Mind a közemberek, mind az állami vezetők csak, 

és kizárólag abban az esetben tölthetik be az univerzum harmóniáját szolgáló módon 

társadalmi szerepüket, ha minden cselekedetük erényt sugall, az erény és viselkedés 

fundamentumát pedig a szülők iránti tisztelet alkotja. 

„Nem más a szülőtisztelet, amely (valamennyi) erény gyökere, s 

amelyből (az erények segítségével való) tanítás fakad.” (A 

szülőtisztelet könyve, 2003: 11) 

                                                 
117 A konfuciánus filozófia szerint a nemesség nem egy születés által szerzett privilégium. A kínai gondolkodás 

szerint csak és kizárólag az válhat nemessé, aki az erényesség elvárásai szerint él, valamint folyamatos 
tanulással képezi magát. 
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A szülők tiszteletének azonban – mivel az nem máson, mint az autoritáson alapul – nincs 

határa. Vagyis a szülő iránti odaadó viselkedés nem korlátozódhat semmi körülmények között 

sem. Annak megnyilvánulásainak pedig az élet minden területét fel kell ölelni, hiszen: 

„Ce-ju megkérdezte, mi a fiúi szeretet, és a mester mondotta: 

„Manapság úgy vélik, hogy a fiúi szeretet csupán a szülők ellátása. 

Pedig a legszükségesebbekkel még a kutyákat és lovakat is ellátják. 

Ha hiányzik a kellő tisztelet, van-e akkor különbség a kettő között?” 

(Lunyu II. 7.) 

Az idézett a passzus a gyermek-szülő kapcsolatot a világi síkon kívül spirituális szinten is 

elhelyezi. Abból adódóan, hogy a gyermek nem tesz eleget kötelezettségeinek azzal, ha a 

szüleinek fiziológiai szükségleteit kielégíti, hanem gyakorlatilag annak minden kívánságát 

lesnie kell, valamint alá kell rendelnie magát a szülők óhajainak, gyakorlatilag teljesen az 

idősebb korosztály szellemi irányítása alá került a társadalom. 

Vagyis a szülőtisztelet alapja az autoritás, amely bármiféle, a szülőkkel való 

szembeszegülést megengedhetetlennek minősít, és kiiktat a társadalmi életből. A gyermek 

kiemelt kötelessége ugyanis a szülei akaratát teljesíteni. Az „A husszonnégy példázat a 

szülőtiszteletről” című gyűjtemény ugyanakkor messze túlhaladja a szülő akaratának 

teljesítése iránti kötelezettség rögzítését, és rendkívül érzékletes példákon keresztül taglalja 

azt az ideológiai elvárást, hogy a gyermeknek minden tekintetben, a legradikálisabb esetekben 

is alá kell rendelnie magát a szülőknek. A Lunyu megfogalmazása azonban ennél sokkal 

egyszerűbb, azonban lényegét tekintve, tartalmilag megegyező. 

„A mester mondotta: „Amíg az apa él, figyelni kell az akaratát. Ha 

az apa meghalt, a tetteit kell megnézni. Ha három évig nem térünk le 

az apa útjáról, akkor beszélhetünk fiúi szeretetről (hiao).” (Lunyu 

I. 11.) 

A szülőtisztelet szabályait természetesen a klasszikus kínai filozófusok az állami élet 

szintjére is beemelték. A feladat, az állam családi szempontú felfogásának eleven társadalmi 

megléte miatt, viszonylag könnyű volt. A család testének szimpla kivetítése a társadalmi és 

politikai életbe, elégségesnek bizonyult a cél elérése érdekében. A társadalom családként 

kezelése esetén azonban olyan, a szimpla családban nem létező reláció is definiálásra szorult, 

mint az „úr” irányában kifejtendő tisztelet. 
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„Szülőtiszteletünk először is szüleink iránti viselkedésünkben 

nyilvánul meg, ezt követően az urunk iránti szolgálatunkban, s 

legvégül a személyünk megbecsüléséért tett erőfesztésekben.” (A 

szülőtisztelet könyve, 2003: 11) 

Az idézetben szereplő, a saját személyünk megbecsüléséért tett erőfeszítés első olvasatra 

megtévesztő lehet, ugyanis úgy tűnik, mintha individualista gondolat jelenne meg a 

konfuciánus elvek sorában. A pontos értelmezéshez fontos ismerni azt a konfuciánus 

ideológiát, amely szerint a személy saját maga épülésére tett megnyilvánulásai elsősorban a 

szülők iránti tiszteletet fejezi ki, mivel a tetteivel reájuk hoz dicsőséget.118 

A saját megbecsülés természetesen elsősorban a társadalmi szinten jelentkezik, amely, 

mint az már a korábbi idézetben is megjelent, számos további alárendeltségi viszonyt is 

magában hordoz. „A szülőtisztelet könyve” további, a társadalmi hipercsaládban 

megnyilvánuló kapcsolatokban alkalmazandó viszonyulási elvárásokat is rögzít. 

„Ahogyan az apát kell szolgálni, ugyanúgy kell az anyát is, mert 

egyként kell szeretni (őket). Ahogyan az apát kell szolgálni, éppúgy 

kell az urat is, mert egyként kell tisztelni (őket). Így hát az anya 

(szolgálata) az iránta való szeretetből, fakad, az úr (szolgálata) az 

iránta való tiszteletből, az apa (szolgálata) pedig mindkettőből 

egyszerre.” (A szülőtisztelet könyve, 2003: 15) 

A fenti idézetből egyértelműen levezethető az állami vezetők iránti tisztelet és szolgálat 

kötelessége, valamint mibenléte is. Az „úr” tiszteletének hagyományosan a hivatalnokréteg 

irányában kellett megnyilvánulnia, azonban ettől teljesen eltérő dimenzióban kell értelmezni a 

császár irányában kifejtett szolgálat mibenlétét. A császár, a Menny fiaként, egyben a teljes 

társadalmi hipercsalád atyjává is válik egyben. Az irányában megnyilvánuló szolgálat 

kötelezettsége ezáltal kiszakad a szimpla politikai feljebbvalók, illetve a kormányzati 

hivatalnokok felé megnyilvánuló alárendeltségi viszonytól. Az uralkodó irányába gyakorolt – 

az apa szolgálatával rokonságot mutat – szolgálatban egyesül a szeretet és a tisztelet, hiszen a 

császár a teljes nép atyjának tekinthető –, ezért az apának kijáró tiszteletet jár neki, azonban 

                                                 
118 Itt fontos megjegyezni, hogy a konfucianizmus és a buddhizmus közötti egyik legfőbb konfrontáció éppen a 

gyermek saját tetteinek megítélése kapcsán jeentkezett. A buddhista hagyományok szerint a hajat le kellett 
borotválni. A konfucianizmus ugyanakkor úgy tartja, hogy a testet is eredeti állapotában kell meghagyni, 
mivel azt az egyén úgy kapta szüleitől, így bármely beavatkozás azt jelzi a külvilágnak, hogy nem tiszteli a 
szüleit eléggé, ezáltal pedig szégyent hoz rájuk, hiszen őt sem fogja a társadalom a jövőben megbecsülni. 
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ez a tisztelet a szimpla atyai tiszteletnél magasabb szinten áll. Az atya iránti tisztelet esetében 

ugyanis – bár az univerzum egyensúlyát biztostja – mégis ott van egy bizonytalansági 

tényező, ugyanis az atya nem áll a kapcsolati hierarchia csúcsán, mivel a társadalom alkotta 

család bizonyos relációiban alárendeltségi szerepet kénytelen játszani. Az uralkodó esetében 

ez a problematika nem érvényesül. Az uralkodó az autoriter kapcsolati háló csúcsán áll, 

kizárólag fölérendelt viszonyt tölt be, és a társadalom minden egyes tagjával atya-gyermeki 

viszonyt ápol. Ebből adódóan pedig minden kínai számára a legfontosabb szülői reláció az 

uralkodó irányába megnyilvánuló. 

A szülők – ezáltal az állami vezetők is – a felvázolt kapcsolatrendszerben, a gyermekekhez 

képest viszonylag kevés kötelezettséggel bírnak. 

„A szülők életet adnak gyermeküknek, s ennél nincs nagyobb 

jótétemény. Szerető uralkodó módjára gondoskodnak gyermekükről, s 

ennél nincs nagyobb nagylelkűség.” (A szülőtisztelet könyve, 2003: 

23) 

Mint az idézetből kiolvasható, a szülőknek gyakorlatilag nincs spirituális kötelezettségük a 

gyermekük irányába. Amint a szülőnek, azáltal az állam vezetőinek is viszonylagosan szűkös 

elvárásoknak kell megfelelniük.119 

Összefoglalásképpen elmondható, hogy a kínai társadalomban a gyermek/alattvaló számos, 

rendkívül kiterjedt és összetett, ezen túlmenően pedig teljesen alárendelt szerepet játszik. 

Ugyanakkor a szülő/uralkodó/állami vezető kevés kötelezettséggel bíró, az autoritáson 

alapuló főlérendeltségi viszonyt tölt be. 

„A szülőtisztelő gyermek a következőképpen szolgálja szüleit: a 

mindennapi élet során a legteljesebb tiszteletet tanúsítja irántuk; a 

róluk való gondoskodást a legnagyobb örömmel végzi; ha betegségbe 

esnek, végtelenül aggódik értük; ha elveszíti őket, mérhetetlen 

keserűséggel gyászol; ha áldoz nekik, a legteljesebb áhítattal teszi. Ha 

ezt az öt dolgot maradéktalanul megcselekszi, akkor valóbban képes a 

szülők szolgálatára. 

                                                 
119 A XXI.századi kép természetesen árnyaltabb a klasszikus filozófiai-vallási előírásokban foglaltaknál.  
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Az, aki szüleit szolgálja, felsőbbséget élvezvén nem gőgös, 

alattvalóként nem lázong, az emberekkel nem civódik.” (A 

szülőtisztelet könyve, 2003: 25) 

A klasszikus kínai filozófia-vallási rendszerben kialakul szülőtisztelet hagyományával 

kapcsolatosan megállapítható, hogy annak elsődleges célja a társadalmi stabilitás, valamint a 

politikai hatalom stabilitásának biztosítása volt. 

4.3. Törvényi szabályozás 

A korábbi fejezetekben bemutatásra kerültek a XXI. századi kínai társadalmat érintő, a 

családi rendet romboló negatív hatások, valamint a családi szemléletet erősítő klasszikus 

előírások is. A kínai kormányzat, mint az korábban jelzésre került, a negatív folyamatokat a 

klasszikus értékrend törvényi erősítésével kívánja tompítani. 

Az első, az idősek védelmében hozott törvényt 1996. október 1-jén fogadták el. Az idősek 

jogairól és védelméről szóló törvény keretében az állam számos, azonban túlnyomóan nem 

konkretizált jogot biztosított az időseknek.120 

Többek között deklarálásra került: 

− az idősek társadalombiztosítási helyzetének javítása, 

− az idősek klasszikus értelemben vett erényeinek tiszteletben tartása, 

− az idősek jobb léthez való joga, 

− az idősek egészséges élethez való joga, 

− az idősek részvétele a fejlődés eredményeinek hasznából. 

A szabályozó a teljes társadalom kötelességévé tette az idősek védelmét, ezáltal is 

hagsúlyozva a hipercsalád elmélet értékeit. 

A törvény ugyanakkor az általánosságokon túlmenően nem, vagy csak minimálisan 

tartalmazott konkrét feladatokat. A tényleges előírások hiányában a törvény rendkívül tág 

keretek között volt értelmezhető, ugyanakkor hatósági betartatása gyakorlatilag lehetetlen 

feladatnak bizonyult. 

2012. december 28-án, az Országos Népi Gyűlés elfogadta a törvény 2013. július 1-jén 

érvénybe léptetett új, kiterjesztett változatát. Az új szabályozás legnagyobb visszhangot 

                                                 
120 Jelen jogi szabályozás szempontjából idősnek számítanak a 60. életévüket betöltött személyek. 
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kiváltó rendelkezéseként a családtagoknak kötelességükké vált, hogy rendszeresen látogassák 

a család idős tagjait, valamint a szüleiket. 

A törvény a látogatás gyakoriságával kapcsolatban ugyan tartalmazza a rendszeres kitételt, 

azonban nem került rögzítésre, hogy a rendszeres jelző a gyakorlatban milyen tényleges 

időintervallumot takar. 

A törvényváltozás eredményeként a munkáltatónak kötelességévé vált, hogy a 

munkavállalónak biztosítsa a lehetőséget a szülei rendszeres látogatására. Az előírás szerint a 

munkáltatónak, a kötelező szülőlátogatás keretében évente húsz nap hazautazási szabadságot 

kell biztosítani az alkalmazottaknak. A bonyolult törvényi megfogalmazás azt sejteti, hogy az 

említett húsz nap nem képezi a rendes éves szabadság részét, hanem azon felüli szabadnapok 

keretében kell kiadásukról gondoskodni. Azzal kapcsolatban, hogy a munkáltatók hogyan 

viszonyulnak a jelentős többletterhet jelentő kötelezettséghez, nem áll rendelkezésre 

információ, azonban feltételezhető, hogy a lehetőségeiket maximálisan kihasználva, minden 

eszközt meg fognak ragadni a pótszabadságok visszatartására. 

A törvény ugyan kötelességként említi a szülők meglátogatását, azonban nem fogalmaz 

meg konkrét szankciókat arra az esetre, ha ezt a látogatásra kötelezettek elmulasztják. A 

jogszabályi hiányosság ismeretében kérdésessé válik, hogy milyen mértékben lesz 

betartatható a törvény. 

Ugyanez a hiányosság tapasztalható a jogszabály által kedvezményezettek részéről is. A 

jogalkotó ugyan biztosítja a lehetőséget arra, hogy a szülő, akinek érdeksérelmére a kötelező 

szülőlátogatás elmaradt hivatalos segítséget kérhessen, azonban nem kerül nevesítésre az az 

intézmény, ahol a segítség kérhető. A törvény értelmében, végső esetben a sértett akár 

bírósághoz is fordulhat panaszával, azonban ennek a keretei sem kerültek pontos 

kidolgozásra. 

A rendkívül széles kört felölelő törvény számos további rendelkezést tartalmaz a családon 

belüli konfliktusok, a lakhatás, valamint a különböző használati eszközök tekintetében is. A 

jogszabály kimondja, hogy az idősek jogaival való visszaélés büntetés von maga után. A 

büntetési tételek azonban ebben az esetben sem kerültek meghatározásra. 

A törvényi előírások betarthatóságával összefüggésben több problémaforrás is felmerül: 

− a lakosság azon része, amely a törvényt elsődlegesen kiváltotta, vagyis az a vidéki 

réteg, amely munkavállalási céllal van távol családjától, sok esetben – gyakran 

éppen azért, mert keresete javát hazaküldi családjának – nem rendelkezik elég 

pénzzel az utazás kivitelezéséhez,  
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− a nagy távolságok, és a viszonylag szerény jövedelmek kombinációjából adódóan 

az utazást a legtöbb esetben alacsony szolgáltatási szintű, lassú közlekedési 

eszközökkel kellene megtenni, amely azonban a korlátozottan rendelkezésre álló 

szabadidő miatt nehezen kivitelezhető, 

− amennyiben a munkavállaló élni kíván a plusszabadsággal, abban az esetben 

fennáll annak a veszélye, hogy a munkáltatók új alkalmazottak után néznek, ennek 

a veszélyét az is fokozza, hogy mind nagyobb arányú a dél-kelet-ázsiai régióból a 

munkaerő beáramlása az országba. 

A törvényalkotó szándéka egyértelműnek tekinthető: növelni a hagyományos, bölcseleti 

vallási rendszer alapértékeit, ezáltal elősegíteni a rendszer legitimitásának szinten tartását 

vagy növelését. A jogalkotó védeni kívánta a kínai társadalmat a globalizmus negatív 

hatásaitól. A törvény kidolgozása azonban elnagyolt, ezáltal betartatása nem csak nehézkes, 

de gyakorlatilag lehetetlen, a jogorvoslati lehetőségek pedig megkérdőjelezhetők. 

A szülőlátogatásról szóló törvénnyel kapcsolatos összefoglalásból az alábbi 

következtetések vonhatók le: 

− a születésszabályozás elhibázott törekvéséből a pekingi kormányzat levonta azt 

a következtetést, hogy klasszikus filozófiai-vallási környezet támogatásával 

saját legitimitásának növeléséhez járul hozzá, 

− a mind nagyobb számú idős a korábbinál is nagyobb gondoskodást igényel, 

− a belső migráció hatására negatív társadalmi folyamatok vették kezdetüket, 

− a Kínai Kommunista Párt vezetői tisztában vannak azzal a ténnyel, hogy bár a 

klasszikus kulturális környezet él Kínában, azonban a globalizáció hatásaira 

bizonyos szegmensek folyamatosan gyengülnek, ezért azok erősítésre 

szorulnak. 

A korábbi fejezetekben a hagyományos filozófiai-vallási környezet továbbélésével 

kapcsolatosan felmerülő, kínai jogszabályalkotási anomáliákkal foglalkoztam. A példákat 

természetesen tovább lehetne keresni, azonban úgy vélem, hogy a két különböző célzatú 

kormányzati törekvés elemzése is elégséges képet fest a kérdéskörrel kapcsolatos kínai 

társadalmi viszonyokról. 
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5. A konfuciánus államszemlélet sajátos megjelenése az 

autonómiaszabályozás 

A korábbiakban kifejtett példákhoz képest egy kicsit elkanyarodva jelen fejezetben a kínai 

autonómiaszabályozás kerül vizsgálat alá. A kérdés jelen helyen való vizsgálat alá vonása 

azért is lényeges, mert ezáltal láthatóvá válik, hogy az államszerveződés mélyebb rétegeiben 

is jelen vannak a klasszikus dogmák, a hagyományos filozófiai-vallási összefüggések és az 

ebből adódó kormányzati formulák. 

A soknemzetiségű Kínában, a nemzetiségek autonómiája hagyományosan kormányzati 

kulcskérdést képezett. A bölcseleti vallási rendszer, mint az már korábban is bemutatásra 

került, fontos szerepet szánt a kormányzat által megvalósított társadalmi harmóniának. A 

harmónia megteremtésének egyik kiemelt eszköze a nemzetiségek széleskörű jogainak 

biztosítása az autonómia szabályozás keretében. Az autonómiszabályozás eredményeként a 

nemzetiségi állampolgárok is az állam, a nemzet által alkotott hipercsalád részévé válnak, 

ezáltal pedig, betagozódnak a társadalmi rendszerbe. A nemzetiségek betagozása pedig 

lehetőséget biztosít arra, hogy a többségi társadalom szabályai rájuk vonatkozóan is kötelező 

érvényűekké váljanak. Vagyis amennyiben egy család részévé válnak, úgy a család szabályai 

vonatkoznak rájuk is. Ezáltal pedig a konfuciánus ideológia általános elfogadottsága tovább 

növekszik. A nemzetiségek ugyanakkor jogaik kiterjedése révén a békés társadalmi 

együttélés, a társadalmi harmónia fontos szereplőivé válnak. 

Kína klasszikus korának lezárultát követően – a kommunista állam kikiáltásával egyidőben 

– a nyugati társadalom számára a kommunista berendezkedése és az autonómia fogalma eleve 

egymást kizáró fogalmakká váltak, holott már az 1949-ben született, „A kínai népi politikai 

tanácskozótestület általános programja” című politikai dokumentum úgy fogalmazott, hogy a 

„Kínai Népköztársaság határain belül élő minden nemzetiség egyenrangú” 121 (A felszabadult 

Kína, 1949: 56). Az ázsiai ország, mint oly sok egyéb kérdésben, ebben is a nyugati mintáktól 

egészen eltérő válaszokat produkál a társadalmi kihívásokra. 

A hagyományos kormányzati eszközök továbbélése a modernkori Kínában fontos jelzése a 

bölcseleti vallási rendszer társadalmi jelenlétének. A Kínai Népköztársaságban érvényben 

lévő autonómia szabályozás pedig – mint a kormányzati eszközök egyik megjelenési formája 

– a konfuciánus államszerveződési alapok továbbélése ékes példájának tekinthető. 

                                                 
121 A kisebbségi politika szempontjából meghatározó dokumentum teljes szövege a 14. számú mellékletben 

olvasható. 
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5.1. Kína nemzetiségi viszonyai 

A Kínai Népköztársaság a Föld harmadik legnagyobb kiterjedésű államaként földrésznyi 

területen terül el. A hatalmas földterületen való elhelyezkedés előre vetíti, hogy az állam 

területén számos nemzetiség él, amelyek között akár jelentős ellentétek is feszülhetnek. A 

Kínai Népköztársaság lakosságának 92%-a egy népcsoporthoz, a hanhoz tartozik. A jelentős 

arányszám azt látszik megerősíteni, hogy Kínában a kisebbségek helyzete nem tartozik a 

releváns kérdések közé. A valóság azonban alapvetően különbözik ettől, hiszen a 

nemzetiségek helyzete Kínában évszázadok óta foglalkoztatja a hatalmi elitet, és a politikai 

gondolkodás egyik eklatáns kérdéseként jelenik meg.  

A han többségi társadalommal együtt, a kilenc legnagyobb nemzetiség122 teszi ki a 

lakosság 97,5%-át, a további 46 nemzetiség pedig mindössze a lakosság 2,5%-át adja (a 

részletes adatokat a 15. számú melléklet tartalmazza). Annak ellenére, hogy a százalékos 

arányok rendkívül alacsonynak mutatkoznak, azonban amennyiben azok a kínai népesség 

számadataihoz viszonyítva kerülnek elemzésre, az általánosan elfogadott kínai népességi 

adatot figyelembe véve,123 tisztán látszik, hogy 0,4%-os adat esetén is több mint öt millió 

fővel kell számolni. A fenti adatok, valamint a 15. számú melléklet alább található 

kivonatának alapján végzett számítás alapján a kilenc legnagyobb a Kínai Népköztársaság 

területén élő nemzetiség lélekszáma meghaladja a 81 millió főt, ugyanakkor az összes 

nemzetiség népességszáma 104.900.745 fő. 

 

 népességszám százalék 

Zhuang 16.178.811 1,2% 

Mandzsu 10.682.263 0,8% 

Hui  9.816.802 0,7% 

Miao 8.940.116 0,7% 

Ujgur  8.399.393 0,6% 

Tujia  8.028.133 0,6% 

Yi  7.762.286 0,6% 

Mongol 5.813.947 0,4% 

Tibeti  5.416.021 0,4% 

                                                 
122 A számításnál az öt millió főnél nagyobb népességszámú nemzetiségek kerültek kiválasztásra. 
123 A Kínai Népköztársaság lakossága 2013 júliusában – a becsült értékek alapján –, 1.349.585.838 fő volt. 

(https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html. Letöltés időpontja: 2013. 
augusztus 14.) 
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Mint az a 16. számú mellékletben közölt ábrán is látható a fő nemzetalkotó népcsoport, a 

han, az elterjedését tekintve az ország nem egész felén él többségben. A Kínai 

Népköztársaság területének jelentős részén ugyanakkor rendkívül színes népességi viszonyok 

mutatkoznak. Az a tény, hogy összesen ötvenhat, különböző népcsoport számolható meg 

egyetlen állam fennhatósága alatt, eleve kizárja annak a lehetőségét, hogy az éppen aktuális 

kormányzat figyelmen kívül hagyja a nemzetiségi problémát. 

Kína az európai viszonyítási rendszerek számára mind népességileg, mind területileg a 

történelem folyamán mindig is hatalmasnak számított. Európában a Római Birodalmat 

követően nem volt olyan hatalmi tényező, amelynek az államhatárain belül szembe kellett 

volna néznie a kínaihoz hasonló számú etnikai kisebbség meglétével. A több mint kétezer 

éves múlttal rendelkező, egységes Kína azonban az államisága kezdeteitől fogva 

folyamatosan soknemzetiségű országnak számított. Amikor i. e. 221-ben Qin Shi Huang – a 

Qin-dinasztia megalapítója – a történelem folyamán először egyesítette az addig különálló han 

többségű fejedelemségeket, rögvest azzal volt kénytelen szembesülni, hogy hatalmas 

kiterjedésű államában számtalan népcsoport él egymás mellett. A központosított hatalom csak 

úgy tudta fenntartani a többnemzetiségű állam egységét, ha bizonyos szintű önrendelkezési 

jogokat biztosított a különböző népcsoportoknak. Az autonómia magában foglalta a saját 

társadalmi rendszer, a saját kultúra és a saját nyelv megőrzését. 

Az évszázadok során, a magukat ortodoxoknak nevező uralkodók, akik több esetben 

kisebbségben lévő népcsoportokból – a Yuan-dinasztia mongol, míg a Qing-dinasztia 

mandzsu eredetű volt – kerültek hatalomra, mindig is a legmagasabb szinten kezelt, kiemelt 

politikai célnak tekintették az etnikai kisebbségek békés egymás mellett élésének biztosítását 

annak érdekében, hogy ezáltal elősegítsék a többnemzetiségű állam egységét. 

Elmondható, hogy a kínai császárság története során gyakorlatilag valamennyi uralkodói 

dinasztia elfogadott politikai szabályként kezelte a kisebbségeknek biztosítandó bizonyos 

szintű autonómia szükségességét, amelynek keretében a nemzetiségek megőrizhették a sajátos 

szociális berendezkedésüket, továbbá a kultúrájukat is. 

Az előzőekből következik, hogy az autonómia, mint az önrendelkezés eszköze központi 

helyet foglalt és foglal el a kínai politikai gondolkodásban. A modern Kína esetében pedig 

tovább erősítette az autonómia iránti központi kormányzati hajlandóságot, hogy a korábbi 

köztársaság, majd ezt követően a népköztársaság kisebbségei is az ország legfontosabb 

természeti kincsek által gazdag vidékeit lakják, amelyek zavartalan kitermelésének biztosítása 

létfontosságú az iparilag rohamosan fejlődő állam működőképességének biztosításához. 
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Mint az a 16. számú ábrán is látható az etnikai kisebbségek által lakott területek egymástól 

viszonylag jól elhatárolhatók. A fő államalkotó nemzetiségek vándorlása a történelmi Kínára 

ugyan jellemző volt, azonban ez a gyakorlatban jobbára a meglévő nemzetiségek 

helycseréjével járt, és nem új – más kultúrát hordozó – népcsoportok feltűnésével. A fenti 

ténynek egyenes következményeként a különböző dinasztiák uralkodóinak a történelmi 

kezdetektől fogva a mai napig állandónak tekinthető nemzetiségi viszonyokkal kellett 

számolniuk, amely megadta a lehetőségét a „regionális autonómia” keretei közötti politikai 

gondolkodás töretlen jelenlétének. 

A kínai uralkodók a nemzetiségi keretek és a konfuciánus hagyományok szem előtt 

tartásával a hatalmuk fenntartásának egyik igen fontos támaszát látták a nemzetiségi 

önkormányzatiság, illetve az autonómia lehetőségek biztosításában. A fejlett 

kisebbségpolitika átemelése a népköztársasági Kína politikájába, bizonyítéka annak, hogy a 

Kínai Kommunista Párt vezetői a konfuciánus eszközrendszert miként használják fel 

hatalmuk stabilizálása érdekében. 

5.2. Az autonómiakérdés a Kínai Népköztársaságban 

A népköztársasági Kína vezetői a kisebbségpolitika területén nem szakadtak el a 

konfuciánus császári dinasztiák hagyományaitól. A klasszikus kínai kisebbségpolitika főbb 

vonalait megtartva építették ki a modern autonómiaszabályozást. 

A pekingi kormányzat által 2005-ben kibocsátott, az „Etnikai Kisebbségek Regionális 

Autonómiája Kínában”124 című dokumentum – amely egységes multi-etnikus államként 

aposztrofálja az államot –, komplex betekintést enged a Kínai Népköztársaság 

kisebbségpolitikájába. 

A dokumentum a pekingi kormányzat szintjéről erősíti meg a fentebb már leírtakat, amikor 

az I. 1. cikke, az első, az etnikumok jogbiztonsága szempontjából kiemelkedő korszaknak a 

Han-dinasztia (i.e. 206. - i.u. 220.) időszakát tekinti. A megfogalmazás szerint az ebben az 

időben kiépülő központosított hatalomgyakorlás, az egységesített jogrend, a nyelv, a naptár és 

a pénzrendszer uniformizálása, az egységes adminisztratív rendszer kialakítása 

nagymértékben járult hozzá az etnikumok beilleszkedéséhez. Itt szükséges megjegyezni, hogy 

a regionális szintre, az egyes etnikumok helyi önkormányzatiságához is elérő, a dokumentum 

által említett állami adminisztratív rendszer nem más, mint a Han-dinasztia nagy vívmánya, a 

                                                 
124 Regional Autonomy for Ethnic Minorities in China. (http://english.gov.cn/official/2005-

07/28/content_18127.htm. Letöltés időpontja: 2013. november 23., a szerző fordítása.) 
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kínai császárság kormányzását a XIX. század végéig biztosító konfuciánus doktrinák alapján 

kialakított hivatalnokrendszer. 

Az „Etnikai Kisebbségek Regionális Autonómiája Kínában” című dokumentum szerzői 

szerint, a Han-dinasztia nemzetiségi politikája zsinórmértékként szolgált a későbbi uralkodó 

családok számára is, amelyek „legfontosabb politikai céljuknak tekintették az egységes multi-

etnikus állam létrehozását.”125 

A pekingi kormányzati dokumentum nem csak rögzíti, hogy a klasszikus, konfuciánus 

berendezkedés Kínában sikeresen volt képes kezelni a számos különböző nemzetiség 

helyzetét, hanem gyakorlatilag azt példaként állítja a modern politikai döntéshozók elé. Az 

irat további részeiben – a Kínai Népköztársaság kisebbségpolitikájának történetével és annak 

jelenével összefüggésben – leírtak pedig végeredményben a császárkor sikeres nemzetiségi 

politikájának egyenes folytatását látják a kommunista vezetés kisebbségekkel kapcsolatos 

döntéseiben. A dokumentum szerzői ezáltal leteszik voksukat a konfuciánus állameszmény 

keretében megvalósuló kormányzati módszerek egy kiemelt szegmense mellett, és azt a siker 

garanciájaként könyvelik el. 

Az etnikai kisebbségek regionális autonómiája keretében a Kínai Népköztársaság elismert 

nemzetiségéhez tartozó állampolgároknak lehetőségük nyílik, hogy a központi kormányzat 

fennhatósága és állandó felügyelete mellett éljenek a kisebbségi törvénybe foglalt jogaikkal. 

Ennek keretében a komplex közösségben élő kisebbségek a területi autonómiát is 

gyakorolhatják az általuk lakott vidéken. Az etnikumok az említett területeken saját 

önkormányzati szerveket hozhatnak létre, amelyek a központi kormányzat útmutatásának 

megfelelően bizonyos – az állami szabályzórendszerben szigorúan rögzített – keretek között 

önrendelkezést valósíthatnak meg. A hivatalos állásfoglalás szerint a rendszer lényege, hogy 

az autonómia alkalmazásával elősegítsék a különböző népcsoportok közötti egyenlőség, és 

egység érvényesülését, fokozzák a békés egymás mellett élést, valamint a nemzet 

újraegyesítésének folyamatát. 

A Kínai Népköztársaság 1949. október 1-jei megalakulását megelőző az év 

szeptemberében lezajlott konzultatív egyeztetések során került kidolgozásra az első, 

ideiglenes alkotmánytervezet, amelyben már deklarálásra kerültek a regionális autonómiákkal 

kapcsolatos alapelvek. Ugyanebben az évben kezdték meg az egyes népcsoportok 

önkormányzatiságának kialakításával kapcsolatos konkrét intézkedéseket. 

                                                 
125 u.o. 
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1952-ben kormányhatározat született az etnikai kisebbségek regionális autonómiáival 

összefüggő szabályozás érdekében. A határozat stabil keretek között rögzítette a kisebbségek 

önrendelkezésének kereteit, továbbá megszabta azokat a feltételeket, amelyek teljesülése 

esetén autonóm terület hozható létre, deklarálta az önkormányzati szerveket, illetve az azok 

összetételére vonatkozó előírásokat. 

Az első Országos Népi Gyűlés 1954-ben elfogadta a népköztársaság első Alkotmányát, 

amely alaptörvényi szintre emelte az etnikai kisebbségek autonómiához való jogát. Az 

Alkotmány az eltelt, több mint fél évszázad során többször esett át modernizáláson, de a 

nemzetiségi kérdés folyamatosan lényegi elemként maradt jelen.  

Az 1984-es, nagyszabású Alkotmánymódosítás jelentős változást eredményezett többek 

között a nemzetiségi kérdésben is. A változtatás eredményeként, kiemelt helyen, az 

Alkotmány preambulumában is rögzítésre került a nemzetiségekkel kapcsolatos központi, 

kormányzati álláspont, mely szerint „Kína, egyike a világ leghosszabb történelmével 

rendelkező országainak. Az összes nemzetiség közösen alkotja Kína ragyogó kultúráját és a 

csodálatos forradalmi hagyományokat.” 126 Az iménti idézet alapján világosan 

megmutatkozik, hogy az etnikai kisebbségek nemzetalkotó mivoltával összefüggésben a 

Kínai Kommunista Párt nem hagy kétséget. A preambulumban foglaltak természetesen csak 

az elvi kereteket, és nem a gyakorlati elvárásokat rögzíti.127 

Az Alkotmány preambulumával összefüggésben fentebb leírtak, valamint a korábban az 

„Etnikai Kisebbségek Regionális Autonómiája Kínában” című dokumentummal kapcsolatban 

rögzítettekből levonható az a következtetés, hogy a nemzetiségek bizonyos fokú, konfuciánus 

hagyományokkal rendelkező autonómiájának biztosítása egyértelmű a mindenkori hatalmi elit 

– így a Kínai Kommunista Párt vezető funkcionáriusai – számára. 

Az Alkotmány első, az általános alapelveket rögzítő része a negyedik cikkelyben 

foglalkozik az etnikai kisebbségekkel. A szabályozásban rögzítésre kerül, hogy a Kínát alkotó 

összes nemzetiség egyenrangú és mindegyiket megilleti a saját nyelve használatának joga. A 

jogszabály az autonómia kérdésében a következőképpen határoz: az autonómia rendszere 

alkalmazandó azon területeken, ahol kisebb, zárt, nemzetiségi közösségek élnek. Az, hogy az 

államforma, a felségjogok, valamint a demokratikus centralizmus elvének meghatározása után 

az alaptörvény azonnal az etnikai kisebbségek kérdéskörével foglalkozik, újabb jelentős 

                                                 
126 http://english.people.com.cn/constitution/constitution.html. Letöltés időpontja: 2012. október 1. A szerző 

fordítása. 
127 Az Alkotmányban megfogalmazottakkal összefüggésben szükséges rögzíteni, hogy a preambulum minden 

esetben egyfajta üzenetként értelmezhető, amelynek címzettje egyrészt a hazai társadalom, másrészt pedig a 
nemzetközi közösség. Az alkotmányok preambulumában foglaltak minden esetben azt a célt szolgálják, hogy 
a közvélemény számára kihangsúlyozzák az állam alapvető – a nemzetközi elvárásokhoz igazodó – értékeit. 
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bizonyítéknak tekinthető arra vonatkozóan, hogy, a Kínai Népköztársaságban megvan a 

kormányzati szándék a nemzetiségek viszonyainak hatásos rendezésére. 

Az Alkotmány a továbbiakban a hatodik szakaszban tér vissza bővebben a kisebbségi 

kérdésre. „A nemzeti önkormányzati területek önkormányzata” címet viselő fejezet a 

száztizenkettedik cikkelytől a százhuszonkettedik cikkelyig terjedően részletes kereteket szab 

az autonómiatörekvéseknek. A szabályozás pontos szabályok között rögzíti az önkormányzati 

szervezetek kereteit, úgy, mint az autonóm terület Népi Gyűlései, a területi kormányzat, 

valamint a helyi rendvédelmi szolgálatok. Az etnikumok képviseletét illetően az Alkotmány 

úgy rendelkezik, hogy a helyi Népi Gyűlésben a közigazgatási egység nemzetiségének lakosai 

közül választott képviselők foglalnak helyet. A helyi törvényhozási szerv dönthet a helyi 

oktatási rendszert, a kulturális életet, valamint a tudományos kutatásokat érintő kérdésekben. 

Nagyon lényeges jogosultság, hogy a kisebbségi nyelv használható az autonóm területen 

folytatott hivatalos ügyintézés során. 

A területi kormányzati szervek esetében az adminisztratív szervek élén minden esetben 

nemzetiségi állampolgárnak kell állnia. Az ezeket a kormányzati pozíciókat betöltő személyek 

fő feladata a központi kormányzat képviselete, valamint a Peking által meghatározott fő 

direktíváknak megfelelően a helyi feladatok végrehajtatása, illetve azok ellenőrzés alatt 

tartása. Az autonóm Népi Gyűlések által hozott speciális, helyi jogszabályok azonban csak 

abban az esetben lépnek érvénybe, amennyiben azokat az Országos Népi Gyűlés is 

jóváhagyja. 

Az alaptörvény külön részt szán az önkormányzati területek gazdasági autonómiájának. A 

rendelkezések értelmében a központi gazdasági elvek szemmel tartása mellett, az autonóm 

régiók kormányzatai maguk irányíthatják a gazdasági eszközök felhasználását. Ugyanakkor 

az autonómiafejlesztési terveket mindig alá kell rendelni, illetve hozzá kell igazítani az állami 

fejlesztési irányelvekhez. 

Külön cikkely szól az érintett területek fegyveres erőiről, amelyek betagozódnak az állami 

fegyveres erők rendszerébe. Az állam pénzügyileg, valamint technikai eszközök 

felhasználásával is támogatja a kisebbségek életét. 

Nagyon fontos, és európai szemmel tekintve is rendkívül fejlett autonómiabiztosítási 

elvnek tekinthető, hogy alkotmányi szinten került meghatározásra az, hogy abban az esetben, 

ha az adott etnikai kisebbség az adott területen túl kicsi lélekszámban, vagy túl elszórtan él az 

önkormányzati terület létrehozásához, akkor autonóm települést, vagy esetlegesen 

településeket lehet és kell kialakítani, amelyek keretében a kisebbségi jogok érvényesíthetővé 

válnak. 
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Az Alkotmány kiterjedt részletessége az autonómiák kérdéskörében vitathatatlan. Mint 

látható, ugyanakkor a legmagasabb törvényi szinten kerül szabályozásra az is, hogy az 

önkormányzati szerveknek kötelességük a központi előírások maradéktalan betartása. A 

pekingi elvektől eltérni lehetetlen, hiszen az egyenértékű volna az Alkotmány megsértésével, 

amelyet egyetlen területi vezető sem vállalna fel. 

Az Országos Népi Gyűlés 1984-es ülésén, amikor az Alkotmány fentebb idézett részei is 

kidolgozásra kerültek, a törvényhozás még egy jelentős, a kisebbségek életét érintő döntést is 

hozott. 1984. május 31-én elfogadták, majd az adott év október 1-jén érvénybe léptették a 

regionális etnikai autonómia törvényt.128 A jogszabály 2001-ben apróbb módosításokon esett 

át, de azóta is érvényben van. A szabályozás maximálisan igazodik az alkotmányi 

előírásokhoz, és már az előszavában, igazodva az Alkotmány vonatkozó szakaszához, a Kínai 

Népköztársaságot osztatlan, többnemzetiségű államként jelöli meg, amelyet az etnikai 

kisebbségek együtt alkotnak. Mint az rögzítésre került, a Kínai Kommunista Párt a 

törvényben meghatározott nemzetiségi politika megvalósításán keresztül kívánja megoldani 

az állam etnikai kérdéseit a marxizmus-leninizmus elveinek megfelelően. A megfogalmazás 

szerint az állam a fentebb hivatkozott jogszabályon keresztül bizonyítja, hogy teljes 

mértékben tiszteletben tartja, illetve biztosítja az etnikai kisebbségek jogait arra nézvést, hogy 

azok maguk gondolkodjanak belső ügyeikről és betartsák az egyenlőség elvét, továbbá, hogy 

a nemzet jólétéről közös összefogással gondoskodjanak. A jogalkotók szerint az autonómia-

rendszer hozzájárul, hogy a kisebbségek nagyobb szerepet játszanak a szocialista 

modernizációs folyamatok véghezvitelében. 

A törvény, a kisebbségek által koncentrált közösségekben lakott területeken a központi 

állami vezetés felügyelete alatt a kisebbségi önkormányzás jogainak gyakorlására alakított 

kormányzati egységként definiálja a regionális etnikai autonómia fogalmát. 

A császárság korának nemzetiségi politikája elevenedik meg akkor is, amikor a 

törvényalkotó úgy fogalmaz, hogy a „gyakorlat bebizonyította” a regionális etnikai autonómia 

szükségességét, ugyanis a kisebbségek számára a központi vezetés által nyújtott 

önkormányzatisággal összefüggő hatékony, a helyi viszonyokhoz igazított garanciák 

elősegítik az állam fejlődését.  

Az autonómia-rendszer, akárcsak az általános kínai politikai rendszer szintén hármas 

tagozódási szintet mutat, ennek megfelelően megkülönböztetünk autonóm régiót, autonóm 

                                                 
128 Law of the People's Republic of China on Regional National Autonomy. (http://www.china.org.cn/ 

english/government/207138.htm. Letöltés dátuma: 2013. november 23.) 
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prefektúrát, továbbá autonóm megyét. A besorolás annak alapján történik, hogy az adott 

autonóm egységnek mekkora a területe vagy mekkora a népessége. 

Az autonóm területek elnevezése esetén az alábbi szabály a követendő. Minden esetben 

elől áll az adott etnikai kisebbség neve, majd ezt követi az autonómia besorolási szintje, 

kivételt a jogszabály csak a legritkább esetben enged meg. 

Az autonóm területek kialakításának formai szabályai során a javaslattevőknek alaposan 

fel kell mérniük az adott környezetben élő etnikumra vonatkozó adatokat, pontosan meg kell 

határozniuk a leendő körzet földrajzi határait, valamint a tervezett nevet is meg kell adni. A 

létrehozásról szóló javaslatot az etnikum-, az állam központi szervei-, valamint a központi 

szervek helyi képviselőinek kell megvitatnia. A vitát követően, ugyanez a hármas grémium 

hivatott a javaslatból szükség esetén törvénytervezetet készíteni, amelyet az Országos Népi 

Gyűlésnek kell jóváhagynia. Bármely, az autonóm terület eredeti jellegével kapcsolatos 

változtatáshoz, az adott önkormányzatra vonatkozó törvény módosítására, vagyis az Országos 

Népi Gyűlés egyetértésére van szükség.  

Az autonóm területek kormányzati szervei tökéletesen leképezik az általános kormányzati 

struktúrákat. Ennek megfelelően az apparátusok meglehetősen nagy létszámmal 

tevékenykednek, és az állam az autonómiák kormányzati szervein keresztül több millió 

állampolgárnak képes munkát biztosítani. Különösen fontos a nemzetiségekhez tartozó 

állampolgárok közigazgatásba történő bevonása, hiszen a törvényi előírás alapján az autonóm 

területeken az adott népcsoport, esetlegesen népcsoportok nyelve használatos a kormányzati 

munka során. Az etnikai kisebbségek előszeretettel élnek a szabad anyanyelvhasználat adta 

lehetőségekkel. A törvényi lehetőségeket kihasználva a kisebbségek meglehetősen széles 

körben használják anyanyelvüket a jog- és az igazságszolgáltatás, a közigazgatás, az oktatás, a 

társadalmi, valamint a politikai élet területein is.   

A Kínai Népköztársaság Alkotmányának 33. szakasza alapján a vallásszabadság 

intézménye megillet minden állampolgárt, vagyis a különböző nemzetiségekhez tartozók is 

szabad hitéletet élhetnek. A 16. melléklet adatai alapján kijelenthető, hogy a jogszabály 

hivatkozott szakasza kiemelt jelentőséggel bír, mivel a különböző népcsoportok rendkívül 

színes hitéletbeli tulajdonságokkal bírnak. 

Az autonóm területek jelentős része az ország elmaradott régióiban találhatók, ezért a 

vonatkozó jogi szabályozás egyértelműen jogi kötelezettségként rója a központi állami 

hivatalokra, hogy azok támogassák és segítsék az érintett vidékek mihamarabbi 

felzárkóztatását. Az előírások megvalósulása érdekében a központi kormányzat egy sor 

további intézkedést fogadott el. 
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A Kínai Kommunista Párt hivatalos álláspontja szerint a kisebbségek helyzete az 

önkormányzatiság kiterjesztésének révén a népköztársaság megalakulása óta folyamatos 

javulást mutat, amely folyamat különösképpen a Deng Xiaoping által meghirdetett reform és 

nyitás politikájának érvényre juttatását követően gyorsult fel. 

Az etnikumok lakta területek szokatlanul gyors gazdasági növekedést mutattak még kínai 

mércével számolva is. Ennek köszönhetően az életszínvonal soha nem látott magasságokba 

emelkedett. A központi kormányzat által megvalósított beruházásoknak köszönhetően 

látványos javulás tapasztalható az érintett területek infrastruktúrájában. A hagyományos 

kultúrák védelme az 1980-as évektől kezdve kapott prioritást, ennek hatására mára mind az 

ötvenöt nemzetiségi nyelven kiadásra kerültek a kínai történelemmel foglalkozó írásos 

művek. Az ázsiai ország terültén működő nemzetiségi rádióadók száma meghaladja a fél 

ezret, míg a televízió csatornák száma több mint száz. A nemzetiségek nyelvén évente több 

ezer irodalmi és ismeretterjesztő mű, valamint egyéb kiadvány kerül publikálásra több 

tízmilliós példányszámban. Szintén óriási javulás tapasztalható a nemzetiségek lakóterületein 

végzett oktatási tevékenység esetében is, különösen kiemelendő itt az anyanyelvi oktatás 

színvonalának emelkedése. 

Az orvoslás területén megvalósított minőségi javulás szintén kétségbevonhatatlan, 

ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt sem, hogy az adott színvonal még mindig nagyon-

nagyon messze esik a nyugati demokráciákban megszokottól. 

Ki kell emelni továbbá azt is, hogy köszönhetően a központi vezetésben végbement 

generációváltás eredményeként végrehajtott jelentős nemzetközi nyitásnak rendkívüli 

mértékben megnövekedett az autonóm területek külkereskedelmi, illetve turisztikai 

részesedése a nemzetgazdaság egészének értékéből. 

A kínai szakértők autonómiapolitikáról alkotott véleménye szerint: „A több mint fél 

évszázados gyakorlat bebizonyította, hogy a Kína által elméletben és gyakorlatban 

végrehajtott etnikai alapú autonómiapolitika rendkívül sikeres volt. A regionális etnikai 

autonómia a helyes megoldás, hogy az etnikai csoportok problémáját úgy legyenek képesek 

kezelni, hogy az az összes etnikai csoport érdekeit szolgálja.”129 

Nem szabad ugyanakkor szó nélkül elmenni azon tény mellett sem, hogy a nemzetiségi 

területek fejlődése sok esetben a nemzetiségek erőteljes – minden korábbinál gyorsabban 

végbemenő – asszimilációját eredményezi. A technikai és technológiai fejlődés nem minden 

                                                 
129 Regional Autonomy for Ethnic Minorities in China. (http://english.gov.cn/official/2005-

07/28/content_18127.htm. Letöltés időpontja: 2013. november 23., a szerző fordítása.) 
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esetben hat egyértelműen pozitívan a nemzetiségek életére. Számos esetben a „fejlődés” az 

eredeti életterek, az eredeti kultúra pusztulását eredményezi. 

5.3. Klasszikus autonómiaszabályozás a hatalombiztosítás érdekében 

A korábbiakban foglaltak alapján megállapítható, hogy a Kínai Népköztársaságban a 

regionális autonómiaszabályozással megvalósított nemzetiségi politika az egyik 

legfrekventáltabb terület, amelynek sikeres koordinációjához a Kínai Kommunista Párt 

vezetői a klasszikus, konfuciánus kultúra hagyományait használják fel. 

A hagyományos eszközök átvétele a kisebbségi problémák kezelése terén egy olyan 

alapkérdés, amely a soknemzetiségű állam hagyományaiból táplálkozva, alapjaiban határozza 

meg a Kínai Népköztársaság életét. 

A nemzetiségi kérdés kezelése terén számos kritika érte és éri a Kínai Népköztársaságot, 

holott az Európai Unióban sem teljesülnek maradéktalanul az önrendelkezés elvei, eklatáns 

példája ennek az erdélyi magyar autonómia körüli viták ugyanúgy, mint a baszk kérdés körüli 

vita Spanyolországban.130 

Az autonómiaszabályozás megengedő mivolta mellett azonban nem szabad figyelmen 

kívül hagyni, hogy a kisebbségek helyzete számos esetben koránt sem festi azt az idilli képet, 

amelyet a szabályozók körvonalaznak. A legközismertebb nemzetiségi probléma forrása 

továbbra is Tibet, valamint annak önkormányzatisága körül képződik. Tibet kérdése 

permanens problémaként jelentkezik. A pekingi vezetés ragaszkodik ahhoz a klasszikus kínai 

elvhez, amely szerint Tibet Kína elválaszthatatlan része, és az 1950-es katonai bevonulás 

csupán az egység helyreállítását célozta. Az utóbbi években a tibeti álláspont is sokat 

változott. A 2011-ben újonnan megválasztott emigráns tibeti kormány vezetője, ugyan nyíltan 

nem adta fel a terület függetlenségéért folytatott küzdelmet, azonban több jel utal arra, hogy a 

korábbi radikális vonal helyett,131 egy a realitásokon alapuló konszenzusos megoldást 

támogatna. 

Mind nagyobb teret, és mind nagyobb nemzetbiztonsági kockázatot eredményez 

ugyanakkor az ujgur autonómia kérdése. A Xinjiang területén tevékenykedő, a kínai 

                                                 
130 A problémák közismertek, valamint bővebb ismertetésük jelen dolgozat kereteit meghaladják, ezért ezen a 

helyen mindössze az említés szintjén jelennek meg. Azonban egyértelműnek tűnik az a nemzetközi 
tendencia, hogy az autonómiaszabályozással kapcsolatosan világszinten jelentkeznek generális problémák. 
Mind több és több jel utal arra, hogy a jövendő globalizált, ezáltal egyre jobban átjárható világában nagyobb 
és nagyobb szerepet kapnak az autonómiák, mint az önkormányzat leginkább megvalósítható és minden 
politikai szereplőnek legelfogadhatóbb formulája. 

131 A korábbi évtizedekben számos alkalommal előfordult, hogy tibetiek – elsősorban szerzetesek – öngyilkos 
terrocselekményeket követtek el a Kínai Népköztársaság területén. 
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főhatalmat el nem ismerő szeparatista mozgalmak132 tevékenysége az elmúlt években mind 

jobban kiterjedt, és a terroristák tevékenysége ma már az ország fővárosát, Pekinget is 

fenyegeti. 

Természetesen nem lehet kijelenteni, hogy a Kínai Népköztársaságban a kisebbségek 

helyzete tökéletesen, minden probléma nélkül rendezett kérdés, azonban az mindenképpen 

egyértelmű, hogy az adott területen fejlett jogszabályi keretek kerültek kiépítésre, amely jogi 

szabályozók pedig az évezredes, konfuciánus kormányzati hagyományok modern 

leképzésének tekinthetők. 

                                                 
132 A Kínai Népköztársaság legjelentősebb szeparatista-csoportosulása a Turkesztáni Iszlám Párt (Turkistan 

Islamic Party, TIP) néven is ismert Kelet-turkesztáni Iszlám Mozgalom, (East Turkistan Islamic Movement, 
ETIM) amely a legtöbb az országban elkövetett támadásért felelős. A szervezet 2002-től szerepel a terrorista 
szervezetek listáján. A Kelet-Turkesztán függetlenségéért harcot folytató, 1990-ben alakított radikális iszlám 
csoport tevékenysége elsősorban a pakisztáni és afganisztáni határ közeli területekre terjed ki, ahonnan 
aktivistáik könnyedén jutnak vissza a két szomszéd országban elhelyezkedő búvóhelyeikre. A szeparatista 
csoport célja egy iszlám állam kikiáltása a mai Xinjiang területén. Egyes elemzők véleménye szerint azonban 
a szervezet egy Törökországtól Kínáig terjedő óriás iszlám állam létrehozását tűzte ki céljául. Az ETIM 
szorosan együttműködik az üzbegisztáni radikális csoportokkal, és a csoport feltehetően szoros kapcsolatban 
áll az al-Kaidával, valamint a Talibánokkal 
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6. A ma Kínája – globális és uniós szerep, kelet-közép-európai 

érdekeltségek 

A korábbi fejezetekben bemutatott bölcseleti vallási rendszer által áthatott belpolitikai egy 

rendkívül hatékony, a XXI. századi kihívásoknak a nyugati kultúrákhoz képest sokkal jobban 

ellenállni tudó politikai és társadalmi berendezkedést hozott létre. A Kínai Népköztársaság az 

autoritáson alapuló, családi modellt felhasználó politikai struktúra révén a mára a világ egyik 

vezető nagyhatalmává vált.  

A konfuciánus hagyományok alapvető hatást gyakorolnak a Kínai Népköztársaság 

külpolitikájára, amelynek eredményeként Kína, felemelkedő nagyhatalomként a nemzetközi 

erőtérben, egészen más pályát fut be, mint amely a korábbi nagyhatalmak esetében 

megszokott volt. Ebből adódóan, a filozófiai-vallási elemzés során nem lehet nélkülözni a 

téma áttekintését, hiszen csak ennek alapján válhat teljessé az a kép, hogy a klasszikus 

filozófiai-vallási környezet milyen globális hatásokkal jár a kínai emberek mindennapjaira, a 

Kínai Népköztársaság belpolitikai viszonyaira ugyanúgy, mint a kínai állam nemzetközi 

politikában betöltött szerepére. 

A sajátos kínai filozófiai-vallási rendszer által támogattott rendszer jelenlegi nemzetközi 

pozíciói a következő fejezet keretében kerültek összefoglalásra. 

6.1. Történelmi előzmények 

A modern Kínai Népköztársaság vezetőiben mára tudatosult, hogy az országban 

felhalmozott gazdasági és politikai potenciállal nem csak haszon növekszik, hanem azzal 

párhuzamosan a felelősség is. Peking mára mindinkább tisztában van azzal, hogy kénytelen 

bizonyos feladatokat, „missziókat” felvállalni a világ számos pontján, ha el akarja kerülni azt, 

hogy a politikai életben nevetség tárgya legyen, illetve, ami ennél is fontosabb, hogy 

gazdasági potenciáljának fenntartását biztosítani tudja. Kína külpolitikája a sok évszázados, a 

Ming dinasztia133 uralmának második időszakában megkezdett elzárkózási külpolitikai 

struktúrát követően, folyamatosan nyitó és élénkülő tendenciát mutat.  

                                                 
133 Jacques Gernet – az 1921-ben született francia sinológus egyike a legtekintélyesebb Kína kutatóknak –, az 

immár klasszikussá vált, nagyszabású összefoglaló művében, „A kínai civilizáció történetében” a Ming-
dinasztia (1368-1644) uralmának közel három évszázadát három nagyobb, különválasztható, és egymástól 
függetlenül tanulmányozandó történeti, politikai és kulturális egységre osztotta. Az első korszak expanziós, 
építő jellegű politikája a dinasztia megalapítójához, a szegény idénymunkás fiaként született Zhu Yuanzhang 
nevéhez köthető. Zhu (1328-1398) buddhista szerzetes volt, majd 1348-ban az 1344-es nagy éhínség nyomán 
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A XIX. század harmadik negyedétől Kína sem tudta magát kivonni a XVI. századtól egyre 

gyorsuló tempóban kibontakozó globalizációs folyamatoknak az addigi, az egész világ 

társadalmi, politikai és gazdasági berendezkedését alapjaiban megrengető és átalakító hatásai 

alól. A császár-kori Kína külpolitikájának akár a jelképe is lehetne a Kínai Nagy Fal. A totális 

szellemi felsőbbrendűség tudata és az idegenek „alávaló kultúrájának” megvetése, az ennek 

következtében kialakuló tökéletes, az ismeretlennel szembeni érdektelenségtől egyenes út 

vezetett az elzárkózási politika megvalósításához. Az átalakuló világgal lépést tartani képtelen 

állapotból az egyenlőtlen szerződések134 kezdték – ha nem is pozitív értelemben, de – 

kiragadni Kínát. 

Az első egyenlőtlen szerződést az első ópiumháború135 kínzó vereségének folyományaként 

kényszeríthette Nagy-Britannia a császári Kínára. Az 1842-es nankingi szerződés – mint azt a 

nemzetközi jogban használatos kifejezés is hűen mutatja – Kína számára rendkívül 

előnytelennek bizonyult, és minden korábbinál rosszabb feltételeket biztosított az ország 

számára, amelyet az ázsiai tárgyalók nem ismertek fel a maga teljes valójában. A kínaiak 

számára a „brit támadások azonos kategóriába estek az idegen népek kalóztevékenységeivel 

                                                                                                                                                         
kitört lázadáshoz csatlakozó felkelőcsoport élére állt. A vörösturbános felkelőkkel kötött szövetségének 
eredményeként sikert sikerre halmozott, és 1367-re az ország túlnyomó részén sikeresen megdöntötte a 
mongol Yuan-dinasztia hatalmát, és császárként felvette a Hongwu uralkodói nevet. 1368-ban megalapította 
a Ming-dinasztiát. A mongol seregeket végérvényesen 1387-ben sikerült legyőznie. A hadászati sikereken 
túlmenően eredményesen reformálta meg a kínai közigazgatást, valamint még ennél is jelentősebb 
eredményként könyvelhette el a mezőgazdasági területek újbóli művelés alá vonását. Az expanziós korszak 
másik meghatározó uralkodója a Yongle (1403-1424) császári néven ismert Zhu Di (1360-1424) volt. Yongle 
a nagy vállalkozások uralkodója volt. Nevéhez fűződik Zheng He (1371-1433) eunuch tengernagy első hat 
útjának – összesen hét útját dokumentálták a történetírók – finanszírozása. Kína ebben a korban, 
megközelítőleg négy évtizeden keresztül tengeri nagyhatalommá vált a Csendes-óceán térségében. Egyes 
kutatók – közülük leghíresebb a brit származású, Kínában nevelkedett, volt tengeralattjáró parancsnok, Gavin 
Menzies – úgy vélik, hogy a kínai flotta elérte a Karib térséget, sőt Grönlandot is. A Ming-kor második 
szakaszában a fokozódó nomád betörések arra késztették a birodalmat, hogy védekező pozíciót vegyen fel. 
Ebben az időszakban épült ki a Nagy Fal a ma ismert formájában és méretében. 1520-tól alapvető változások 
zajlottak a kínai társadalomban és a mongolok, valamint a keleti partvidéket érő sorozatos kalóztámadások 
teljesen befelé fordulóvá tették a korábban nyitottnak mutatkozó államot (Gernet, 2005). 

134 Az egyenlőtlen szerződés kifejezés Kína kapcsán került be nemzetközi jog fogalmai közé. Olyan nemzetközi 
egyezmények tartoznak a kategóriába, amelyeket elméletben két szuverén állam köt meg egymással, azonban 
az egyik fél nyomasztó katonai, gazdasági, politikai fenyegetésének hatására a másik fél gyakorlatilag 
kénytelen elfogadni a számára kedvezőtlen feltételeket tartalmazó megállapodást. 

135 Az ópiumkereskedelem óriási hasznot hajtott az elsősorban angol kereskedőknek és ezzel párhuzamosan 
hatalmas károkat okozott a kínaiaknak. A kínai lakosság korábban nem, vagy mindössze csekély mértékben 
volt a kábítószer rabja. Az angolok által megkedveltetett készítménynek a XIX. század elején hamarosan 
tömegek lettek rabjai. Az Indiából beszállított áru óriási nemzetgazdasági és egészségügyi rombolást végzett. 
A császári kormányzatban éveken keresztül zajlott a vita arról, hogy Pekingnek kell-e bármiféle ellenlépést 
tennie az ügyben, vagy sem. 1839-ben végül is az ópiumkereskedelem teljes betiltását szorgalmazó politikai 
irányzat győzedelmeskedett. A kínai hatóságok határozott intézkedéseket foganatosítottak az angol 
kereskedőkkel szemben, amire válaszul az európaiak először fosztogatni kezdtek, később pedig az angol 
flotta egészen Nankingig – a kínai történelem szimbolikus városa – hajózott fel a Jangcén. Kína belső 
viszonyainak leírására a káosz szó a legideálisabb. Ennek eredményeként hiába volt jelentős 
létszámfölényben az ázsiai hadsereg, a néhány ezer fős angol expedíciós haderő elsöprő fölényre tett szert, és 
Peking rövidesen béketárgyalások folytatására kényszerült. A háborút az 1842-ben megkötött nankingi 
szerződés zárta le (Gernet, 2005). 
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vagy a barbárok betöréseivel” (Gernet, 2005: 410), ennek folytán azt nem vették elég 

komolyan, és ez – mint a történelem folyása rövidesen bizonyította – végzetesnek bizonyult a 

császárság szempontjából.  

A Kínára kényszerített egyenlőtlen szerződések, annak ellenére, hogy felmérhetetlen 

károkat okoztak az ázsiai államnak, mégis áttételesen óriási hasznot is hoztak neki. Az ázsiai 

ország ezek hatására került vissza a világ gazdasági térképére. Badarság volna azt hinni, hogy 

a szerződések hatására az állam csak az ópium behozatalának, valamint a nyugati civilizáció 

gőgjével szembesült. Ha nem is közvetlenül, de áttételesen számos pozitív hozadékkal is járt a 

kínai társadalom számára a félgyarmati sors. A császári udvar már korábban meggyengült, 

azonban ahhoz éppen elég erős maradt, hogy hatalmát megtartsa a belső elégedetlenkedőkkel 

szemben, akik – az elzárkózásból adódóan – sem ideológiai, sem gazdaságpolitikai 

alternatívát nem tudtak felkínálni. A nyugatiak térnyerésének hatására azonban számos olyan 

technikai, tudományos és ideológiai újdonság áramlott az országba, amelyek a változások, a 

fejlődés lehetőségét vetítették előre. Mind több és több kínai fiatal jutott el nyugatra, 

ismerkedett meg az európai, amerikai kultúrával, illetve lehetőséget szerzett, hogy világhírű 

felsőoktatási intézményekben folytathasson tanulmányokat. Hazatérésük után pedig az ország 

átalakításának motorjaivá váltak. 

A tajping felkeléstől136 sújtott államban a második ópiumháborút137 (1856-1860) követő 

újabb egyenlőtlen szerződések, valamint a nyugati elnyomás elleni tiltakozásként 1899-ben 

kitört boxerlázadás138 egyértelművé tették, hogy új vezető elitre van szükség az ázsiai 

országban. A hagyományos kínai társadalomban azonban a vezető tisztviselők kiválasztása 

más rendszerben működött, mint az európai kultúrkörben. A rekrutáció a XIX. század végén, 

a XX. század elején még mindig a Han dinasztia hatodik uralkodója által rendszeresített 

                                                 
136 A tajping felkelés tizennégy éven át 1850 és 1864 között pusztította Kínát. A mandzsu Qing-dinasztia (1644-

1911) erőtlenségére jellemző, hogy évtizedes, folyamatos és véres háborúskodást követően is csak a nyugati 
nagyhatalmak segítségével sikerült győzedelmeskedniük a lázadók által alapított Nagy Egyenlőség Mennyei 
Birodalma felett. A felkelés alapjaiban rengette meg a császárságot, romba döntötte a gazdaságot. Egyes 
országrészek teljesen elnéptelenedtek, a halálos áldozatok számát húsz és harminc millió közöttire teszik 
(Gernet, 2005). 

137 A második ópiumháború 1856 és 1860 között zajlott, egy gyakorlatilag mondvacsinált indok – egy brit 
csempészhajó feltartóztatása – nyomán. A fegyveres harcokba Franciaország, Oroszország, valamint az 
Egyesült Államok is bekapcsolódott. A nyugati hatalmak elsöprő győzelmét követően a császárság újabb 
egyenlőtlen szerződés megkötésére, még több a nyugati hatalmaknak adandó kedvezményre kényszerült 
(Gernet, 2005). 

138 Az 1899 végén kitört boxerlázadás a hagyományos kínai értékek védelmében, az idegen megszállók, továbbá 
a nyugati értékrend szerint élő kínaiak ellen irányuló véres felkelés tovább gyengítette a vesztes háborúk 
sorát átélt Qing-dinasztiát. A Kínai Császárság végül hét nagyhatalom – Anglia, Franciaország, Japán, 
Németország, Olaszország, Oroszország, Osztrák-Magyar Monarchia – segítségével tudott úrrá lenni a 
felkelésen. A boxerlázadást követően szerződésben rögzítették Tiencsin koncessziós területi felosztását, 
amelynek keretében az Osztrák-Magyar Monarchia is gyakorlatilag gyarmati területhez jutott az ázsiai 
országban (Gernet, 2005). 
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metódusok alapján működött.139 Azonban a modern, nyugatról érkező eszmék mind több és 

több teret hódítottak maguknak, végül 1911-ben kezdetét vette a modern Kína kialakulása. 

Az 1911. október 10-én Vucsangban robbant ki az a felkelés, amely villámsebességgel 

söpört végig az országon, és végromlásba kergette a Qing-dinasztiát. Puyi, az utolsó kínai 

császár hat éves volt, ténylegesen tehát nem tudta gyakorolni a hatalmat. A császári család 

hamarosan kénytelen volt meghátrálni a forradalmárok elől. Utolsó próbálkozásként 

alkotmányos kormányzásra tettek ígéretet, de menekvés már nem volt számukra. 

A felkelő tartományok képviselőinek konferenciáján, 1911. december 29-én a Kínai 

Köztársaság ideiglenes elnökévé választották a demokratikus átalakulások atyját Sun 

Yixiant,140 ezzel pedig kezdetét vette a modern Kína kiépülésének véres időszaka. 

6.2. Peking a nemzetközi erőtérben 

Mára a helyzet gyökeresen megváltozott a fentebb említettekhez képest. „A nyitott kapuk 

politikájával vette kezdetét annak a politikai, gazdasági és lélektani feltételrendszernek 

kiépülése, amelynek következtében az anyaországtól távol élő kínaiak is aktív részt 

vállalhatnak a Kínai Népköztársaság gazdaságfejlesztési és modernizációs tevékenységben” 

(Mészáros, 2001). 

A XXI. század elején a Kínai Népköztársaság már nem engedhette meg magának, hogy ne 

határozza meg egyértelműen a külpolitikai irányvonalának főbb hangsúlyait és hangnemét 

                                                 
139 A Han-dinasztia (i.e. 206-i.sz. 9) hatodik uralkodója Wudi (i.e. 141-87) több mint fél évszázados uralma alatt 

sikeres hatalomközpontosító politikát folytatott, és sikerült helyreállítania az ország egységét. Uralkodása a 
konfucianizmus felemelkedésének korszaka. Wudi volt az, aki kiépítette a hivatalnok rendszert, aki 
kidolgozza/kidolgoztatja azokat az elveket, amelyek alapján a hivatalnok vizsgákat a pályázóknak 
abszolválniuk kellett. A többfokú vizsga rendszer minden adott fokán az aspiránsnak a szintnek megfelelő 
nehézségű konfuciánus szöveget kellett értelmeznie. Amennyiben a feladatot megfelelően teljesítette, akkor 
alkalmassá vált az adott szintű hivatalnoki pozíció betöltésére. A kiválasztás abszolút ideológiai alapon 
működött, nélkülözve a szakmaiság legcsekélyebb jelét. Könnyen belátható. hogy az ipari fejlődés lázában 
égő XIX. századi világban ez a módszer már alkalmatlan volt feladata betöltésére (Gernet, 2005). 

140 Sun Yixian, vagy a nyugaton ismertebb angol átírási mód szerint Sun Yat-sen mindmáig a kínai történelem 
egyik legnépszerűbb, ikonikus figurája. Sun politikai tevékenységének tisztelete megkérdőjelezhetetlen 
legyen szó bármely politikai irányzat képviselőjéről is. Életével, eszmeiségével, valamint cselekedeteivel 
rászolgált, hogy személyében a „modern Kína atyját” tiszteljék. Az 1866. november 12-én a kantoni 
Csongsanban született, nem messze a portugál fennhatóság alatt álló Makaótól. Orvosi diplomát szerzett, de 
érdeklődése hamar a politika irányába fordult. Először 1895-ben felkelést szervezett a dinasztia ellen, azoban 
a szervezkedés kiderült, és Sun száműzetésbe kényszerült. 1905-re kristályosodik ki politikai 
gondolkodásának alapja, a „három népi elv”, amely a nacionalizmus, a demokrácia és a szocializmus 
hármasának megvalósítására épített. Az 1900-as évek elején többször próbálkozott száműzetésből 
felkeléseket kirobbantani, sikertelenül. Az 1911-es vucsangi felkelés végül országos szinten is 
eredményesnek bizonyult, a császári hatalom megdőlt. A megalakuló köztársaság ideiglenes elnökévé Sunt 
választották, aki azonban azt az egyeduralomra törő Yuan Shikai ellenében nem tudta megtartani. 1925-ös 
haláláig élete folyamatos száműzetés és hazatérés, újabb és újabb kormányalakítások között telt. A nevéhez 
fűződik a későbbi forradalmi hadsereg alapját adó Whampoa katonai akadémia megalapítása. 
(http://www.answers.com/topic/sun-yat-sen. Letöltés időpontja: 2011. november 8.) 
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alkotó tényezőket. Mindezeket úgy fogalmazta meg, hogy szem előtt tartotta geostratégiai 

céljait. Ezek a következőkben foglalhatók össze: 

− Az országot a világgal szembeni demográfiai túlsúlya, továbbá területének 

kiemelkedő nagysága – a világ harmadik legnagyobb kiterjedésű ország – 

nagyhatalmi szerepre predesztinálja. 

− Az ország területi egyesítése – Hongkong és Makaó nemrégiben történt 

visszacsatolását követően a Tajvan szigetén található, „szakadár” Kínai 

Köztársaság mielőbbi reintegrálása, illetve a fennálló területi egység 

megőrzése, a tibeti, továbbá az ujgur elszakadási törekvések csírájában való 

elfojtása – elsődleges nemzeti célja a külpolitikának. 

− A globális nagyhatalmi pozíció megszerzése és az ezt szolgáló mélyreható 

gazdasági és katonai modernizáció nemzetközi feltételeinek megteremtése 

olyan módon, hogy az ne veszélyeztesse a jelenlegi politikai rendszer létét, 

valamint stabilitását. 

A fent felsorolt három jelentős politikai iránymutatás mélyrehatóan formálta azt az 

összesen nyolc pontból álló külpolitikai iránymutatást,141 amelyet Yang Jiechi 

külügyminiszter neve által fémjelezve, 2007-ben tártak a nyilvánosság elé: 

− A Kínai Népköztársaság akkor sem kíván diplomácia hegemóniára törni, ha 

nagyhatalommá válik;  

− Kína nem játszik nemzetközi politikai játszmákat, nem kíván beleavatkozni 

más országok belügyeibe és nem kívánja saját ideológiáját más államokra 

rákényszeríteni; 

− Peking minden államot egyenlő elbánásban részesít, tiszteletben tarja 

államiságukat, továbbá visszautasítja a zsarnokoskodást, és a probléma 

megoldások konzultációs elvét tartja az egyetlen lehetőségnek; 

− Kína a külpolitikába nem alkalmaz kettős mércét, minden ügyet a maga 

valójában értékel, egyben leszögezi, hogy egy állam nem tehet olyat más 

állammal, amit magának ne kívánna; 

                                                 
141 Beijing likens Cheney criticism to nosy neighbor http://www.washingtontimes.com/news/2007/mar/01/ 

20070301-104826-2978r/. Letöltés időpontja: 2011. november 8.) 
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− Az országok közötti kapcsolatoknak az ENSZ alapokmányán, valamint az 

irányadó nemzetközi jogi normákon kell alapulniuk; 

− Kína a nemzetközi vitáit békés úton kívánja rendezni, ezért haderejét nem 

kívánja a területi integritása biztosítására alkalmas képességeken felül bővíteni; 

− Kína ellenzi a terrorizmust és a tömegpusztító fegyverek további terjedését; 

− Kína tiszteletben tartja a civilizációk sokszínűségét és egymás közötti 

értékcseréjét. 

Kínát hatalmas területe,142 a növekedés fékezésére tett erőfeszítések ellenére is 

folyamatosan gyarapodó népessége, egyre jelentősebb – nukleáris és hagyományos 

képességekkel is rendelkező – katonai potenciálja, valamint a már-már veszélyes 

gyorsasággal növekvő gazdasága, nemcsak közvetlen környezetére és szűkebb régiójára, de a 

globális nemzetközi folyamatokra is mind nagyobb befolyás gyakorolásra ösztönzi.143 

Elmondható, hogy ma már nem is lehet figyelmen kívül hagyni a világ jelentős problémáinak 

kezelésénél, megoldásánál, bárhol, a Föld bármely eldugott pontján is merüljenek fel a 

konfliktusok.  

Az új típusú pekingi törekvés első momentuma volt, amikor 2004 nyarán jelentős számú 

rendőri alakulatokat küldött az ENSZ békefenntartó akciójának keretében Haitiba.144 Az első 

                                                 
142 Kína összterülete 9.574.479 km2, ezzel Oroszországot és Kanadát követően a harmadik legnagyobb földrajzi 

területű országa a Földnek. Területi nagysága közel egymillió négyzetkilométerrel meghaladja a földrészként 
nyilvántartott Ausztrália és Óceániát. Az ország Ázsia egynegyedén terül el, és nem egész egymillió 
négyzetkilométerrel kisebb csak, mint Európa. 

143 A kínai gazdaság fejlődésének eredményeként az ország mára minden korábbinál nagyobb energia, valamint 
ásványianyag éhségben szenved. Az ázsiai állam ipari potenciáljának növekedése az energiahordozók és az 
egyéb bányászati termékek világpiacának olyan mértékű átrendeződését hozta magával, amely mára a 
világpolitika mind nagyobb átrendeződését eredményezi. A kínai befolyás növekedése Dél-Amerikában, 
Afrikában, valamint a Közel-Keleten egyértelművé teszi, hogy Peking újfajta gyarmatosító politikába 
kezdett, amely nem követi a korábbi évszázadok portugál, spanyol, brit, vagy amerikai gyarmatosítási 
metódusokat, hanem egyértelműen a gazdasági függőségre, térnyerésre helyezi a hangsúlyt. Ugyanakkor 
elengedhetetlen hangsúlyozni, hogy bizonyos határokon túlmenően a gazdasági érdekek érvényesítésének 
szükséges velejárója a megfelelő szintű, nem csak védekezésre, hanem csapásmérésre is alkalmas haderő 
fenntartása. A kínai haderő modernizálásáról az utóbbi években napvilágot látott információk – lopakodó 
vadászbombázó kifejlesztése, repülőgép anyahajó építése – egyértelművé teszik, hogy a kínai állami vezetők 
a kínaiakra oly jellemző hosszútávra építkező, nyugodt lépésekkel nekikezdtek a világhatalmi szerepre 
predesztináló haderő kiépítéséhez. Kína azonban a hagyományaiból fakadóan nem hódító nemzet, így nem 
valószínű, hogy az Egyesült Államokhoz, vagy a korábbi Szovjetunióhoz hasonló képességekkel bíró 
fegyveres erők fenntartására törekedne. 

144 2004 elején fegyveres lázadás tört ki az akkor három éve hatalmon lévő haiti elnök, Jeean-Baptiste Aristide 
ellen. A legszegényebb karibi országban 1990-ben, a véreskezű, félelmetes vagyont felhalmozó diktátor, 
Duvalier eltávolítását követően választották először elnökké a volt katolikus papot. Államának első szabadon 
választott államfője volt, akit a szegény néprétegek szeretete övezett, majd egyes feltételezések szerint a 
Nyugat hathatós támogatásának eredményeként 2004-ben buktatták meg, és ekkor kényszerült hét éves 
száműzetésre, amelyből 2011-ben tért vissza hazájába. A Kínai Népköztársaság az ENSZ égisze alatt először 
2004-ben, Aristide elűzését követően, Haitire küldött mintegy 126 békefenntartót. 
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nemzetközi katonai-, rendőri fellépést a későbbiekben számos követte, és hamarosan a Kínai 

Népköztársaság békefenntartói mindennapos résztvevőivé váltak a világ válságövezeteiben 

szolgálatot teljesítő nemzetközi erőknek.145 

Peking általános világpolitikai törekvéseit jellemzi, hogy mindinkább globális hatalmi 

pozíciók betöltésére törekszik. Jelenleg azonban – bár tényleges gazdasági potenciálja 

indokolttá tenné –, politikai és elsősorban katonai lehetőségei egyelőre korlátozzák ennek 

érvényesülését. 

Napjainkban a Kínai Népköztársaság elsősorban az ázsiai- és a csendes-óceáni régióban 

rendelkezik kiemelkedő befolyással. Mindinkább elmondható azonban, hogy ebben a földrajzi 

övezetben az Egyesült Államokkal bipoláris hatalmi központot képeznek.146 A gazdasági, 

politikai, katonai érdekérvényesítési törekvései azonban már egyre inkább érintkeznek, 

esetenként ütköznek több nagyhatalom,147 és számos regionális, illetve középhatalom148 

érdekeivel. Kína befolyása Ázsián kívül is rohamosan növekszik. Kína, pusztán a gazdasági 

kapcsolatok fejlesztésével alapvető befolyásolási szerepre tett szert gyakorlatilag az összes 

kontinensen. Rendkívül érzékletesen példázza ezt a térnyerést az a változás, amely a Kínai 

Népköztársaság Afrika-politikájában ment végbe. Chris Alden, az Afrika-Ázsia kapcsolatok 

neves kutatója úgy fogalmaz, hogy „bár elsősorban a természeti erőforrások létfontosságúak 

a kínai gazdaság számára, az ázsiai nagyhatalom globális ambícióinak tudatában Afrika 

kiemelt stratégiai helyen szerepel. Kína lassacskán kulcstényezővé válik a fekete kontinensen 

és a legtöbb területen felváltja a korábbi nyugati hatalmakat” (Alden, 2010: 22). 

A Kínai Népköztársaság nemzetközi politikájának átalakulására a másik jellegzetes példát 

a Latin-Amerikával megváltozott pekingi kapcsolatrendszer szolgáltatja. Ennek az 

átalakulásnak szépen kidolgozott, példákkal illusztrált képét nyújtja Lehoczki Bernadett a 

„Latin-Amerika és Kína: a kapcsolatok új rendszere” című értekezésében. Lehoczki 

következtetései alátámasztják azt a feltételezést, hogy Kína mind tudatosabban nyit az ásványi 

kincsekben gazdag, azonban azok kitermelésére anyagi forrással nem rendelkező, harmadik-

világbeli szegény államok felé. 

                                                 
145 Jordán Gyula 2011-ben tanulmányt szentelt a Kínai Népköztársaság nemzetközi békefenntartással 

kapcsolatos politika történetének. 
146 Japán szerepe az utóbbi időben folyamatosan csökken nemcsak a világpolitikában, de az ázsiai régióban is. 

India jelenleg nem képes olyan erőt felvonultatni, amellyel képes volna befolyási övezetét a kelet- dél-kelet-
ázsiai régió irányába jelentősen kitolni. 

147 USA, Oroszország, Japán, India. Japán és India nagyhatalmi besorolása viták kiváltója lehet, azonban nem 
hagyható figyelmen kívül, hogy mindkét ország olyan kiemelkedő gazdasági potenciállal bír, amely messze 
túlmutat a regionális, vagy középhatalmi státuszon. India esetében mindez kiegészül a kiemelkedő 
hadiképességekkel, amelyek messze túlmutatnak más ázsiai államokén. 

148 Pakisztán, Indonézia, Vietnam. 
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Peking a korábbiaknál magabiztosabban vállalja fel a konfrontációt a nemzetközi 

konfliktusok kezelésének kérdésében az Amerikai Egyesült Államokkal, ugyanakkor Kína 

felemelkedésével párhuzamosan a két nagyhatalom mindinkább közös platformra is kerül. A 

New Yorkot ért 2001. szeptember 11-ei terrorakció nyomán kialakult új geopolitikai 

helyzetben Peking bebizonyította, hogy az ENSZ keretei között kész együttműködni a 

nemzetközi terrorizmus elleni közös erőfeszítésekben. Nem hagyható azonban figyelmen 

kívül az a tény, hogy a terrorizmus elleni harc védőbástyaként szolgál Peking számára a 

szakadár – elsősorban ujgur – ellenzék elleni fellépés kérdésében.149 

A hivatalos kínai helyzetértékelés szerint a világ a multipoláris berendezkedés felé vette az 

útirányt. A kínai álláspont jelenleg az Amerikai Egyesült Államokat tekinti az egyetlen 

szuperhatalomnak. A nemzetközi politikai színtéren beállt változások a pekingi állásfoglalás 

szerint a nemzetközi erőegyensúly megbomlásaként értékelhetők. Az Amerikai Egyesült 

Államok nyomasztó nemzetközi dominanciája ugyanakkor visszatetszést kelt az ázsiai állam 

vezetőiben, ezért üdvözlik a különböző pólusok megjelenését a világpolitikában. Ennek 

szellemében tekint Kína az Európai Unióra.150 

A fenti nézőponttal összhangban, Peking bizonyos fenntartásokkal kezeli a NATO 

bővítését,151 mivel azt az USA globális pozícióit erősítő tényezőként értékeli, amely a távoli 

jövőben akár veszélyeztetheti is Peking stratégiai érdekeit.152 

A kínai vezetés jelentős erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az ország minél több 

globális és regionális nemzetközi szervezetben súlyának megfelelő pozíciót kapjon. 

Törekvésében jelentősen segíti az ENSZ BT tagsága. Az ENSZ sürgető reformját Peking a 

                                                 
149 Peking, Moszkvához hasonlóan felismerte a Nyugat terrorizmus ellen hirdetett hadjáratában rejlő belpolitikai 

nehézségeket. A belső ellenség terroristának minősítése révén megnyílt a lehetőség a szakadár területek, 
valamint a nemkívánatos ellenzék egy új, a nemzetközi politikában is szélesebb eszközöket megengedő 
„kezelésére.” 

150 Nem szabad mindazonáltal figyelmen kívül hagyni a gazdaságpolitikai szempontokat sem. Kínának nem a 
nemzetközi szinten versenytárs Európa, hanem a fizetőképes felvevőpiacként, valamint modern technológiai 
forrásként működő Európára van szüksége. A pekingi döntéshozók, valamint az ázsiai üzletemberek minden 
esetben a saját gazdasági hasznukra vonatkozó realitások alapján döntenek. Az ázsiai állam és Európa között 
nincs meg az az ideológiai kapocs, amely megvan az Egyesült Államok és az Unió, vagy Európa és az általa 
kereszténnyé tett Dél-, valamint Közép-Amerika között. 

151 Jelenleg Macedónia vár a NATO tagfelvételre. A balkáni állam hosszú ideje pályázik a védelmi szövetség 
tagságára, azonban az Görögország ellenállásán a korábbiakban elbukott. Miután a gazdasági világválság 
jelentősen gyengítette Athén pozícióit, nem kizárt, hogy megnyílik a lehetőség Szkopje taggá válása előtt. 

152 Az érdekszférák összeütközésének a történelem folyamán sokszor és sokfelé lehettünk szemtanúi. Jelenleg 
Kína folyamatosan bővíti a befolyási övezetét, amely az eurázsiai kontinensen nyugati irányba jelenleg már a 
Kaukázus és az Öböl-térség vidékéig terjed. Ezáltal pedig egybe tolódik Oroszország, és első sorban az 
Amerikai Egyesült Államok befolyási övezetével. Oroszország jelenleg nincs abban a pozícióban, hogy 
hasonló érdeksérelmekre hathatós, az erő szavával adott válasszal szolgáljon. Az arab-világban Moszkva 
egyre kevésbé kedvelt partner, ez pedig más nagyhatalmak védőszárnyai felé hajtják ezeket az államokat. 
Washington pedig az elmúlt években, és különösen a Bush-rezsim uralma alatt követett hathatós amerikai 
terrorellenes nemzetközi fellépésnek köszönhetően gyakorlatilag a térség második – az első Izrael Állam – 
számú ellenségévé lépett elő. 
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fejlődő országok szerepének növelésével kívánja megvalósítani, de ellenzi az ENSZ BT 

állandó tagok jogosítványainak szűkítését, valamint a BT bővítését.153 Peking a nemzetközi 

viszonylatban kiemelt feladatának tekinti Tajvan elszigeteltségének fenntartását.154 Az ország 

távlati céljai között szerepel a világ gazdaságilag legfejlettebb államait összefogó Nyolcak 

Csoportjába155 történő felvétel elérése. A pekingi kormányzat számára azonban a „fejlődő 

ország” státuszából adódó jelentős gazdasági előnyök megtartása is haszonnal járhat, ezért 

Kína elzárkózik a G8-as tagság igényének hangsúlyozásától. Jelentős lépéseket tesznek 

ugyanakkor a Kínai Népköztársaság tekintélyének növelésére a fejlődő világ országai között.  

A Kína Népköztársaság roppant természeti erőforrásokkal rendelkezik,156 azonban ezek 

közül több, a jelentős kitermelés ellenére is kevésnek bizonyul.157 Az ipar ellátásának 

                                                 
153 Peking az ENSZ reformjának generális kérdéseiben kompromisszumokra kész, a korábbi évtizedek merev 

kínai politikájától eltérő, konstruktív magatartást tanúsít. Egy kérdéskörben, a BT bővítésének ügyében 
ugyanakkor Peking hajthatatlan. A BT bővítését elsősorban a tagságra pályázó, úgynevezett G4 országok – 
Brazília, India, Japán és Németország – szorgalmazzák, azonban Peking, a tokióval való konfrontáció 
elkerülése végett a bővítés kollektív elutasítását választja. 

154 Peking tartja magát a több évtizedes stratégiájához, és diplomáciai kapcsolatot csak azokkal az államokkal 
ápol, amelyek a kínai nép kizárólagos képviselőjének ismerik el. Tajpej diplomáciai elismerését az ország 
belügyeiben való beavatkozásként értékeli, és azonnali kapcsolat megszakítással „honorálja.” Tajvan 
függetlenségét mindössze huszonhárom állam ismeri el. Ezek között nem található a nemzetközi politikai 
életben stratégiai jelentőségű ország. Elsősorban az anyagi támogatást remélő, szegény államok 
„kényszerülnek” Tajpej elismerésére. Az egyetlen kivételt a katolikus egyházi állam, Vatikán jelenti. Meg 
kell jegyezni ugyanakkor, hogy Tajvan gazdasági jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, hogy a legtöbb 
állam – köztük Magyarország is – úgynevezett Kereskedelmi Irodát működtet a szigetországban, amely 
gyakorlatilag nagykövetségként működik. A Tajvan függetlenségét elismerő államok: Belize, Burkina Faso, 
Dominikai Köztársaság, El Salvador, Gambia, Guatemala, Haiti, Honduras, Kiribati, Marshall-szigetek, 
Nauru, Nicaragua, Palau, Panama, Paraguay, Saint Kitts és Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent és a Grenadine-
szigetek, Sao Tomé és Principe, Salamon-szigetek, Szváziföld, Tuvalu, Vatikán. 

155 G8: Amerikai Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Franciaország, Japán, Kanada, Németország, 
Olaszország, Oroszország. 

156 Kína fő ásványkincsei: feketeszén, vasérc, molibdén, wolfram, mangán, kőolaj, földgáz, higany, ón, 
vanádium, uránérc, ritka földfémek. A Kínai Népköztársaság jelenleg a világ ritka földfém kitermelésének 
97%-át tartja ellenőrzése alatt. A high-tech termékek, valamint a modern fegyverzetek gyártási 
technológiájában nélkülözhetetlen ásványi kincsek bányászatáról a legtöbb ország lemondott, mivel Peking 
korábban rendkívül olcsón látta el velük az egész világpiacot. Azonban ez a trend az utóbbi években 
megváltozott, ez a tény pedig alapjaiban változtathatja meg az alapvető geostratégiai tendenciákat. „1965 és 
1984 között Amerika volt a nyersanyagok legnagyobb termelője, a nyolcvanas évek közepétől azonban Kína 
elkezdte kiaknázni hatalmas készleteit, és 1991 után szinte teljes monopóliumot szerzett. Az amerikai termelés 
javát adó kaliforniai Mountain Pass bányát gazdasági és környezetvédelmi okokra hivatkozva 2002-ben 
zárták be, azóta az USA is kizárólag Kínából szerzi be a ritkaföldfémeket… Az amerikai kormánnyal 
ellentétben Kína korábbi vezetője, Teng Hsziao-ping már 1992-ben felismerte a stratégiai nyersanyag 
jelentőségét, amikor arról beszélt, hogy "amíg a Közel-Keletnek olaja, addig Kínának ritkaföldfémjei 
vannak". Kínai szakértők azóta is az egyik legfontosabb stratégiai nyersanyaguknak tekintik a 
ritkaföldfémeket: egy a China Daily napilapnak nyilatkozó professzor például egyenesen a "ritkaföldfém 
atyjának" nevezte Kínát.” (Hadat üzent Kína a jövő technológiáit kereső országoknak 
http://www.origo.hu/nagyvilag/20101230-ritkafoldfem-katonai-fuggesbe-taszithatjak-a-vilagot-kina-nelkuloz 
hetetlen-ritkafoldfemei.html. Letöltés időpontja: 2012. március 12.) 

157 A Kínai Népköztársaság olajbehozatalra szorul, annak ellenére, hogy 2005-ben, az első számú kínai olajipari 
vállalat, a Sinopec bejelentette, hogy „húsz éves kutatás után találták meg a Tarim medencében az új 
olajmezőt, amely 1,08 milliárd tonna kőolajat és 59 milliárd köbméter földgázt is tartalmaz, de a kőolajkincs 
nagysága elérheti a 2,7 milliárd tonnát” (Jelentősen nőhetnek Kína olajtartalékai. 
http://www.origo.hu/gazdasag/hirek/20050103jelentosen.html. Letöltés időpontja: 2007. október 4.) 
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biztosítása érdekében ma is érvényben van Deng Hsziaoping külpolitikai koncepciója, amely 

a nagyhatalmi – főként katonai – szerepvállalást és érdekérvényesítést egyelőre alárendeli a 

világ vezető hatalmaival való együttműködésnek. 

A pekingi kormányzati körökben egyre nagyobb fontosságot tulajdonítanak annak, hogy a 

világgazdaság intézményrendszerében is súlyához méltó szerephez jusson a Kínai 

Népköztársaság. 2001 decemberében a WTO158 szervezetéhez történt csatlakozás e 

tekintetben nagy fontossággal bírt. A 21. század elején tett első jelentős lépés nagymértékben 

hozzájárult a század első évtizedében elért, világviszonylatban is kiemelkedő kínai gazdasági 

sikerekhez. Hasonlóan nagy szerephez jut az ázsiai állam fejlődésében és nemzetközi 

lehetőségeinek szélesítésében a G20159 tagság.  

Kína nagy hangsúlyt helyez a közvetlen környezetében, vagyis az ázsiai-csendes-óceáni 

térségben kialakult, fokozatosan intézményesülő együttműködési csoportosulásoknak. Nem 

csak támogatja, de aktív résztvevője és alakító szereplője az Ázsiai és Csendes-óceáni 

Gazdasági Együttműködésnek,160 amelyen keresztül jelentős befolyást gyakorol a térség 

államainak gazdasági és politikai folyamataira. 

A kínai biztonságpolitika és a katonai doktrína jelenleg még a védelmi jelleget 

hangsúlyozza. Peking létszámban és technikában egyaránt növekvő katonai ereje azonban 

számos nyugati és keleti elemzőben aggodalmat kelt. Az utóbbi tizenöt év során jelentős 

fejlődésen ment át Kína stratégiai rakétatechnológiája, nukleáris csapásmérő eszközei, 

légiereje, továbbá haditengerészete.161 

                                                 
158 A World Trade Organization (WTO, Világkereskedelmi Szervezet). 
159 A húsz legnagyobb gazdasággal rendelkező országot csoportosító világszervezet. Amerikai Egyesült 

Államok, Argentína, Ausztrália, Brazília, Dél-afrikai Köztársaság, Egyesült Királyság, Kanada, Kína, 
Franciaország, Németország, Olaszország, India, Indonézia, Japán, Mexikó, Oroszország, Szaúd-Arábia, Dél-
Korea, Törökország, Európai Unió. 

160 Az Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) egy gazdasági társulás, amelynek célja, hogy elősegítse az 
ázsiai, valamint a csendes-óceáni térség kereskedelmét, valamint fejlessze a tagállamok gazdasági 
együttműködését. Az APEC tagállamai: Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Brunei, Chile, Dél-Korea, 
Fülöp-szigetek, Hong Kong, Indonézia, Japán, Kanada, Kínai Népköztársaság, Malajzia, Mexikó, 
Oroszország, Pápua Új-Guinea, Peru, Szingapúr, Tajvan Új-Zéland, Vietnám. Külön figyelmet érdemel 
Tajvan részvétele az APEC szervezetében. Tajpej csak korlátozottan vehet részt államiságának el nem 
ismertsége miatt. 

161 Mára az ország repülőgép hordozóval is rendelkezik. Az orosz Kuznyecov hajóosztályba tartozó, eredetileg 
cirkálónak tervezett repülőgép anyahajó nem tartozik a világ legnagyobb hadihajói közé, azonban a jelenlegi 
haditechnika mellett kijelenthető, hogy nagyhatalmi státusz elsőszámú szimbóluma, hogy egy állam 
rendelkezik repülőgép hordozóval. „Kína repülőgéphordozó-beszerzése egy lépés az amerikai tengeri 
dominancia megkérdőjelezése irányába, egyben egy olyan bevetési képesség birtoklását eredményezné, ami 
Tajvanon, sőt a Dél-kínai-tengeren túl is megnyitná Peking számára a katonai érdekérvényesítés lehetőségét” 
(Rácz, 2010: 226). Washington problematikusnak ítélte, hogy 2011 decemberében sikeresen tesztelte első 
hordozóját, olyannyira, hogy még annak építése során magyarázatot követelt arra, hogy milyen célra kívánja 
használni Peking a hajót. 
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A Kínai Népköztársaság 1999-ben, egy akkor kifejlesztett, nagy hatótávolságú, több, külön 

célra irányítható robbanófejjel felszerelt rakétatechnológia sikeres próbája után jelentette be, 

hogy rendelkezik a neutronfegyver technológiájával.162 A kínai rakétatechnológia 

fejlődésében a nagy technikai áttörést az jelentette, amikor 2004-ben saját fejlesztésű 

hordozó-rakéta és űrhajó segítségével Peking embert juttatott az űrbe. A gyorsütemű kínai 

fejlesztések arra késztették a vezető nagyhatalmakat, hogy szorosabb kapcsolatépítésre 

törekedjenek Pekinggel. Ennek egyik további fontos motiváló tényezője, hogy Kína 

nemzetközi rendszerbe integrálásával csökken annak esélye, hogy az ázsiai állam esetlegesen 

agresszorként lép fel. 

Pekingnek ugyanakkor érdekében áll, hogy ne bonyolódjon jelentősebb konfrontációba, 

valamint fegyverkezési versenybe a világ vezető nagyhatalmaival, főként az Amerikai 

Egyesült Államokkal.163 Peking, éppen ezért egyre növekvő készséget mutat a 

fegyverzetkorlátozás és leszerelés kérdéseiben való együttműködésre. Kína csatlakozott az 

atomsorompó szerződéshez, a nukleáris kísérletek betiltásáról kötött megállapodáshoz, 

részese a vegyi és biológiai fegyverek betiltásáról szóló egyezménynek, valamint a non-

proliferáció egyéb kérdéseiben164 is konstruktív magatartást tanúsít.  

Éles kínai reagálásra és ellenállásra találnak azonban mindazon, elsősorban az Amerikai 

Egyesült Államok által fontolgatott fegyverzetfejlesztési tervek, amelyek hatásaként Kína 

stratégiai nukleáris ereje kifejezetten leértékelődne, illetve az ország – válaszcsapás 

lehetősége nélküli – fenyegetettsége növekedhetne. Peking ez első ilyen tényezőként értékelte 

az ABM szerződés165 2002-es, egyoldalú washingtoni felmondását, de ekként kezelik 

Kínában a rakétaelhárító rendszerek új generációjának kifejlesztését166 is. 

                                                 
162 A neves, The Guardian című brit napilap, a nyugati elemzők véleményének hangot adva, az ezredforduló 

előtti pekingi fejlesztéssel kapcsolatban félelmét fejezte ki, hogy az akár egy új atomfegyverkezési verseny 
kirobbantója is lehet. (China ’has neutron bomb’. http://www.guardian.co.uk/world/ 
1999/jul/16/china.johngittings. letöltve: 2012. március 12.) 

163 A kínai nemzeti hagyományokkal nem egyeznek a nagyszabású katonai hódító törekvések, azonban, ha mégis 
hasonló gondolat támadna a pekingi vezetőkben, akkor óvó példaként kell, hogy lebegjen a szemük előtt a 
fegyverkezési versenyben rejlő mérhetetlen kockázat, amelybe egyszer már a Szovjetunió belekeveredett, és 
végül az állam szétesését eredményező gazdasági, társadalmi válságot eredményezett. 

164 A Kínai Népköztársaság ugyan nem tagja az 1987-ben a fejlett rakétatechnológiák védelméről szóló Missile 
Technology Control Regime (Rakétatechnológiai ellenőrző Rendszer, MTCR) szerződésnek, illetve a 
Wassenaar Arrangementnek (Wassenaar Megállapodás, WA) a kormányzati állásfoglalások egyértelműsítik, 
hogy támogatja annak előírásait. Ennek ellenére, többször érte már Pekinget az a vád, hogy tevékenysége 
sérti az MTCR elveit, mivel szabadon kereskedik a rakétatechnológiával. 

165 ABM szerződés (Anti-Ballistic Missile, Rakétaelhárító Rakéta Rendszer), más néven Strategic Arms 
Limitation Talks (SALT, Tárgyalások a Hadászati Fegyverek Korlátozásáról) a rakétavédelmet szolgáló 
rakétarendszerek telepítését tiltotta. A megállapodást 2001-ben, az új rakétapajzs kiépítésének elhatározását 
követően mondta fel Washington. 

166 Az Amerikai Egyesült Államok által telepíteni kívánt, Washington globális biztonságát szolgálni hivatott 
rakéta pajzs rendszer ellen nem csak Peking emelt szót. Oroszország hosszú évek óta hevesen ellenzi a 
moszkvai vélemény szerint a nyíltan ellenük irányuló amerikai terveket. 
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Kína nemzetközi viszonyrendszerének kritikus pontja az emberi jogok ügye. Peking az 

emberi jogok kérdését belügynek tekinti, és csak a nemzetközi szerződésekben tételesen 

vállalt kötelezettségek teljesítését tartja az egyes államokon, így saját magán is számon 

kérhetőnek. A kormányzat hajlandó ugyan elismerni az univerzális emberi jogi normák létét, 

de azok érvényesülését az egyes államok fejlettségi szintjétől, az államok meglévő 

civilizációs hagyományaitól, valamint jelenlegi konkrét társadalmi és gazdasági helyzetétől 

teszi függővé. Ennek szellemében Kína elutasítja, hogy a súlyos emberi jogsértések miatt 

bármely külső erő beavatkozzon az egyes államok belügyeibe. A pekingi álláspont 

ismeretében az emberi jogokkal összefüggő kérdéseket, a nemzetközi politikai élet szereplői 

igyekeznek kerülni kínai tárgyalásaik során.167 

A Kínai Népköztársaság nemzetközi kapcsolatainak további lényeges alakító tényezője, az 

egyes államok „öt méreg” 168 általi szennyezettsége. Az „öt méreg” csoportjában 

meghatározottak elleni küzdelem a kínai hivatalos szervek számára központilag 

meghatározott alapvető feladat. A kínai állam illetékes intézményei és a titkosszolgálatok 

folyamatos monitorozás alatt tartják a partnerországok viszonyulását az „öt méreg” elvben 

foglaltakhoz, és ennek megfelelően alakítják az adott állammal kapcsolatos külpolitikai 

stratégiát. 

6.3. A Kínai Népköztársaság meghatározó kapcsolatrendszerei 

A Kínai Népköztársaság külpolitikai stratégiájának alakításában a szövetségi 

rendszerekben való részvételnél jelenleg nagyobb szerepet kapnak a bilaterális kapcsolatok. 

Mind szembetűnőbb azonban az a pekingi fejlesztési törekvés, amely arra irányul, hogy a 

kínai érdekek mentén szerveződő szövetségi csoportok szerepe növekedjen a világpolitika – 

elsősorban Ázsia – színterén. 

Kína bilaterális kapcsolatai között kiemelkedő szerep jut a nagyhatalmakkal folytatott 

minél szorosabb és kiegyensúlyozottabb együttműködésnek. Nem szabad ugyanakkor 

figyelmen kívül hagyni az egyes, nem nagyhatalmi státusszal rendelkező államokkal 

kialakított nexust sem. Kína, az 1970-es évek végétől egyre nyitottabb a bilaterális 

kapcsolatépítés felé. Az egyes országokkal kötött kétoldalú szerződések sokrétű mozgási 

                                                 
167 Egyes emberi jogi szervezetek, szerte a világban tiltakozó akciókat szerveznek a kínai delegációk 

érkezésekor. Azonban – mivel a kínai diplomácia minden esetben erélyesen felhívja a figyelmet, hogy a 
tiltakozók megjelenése negatívan befolyásolhatja a megbeszélések sikerét – a helyi rendfenntartó erők 
mindent megtesznek az aktivisták megfékezésére, illetve nem elhanyagolható a kínai titkosszolgálatok 
bomlasztó tevékenysége sem. 

168 Az „öt méreg”: demokratikus csoportok, Tajvan függetlensége, ujgur kérdés, Falun Gong, Tibet kérdése. 
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lehetőséget biztosítanak az ázsiai államnak, azonban a kapcsolatépítést számos esetben 

határviták nehezítik. 

6.3.1. Amerikai Egyesült Államok 

A Kínai Népköztársaság külkapcsolati rendszerében elsődleges, kiemelkedő fontossággal 

bír az Amerikai Egyesült Államokhoz fűződő viszonya. Peking és Washington gazdasági és 

kereskedelmi kapcsolatai tendenciózus növekedést mutatnak. Az USA azonban jelentős, 

folyamatosan növekvő passzívumot kénytelen elkönyvelni a két ország kereskedelme 

kapcsán. Mindezzel párhuzamosan az Egyesült Államokban, az amerikai gazdaság érdekeit 

féltve, mind több gazdasági szakértő fejezi ki ellenérzését a növekvő kínai aktívummal 

szemben. Kína gazdasági erejét meggyőzően példázza az a tény is, hogy az Egyesült 

Államokba irányuló termékeinek túlnyomó részét a magas hozzáadott értékű termékek teszik 

ki. 

Kínát az USA, illetve a nemzetközi piac számára felértékeli gyors gazdasági fejlődése, 

katonai potenciáljának és politikai befolyásának növekedése. Az amerikai politika a kínai 

nagyhatalmi törekvések korlátozása és a gyorsabb belső változások érdekében igyekszik 

folyamatos politikai nyomás alatt tartani Pekinget, de gazdasági és globális politikai érdekei, 

valamint a kínai stabilitás folyamatos és problémanélküli megőrzésében való érdekeltsége 

miatt kerüli a nyílt konfrontációt. Az Amerikai Egyesült Államok Kína-politikája az utóbbi 

évtizedben a kapcsolattartás, illetve a feltartóztatás között ingadozott, a kapcsolattartás 

irányvonalára helyezve némi túlsúlyt. 

A Kínai Népköztársaság számára a jelenleg zajló egyensúlyozási politika mindenképpen 

jelentős hozadékokat eredményezhet. Túlmutatva a gazdasági, politikai és hadászati 

nyereségeken Peking csak nyerhet abból a tényből, hogy a kiváró politikai magatartás – a 

nyugati mintákkal ellentétben – gyakorlatilag hazai pályának tekinthető a konfuciánus 

hagyományok szempontjából, ezáltal pedig a kínai politikusoknak csak az évezredes 

szokásoknak megfelelően kell eljárniuk a nemzetközi porondon való megfelelés érdekében. 

6.3.2. Japán 

Japán a feszült történelmi előzmények ellenére is az Egyesült Államok mögött Kína 

második legjelentősebb gazdasági partnere. Az évszázadokra visszanyúló kínai-japán 

ellenállás a XIX. századi egyenlőtlen szerződések megaláztatását követően a két állam 

viszonya a XX. századi japán hódítások eredményeként éleződött ki a végletekig. Kína japán 
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megszállásának legfelkavaróbb momentuma a nankingi mészárlás volt. Nanking szimbolikus 

városa a kínai történelemnek. A város többször töltötte be a főváros szerepét. A japán 

megszállók 1937. december 13-án kezdték meg a következő év februárjáig tartó, hat hetes 

vérengzésüket, amelynek során 200-300 ezer kínait mészároltak le. A világot és a tokiói 

vezetést is sokkolta a japán hadsereg kegyetlensége, amelynek során nők ezreit erőszakolták 

meg, gyermekek ezreit mészárolták le. A két ország viszonyára a mai napig rányomja a 

bélyegét a nankingi vérengzés. Kínában a japánokkal szembeni magatartás az 1937-38 

fordulóján zajlott események határozzák meg. 

Kínai és japán részről egyaránt jelentkezik bizonyos szándék a kétoldalú kapcsolatok 

javítására, valamint „különleges” jellegűvé tételére, amivel meg kívánják erősíteni a 

világgazdaság távol-keleti erőcentrumát, egyben mindkét ország nemzetközi politikai 

pozícióján javítani szándékoznak.169 

Japánban aggodalom érezhető az Amerikai Egyesült Államok és Kína közötti kapcsolatok 

fejlődése miatt. A szigetország elemzői attól tartanak, hogy az erősödő Kína Washington 

számára fontosságban megelőzheti Japánt. Kínát ugyanakkor aggasztja Japán 

újrafelfegyverzése, és egyre növekvő nemzetközi, biztonságpolitikai szerepvállalása. 

A szigetország és Kína kapcsolatát különös fénybe helyezik az elmúlt évezredekben zajlott 

események. A két kultúra – elsősorban konfuciánus és buddhista alapú – komplementerei 

alapvető hatást gyakorolnak a jelenkori kapcsolatokra. Túlmutatva a XX. századi 

konfliktusokon az alap problematika évszázadokra nyúlik vissza, és gyakorlatilag két 

konfuciánus kultúrkör összecsapásaként definiálható.170 

6.3.3. Oroszország 

Kína, igazodva az általános világnézethez, Oroszországot tekinti a volt szovjet nagyhatalmi 

szerep örökösének. Fokozatosan rajzolódik ki az a tendencia, hogy a kínai-orosz viszonyban a 

nemzeti és nagyhatalmi érdekközösségek kerülnek előtérbe. Kínai részről az orosz 

nagyhatalmi törekvések egyes elemeinek támogatásával is gyengíteni kívánják az Amerikai 

Egyesült Államok nemzetközi dominanciáját. A két állam stratégiai együttműködéséről 1996-

                                                 
169 A kapcsolatok további fejlesztési lehetőségeinek példája, hogy 2012 márciusában a Kínai Népköztársaság, 

Japán, valamint Dél-Korea illetékes miniszterei megállapodtak egy beruházás fejlesztési szerződés 
aláírásáról, valamint a három ország szabadkereskedelmi egyezményéről szóló tárgyalások megkezdéséről. 
(Összefognak az ázsiai óriások. http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/osszefognak_az_azsiai_ 
oriasok.514278.html. Letöltés időpontja: 2012. március 26.) 

170 A kínai-japán kapcsolatrendszer – elsősorban kultúra alapú – bővebb kifejtésére jelen dolgozat keretei között 
nem nyílik lehetőség. Azonban szükséges megjegyezni, hogy a téma fontossága mindenképpen további 
kutatások végzését tenné szükségessé. 
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ban született megegyezés, és a kapcsolatok ettől kezdve folyamatosan javulnak. Peking és 

Moszkva között megélénkült a katonai- és haditechnikai együttműködés is. Hosszabb távon 

ugyanakkor elkerülhetetlennek tűnik a két kultúrkör összeütközése. 

Egy várható kínai-orosz kulturális-politikai összeütközés geopolitikai kimenetelét 

alapvetően befolyásolhatja, hogy Oroszország távol-keleti régiói hagyományosan a 

konfuciánus kultúra befolyási övezetébe estek. A történelmi tényeken túlmutatva pedig 

megállapítható, hogy a jelenleg zajló demográfiai folyamatok alapján Oroszország távol-

keleti területeinek középtávú elkínaiasodása prognosztizálható, amely a kínai filozófiai-vallási 

környezet további jelentős térnyerését eredményezheti. 

6.3.4. Poszt-szovjet országok 

A Szovjetunió összeomlása után Kína figyelme fokozatosan a függetlenedő, volt szovjet 

köztársaságok felé fordult. Erőteljes kapcsolatfejlesztés indult el a közép-ázsiai államokkal, 

amelyekkel folyamatosnak mondható a legfelsőbb szintű politikai kapcsolattartás. 1996-ban 

létrejött a közép-ázsiai térség biztonságát előmozdítani hivatott „sanghaji ötök” csoportja,171 

amelyhez 2001-ben csatlakozott Üzbegisztán is. Az üzbég csatlakozást követően a 

csoportosulás a Shanghai Cooperation Organisation nevet vette fel.172 A hat tagállamon 

túlmenően négy megfigyelői jogosultságú,173 valamint két együttműködő partnerrel 

rendelkezik a szövetség.174 

A kínai politika fokozatosan fordította a figyelmét Ukrajna és a többi európai területen 

található, volt szovjet köztársaság irányába. Élénkült Kína és a Független Államok 

Közösségének175 kereskedelmi és gazdasági együttműködése is. 

                                                 
171 Kazahsztán, Kína, Kirgizisztán, Oroszország, Tadzsikisztán.  
172 A Shanghai Cooperation Organisation (Shanghaji Együttműködés Szervezete, SCO) a szeparatizmussal és a 

terrorizmussal szembeni közös fellépés mellett – a két meghatározó gazdasági nagyhatalom vezetésével –, a 
gazdasági együttműködés előmozdítását tűzte ki célul. 2004 januárjában a tagállamok megalakították a 
Sanghaji Együttműködés Szervezetének Regionális Biztonsági Hivatalát, amelynek fő feladatkörét a 
terrorizmus elleni küzdelem elősegítésében határozták meg az alapítók. Mindezek ellenére a mértékadó 
nemzetközi elemzők szerint, az SCO igen keveset valósított meg eddigi fennállása alatt azokból a célokból, 
amelyeknek minél előbbi elérése érdekében létrehozták, és létével mindinkább csak az Amerikai Egyesült 
Államok növekvő katonai befolyását kívánja ellensúlyozni, illetve meg kívánja akadályozni az amerikai 
jelenlétet a térségben. 

173 Irán, India, Mongólia, Pakisztán. 
174 Fehéroroszország, Sri Lanka. 
175 A Független Államok Közösségének (FÁK) tagállamai: Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Kazahsztán, 

Kirgizisztán, Moldova, Oroszország, Örményország, Tádzsikisztán, Üzbegisztán. A közösségnek eredetileg 
Grúzia is a tagja volt, azonban a 2008-as grúz-orosz háborút követően 2009-ben a kaukázusi állam kilépett a 
szövetségből. A FÁK két társult taggal – Türkmenisztán, Ukrajna – rendelkezik. 
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6.3.5. India 

Az 1990-es évtizedtől kezdődően kézzel fogható javulás következett be a kínai-indiai 

kapcsolatokban. A javulásban kiemelkedő szerepet játszott az is, hogy a globális USA-

dominancia ellensúlyozásában mind a két feltörekvő állam érdekazonosságot vélt felfedezni.  

Delhi ugyanakkor változatlanul legfontosabb ázsiai riválisát látja Kínában, és a 

konszolidálódó kétoldalú kapcsolatok ellenére tart a Kínai Népköztársaság növekvő gazdasági 

és politikai befolyásától, valamint az erősödő katonai potenciáljától. A Pakisztánnal fennálló 

pattanásig feszült indiai viszonyt leszámítva, a fentiek is jelentős motiváló tényezőként 

hatottak az indiai atomhatalmi törekvések nyílt megfogalmazásában. India Kína-politikáját 

nem kis mértékben befolyásolja az is, hogy Kína és Pakisztán viszonya évtizedek óta 

szívélyesnek tekinthető. 

A kínai külpolitika úgy lavírozik a térségben, hogy egyik állammal tartott kapcsolatát se 

veszélyeztesse.176 Kína elítélte India, valamint Pakisztán nukleáris fegyverkísérleteit, és a 

világ többi atomhatalmával együtt szorgalmazza, hogy mindkét állam mondjon le a nukleáris 

státuszról. 

A kínai-indiai államközi kapcsolatok értelmezése nem végezhető el eredményesen a két 

kultúrkör között feszülő ellentétek feltárása nélkül, amely kérdéskör azonban – összetettsége 

és sokszoros rétegződése miatt – jelen dolgozat kereteit messze meghaladja. Annyit azonban 

mindenképpen szükséges rögzíteni, hogy a kínai-indiai kapcsolatokat alapjaiban, negatívan 

befolyásolja a két kultúrkör szembenállása, amely a két – felemelkedőben lévő – állam 

összecsapásait vetíti előre. 

6.3.6. Dél- és Észak-Korea 

A két Koreával folytatott Kínai kapcsolatok szorosságának alapjait a közös filozófiai-

vallási rendszer megléte biztosítja. A két Korea történetileg a Kínában kialakult bölcseleti 

vallási rendszerhez tartozik. Ebből adódóan a Koreában zajló társadalmi folyamatok általában 

megfeleltethetők a kínai folyamatoknak.177  

Kína és Dél-Korea 1992 augusztusában vette fel a diplomáciai kapcsolatokat, majd ezt 

követően hamarosan aláírták a két állam partnerségi dokumentumát. A két ország között 

                                                 
176 Kína és Iszlámábád kapcsolata a kínai érdekek mentén zajlik. Pakisztán egyszersmind kijáratot biztosít 

Peking számára az Indiai-óceán, valamint az Arab-öböl felé, másrészt, egy viszonylag erős fékező erőként 
hathat a Kínával szembenálló Indiára. 

177 Ebben az esetben el kell tekinteni attól a ténytől, hogy Dél-Korea és a Kínai Népköztársaság politikai 
rendszere jelenleg különbözik egymástól. 
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dinamikusan növekszik a kereskedelmi- és tőkeforgalom, továbbá mind szélesebb körű az 

általános együttműködés. Ezzel párhuzamosan mérséklődött az Észak-Koreának nyújtott kínai 

politikai támogatás, bár gazdasági tekintetben továbbra is a Kínai Népköztársaság Phenjan 

legfontosabb partnere. Kína érdekelt a Koreai-félsziget helyzetének stabilizálásában, ezért 

támogatja a két Korea közötti tárgyalásokat. A színfalak mögött nyomást gyakorol Észak-

Koreára a realistább, rugalmasabb külpolitika és a gazdasági reformok érdekében. Gazdasági 

és politikai érdekeinek azonban nem felel meg egy erős, és egységes koreai állam létrejötte. 

Kína nemzetközi súlyát jelentősen emelik az észak-koreai atomválság rendezésében kifejtett 

erőfeszítései.178 

6.3.7. Arab államok, Izrael 

Kína hagyományosan jó kapcsolatokat ápol az arab államok többségével. Az utóbbi 

években pedig diplomáciai offenzívát indított, hogy befolyását növelje. Erre szüksége is van, 

miután biztosítania kell mindinkább növekvő olaj, valamint egyéb nyersanyag igényét. Az 

arab világban betöltött meghatározó szerepre az Egyesült Államok globális pozíciónak 

további meggyengítése érdekében is szüksége van. 

Peking Izraellel az 1990-es évtized közepén létesített hivatalos kapcsolatot. Annak 

ellenére, hogy a Kínai Népköztársaság szorgalmazza a közel-keleti válság békés, tárgyalásos 

rendezését, továbbá hangsúlyozza a palesztinok követeléseinek jogosságát, mégis 

folyamatosan fejlődő, jól prosperáló viszonyt ápol a zsidó állammal. 

6.3.8. Tajvan 

Tajvan státusza számos kérdést vet fel. A világban többé-kevésbé elfogadott szigetország 

alapvetően egy elnyugatosodott konfuciánus kultúra, amely azonban ezer szálon csatolódik a 

szárazföldi Kínához, ezáltal a viszonyrendszer különlegessége meghaladja jelen dolgozat 

kereteit. 

A Kínai Népköztársaság és Tajvan kemény pozícióharcot folytat a nemzetközi színtéren. 

Tajvan – gazdasági lehetőségeit felhasználva – törekszik nemzetközi mozgásterének 

bővítésére. A szigetország politikai, pénzügyi-gazdasági offenzívát folytat a szélesebb körű 

diplomáciai elismerés megszerzése érdekében. A legszegényebb fejlődő országok időnként 

                                                 
178 Peking nem csak aktív résztvevője, de alakítója is volt az Egyesült Államok, Japán, Kína, Oroszország, és a 

két Korea között zajló hatoldalú atomtárgyalásoknak. Kína gyakorlatilag az egyetlen nemzetközi tényezőnek 
tekinthető, amely képes befolyást gyakorolni a phenjani eseményekre. 
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hajlandónak mutatkoznak – tajvani pénzügyi segítségért cserébe – diplomáciai kapcsolatokat 

létesíteni a szigettel. 

1971-ben a Kínai Népköztársaság került a Kínai Köztársaság helyére az ENSZ-ben és 

szakosított szervezeteiben, azóta Tajpej más, nem-államközi szervezetekben is csak egy kínai 

tartományként, „Tajvan-Kína” néven képviseltetheti magát. A tajpeji vezetés igyekszik 

fellépni annak érdekében, hogy visszakerülhessen az ENSZ-be és más nemzetközi 

szervezetekbe. Ezek a kísérletek a Kínai Népköztársaság ellenállása miatt eddig nem vezettek 

eredményre. Peking az „egy Kína”elv mentén számos variációban tudja elképzelni viszonyát 

a tajvan szigetén elhelyezkedő államalakulattal.179 

6.3.9. Kína szerepe az Európai Unióban 

Európa és Kína kapcsolatai folyamatosan bővülő tendenciát mutatnak. Az export és az 

import értéke emelkedő. A Kínai Népköztársaság az Európai Uniónak stratégiai partnere. 

Brüsszel alapvető érdeke, hogy Pekinget folyamatosan ösztönözze a politikai, a gazdasági és a 

monetáris feladatok – nemzetközi súlyának megfelelő – globális és felelős felvállalására. A 

nagyhatalmi viszonyok közül ugyanakkor a kínai-EU kapcsolatokban érződik leginkább 

Peking megnövekedett nagyhatalmi öntudata, amelynek kezelésére az EU vezetői egyelőre 

nem találtak megoldást. Az Unió illetékes intézményei egyértelműen kijelentették, hogy 

Európa célja a kínai reformfolyamatok, a demokratizálódás, továbbá a piacgazdaság 

kiépülésének elősegítése. Kína jelenleg az EU második legnagyobb kereskedelmi partnere,180 

ugyanakkor a bilaterális kapcsolatokra nagyon jellemző adat, hogy az ázsiai országhoz 

köthető az Unió legmagasabb kétoldalú deficitje.  

A világgazdasági válság ellenére az uniós kivitel, valamint az uniós behozatal is jelentősen 

növekedett. Az európai kivitel mértéke bizakodásra adhatna okot, azonban a kép közel sem 

ennyire pozitív, hiszen az unió behozatalának növekedése többszöröse a kivitelének. Érdemes 

megvizsgálni a kétoldalú kereskedelem termékszerkezetét is, amely – hasonlóan a fentebb 

már említett Amerikai Egyesült Államok-Kína relációhoz – rendkívül kiegyenlített, és közel 

sem mutatja azt a képet, amelyet egy átlag ismeretekkel rendelkező európai feltételezne. Az 

európai kivitel főbb tételeit a gépek, a közlekedési eszközök, a feldolgozóipari termékek, 

valamint a vegyi anyagok adják. Az Európába importált termékek terén bámulatos a 

                                                 
179 Peking egyértelmű állásfoglalása szerint csak egy Kína létezhet, azonban a kommunista vezetés többféle 

verzióban el tudja képzelni az ország újraegyesítését. 
180 Az Európai Unió elsőszámú partnere továbbra is az Amerikai Egyesült Államok, azonban a Kínával 

bonyolított kereskedelem évről évre bővül. Nem tűnik elhamarkodottnak a kijelentés, hogy hamarosan 
Pekinghez lesz köthető az Unió elsőszámú kereskedelmi viszonyrendszere. 
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hasonlóság, hiszen főként gépekből és szállítóeszközökből, valamint egyéb iparcikkekből 

állnak. Jól kitűnik, hogy a magas hozzáadott értékű termékek dominálnak mindkét irányú 

kereskedelemben.181  

A mezőgazdasági termékek részesedése a teljes uniós exportból általánosságban 5% alatt 

marad. A Kínából behozott összes árumennyiségnek azonban még ennél is kevesebb 

százalékát alkotják az agráriumban közvetlenül előállított termékek. Nagyobb aggodalomra 

ad azonban okot a magasan feldolgozott ipari áruk, a gépek és berendezések terén produkált 

magas uniós kereskedelmi passzívum. Amely termékcsoportban azonban igazán elsöprő az 

Európába irányuló kínai kivitel az az iroda- és telekommunikációs eszközök területe. 

A kínai közvetlen befektetések182 aránya az elmúlt 10 évben drasztikus növekedést 

mutatott. Annak ellenére, hogy az ázsiai tőkekivitel folyamatosan emelkedett, az ázsiai tőke 

fő célpontja mégsem Európa lett. Ráadásul az évente Európába érkező kínai tőke túlnyomó 

része Oroszországba kerül, amely bár európai államnak minősül az elszámolások során, 

azonban a kínai befektetések elsősorban az ázsiai területekre összpontosítanak. Az Európai 

Unióba érkező kínai tőke nagy többségét Németországban fektetik be.  

Artner Annamária az általa készített elemzésben kiemeli, hogy Kína olyan szektorokba és 

területekre invesztál, amelyek vagy közvetlenül javítják az ázsiai állam gazdasági 

teljesítményét, vagy politikai hasznot jelenthetnek Pekingnek. (Artner, 2009 I) 

Megállapítható, hogy az Európai Unió kiemelkedő gazdasági partnere a Kínai 

Népköztársaságnak, mégis minimális a részesedése a kínai tőkekihelyezésből. Ebben a 

helyzetben egyértelmű, hogy az egyes államok között éles verseny alakul ki a kínai 

befektetésekért, amely még fokozottabban jelentkezik a kelet-közép-európai régióban. 

6.3.10. Kelet-Közép-Európa 

Az Európai Unió keleti tagállamainak piacairól elmondhatjuk, hogy egyénként kis 

méretűek, egy a Kínai Népköztársaság méretű gazdasággal rendelkező ország számára 

jelentéktelenek. Az említett országokban ráadásul jelentős kitermelésre váró 

nyersanyagkészletek sem állnak rendelkezésre. A kelet-közép-európai régió államainak más 

lehetősége nem marad, mint hogy a technológiai fejlesztések, valamint a földrajzi 

elhelyezkedésük révén vonzóvá tegyék magukat az ázsiai országból érkező befektetők 

                                                 
181 Kijelenthetjük, hogy Kína már nem gyenge minőségű és alacsonyan feldolgozott árukkal, hanem a high-tech 

technológiába tartozó, valamint a legnagyobb hozzáadott értékkel rendelkező termék csoportú termékekkel 
van jelen nemcsak az európai, hanem a globális piacokon is. 

182 A kínai közvetlen tőkebefektetés 2002-ben 2,7 milliárd dollár volt, 2009-re ez az összeg 56,53 milliárd 
dollárra emelkedett. 
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számára. A vonzóvá tétel viszont mindennél fontosabb, hiszen a kínai tőke működése 

semmiben sem különbözik a nyugati tőkétől, és ennek folytán ugyanazok a célok mozgatják:  

− a kínai vállalkozások számára is a leglényegesebb szempont a profit 

maximalizálása, valamint a minél nagyobb piaci részesedés megszerzése, 

amelyet azonban elsősorban a gazdag országok nagyméretű piacain tudnak 

realizálni; 

− mint minden beruházóra, így a Kínai Népköztársaságból érkezőkre is nagy 

motiváló erővel bírnak az adott állam belső gazdaságpolitikai ösztönzői, a 

befektetőknek nyújtott különböző kedvezmények mértéke és fajtái. 

Természetesen egy állam külpolitikai irányultsága minden esetben jelentős befolyással bír 

az adott ország befektetőinek cselekedeteiben, a célrégiók kijelölésében. Ez a politikai vezetés 

általi orientáció különösen igaz az olyan államokra, amelyeknél az állami szektor szerepe 

olyan jelentős, mint a Kínai Népköztársaságban. Vagyis, ez nem jelent mást, minthogy a tőke 

oda megy, ahová a politikai irányítás akarja, hogy menjen. Peking elsődleges célpontja az 

utóbbi időben – a hagyományosan kiemelten preferált ázsiai befektetéseken túlmenően – 

Latin-Amerika, valamint az afrikai kontinens volt. Mind a két befektetési régió fontosságát a 

területek nyersanyagokban való gazdagsága adja. Afrika ásványkincsekben bővelkedő földje, 

elsősorban az olaj miatt kiemelt fontossággal bír a Kínai Népköztársaság gazdaságpolitikai 

irányvonalának kialakítása során. Kína folyamatos versenyben áll az afrikai kontinens újra 

gyarmatosításában a nyugati államokkal, elsősorban az Egyesült Államokkal. A latin-amerikai 

régió hatalmas felvevőpiacán túlmenően a világon egyedülálló fakitermelési volumene révén 

került a kínai befektetések fókuszába.  

Abban az esetben, azonban, ha igaz, hogy a kelet-közép-európai régió nem az ideális 

befektetési pont a kínai tőke számára, akkor vajon mi lehet az, amely mégis vonzza, illetve 

ami vonzóvá teheti az ázsiaiak előtt. Az egyik ilyen, nagyon fontos tényező lehet a Peking 

irányába mutatott politikai attitűd. 

John Fox és Francois Godement 2009-ben végzett felmérésük során az Európai Unió 

tagállamainak Kínával folytatott gazdasági kapcsolatait az ázsiai ország politikai rendszerével 

összefüggésben megfogalmazott kormányzati kritikával összefüggésben elemezték. Ennek 

alapján a kelet-közép-európai országok Pekinggel folytatott kapcsolatairól az alábbi, Artner 

Annamária által is megerősített (Artner, 2009 II) következtetések vonhatók le: 
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− Lengyelország Pekinggel szemben alkalmazott kereskedelmi és beruházási 

politikája protekcionista, azonban általános politikai és főként emberi jogi, 

valamint demokratikus értékrendszerek kapcsán megfogalmazott álláspontja 

kritikus. Lengyelország speciális helyzetet tölthet be a Kínával folytatott 

kereskedelem területén, amennyiben sikerül kihasználnia, hogy piaca jóval 

nagyobb lehetőséget biztosít a Kínából érkező kereskedők és befektetők 

számára, mint amit régiós versenytársai magukénak mondhatnak. Ugyanakkor 

az infrastrukturális elmaradottságok sok esetben hátráltatják az 

együttműködést. Nem kedvez a kínai-lengyel kapcsolatoknak az sem, hogy 

Lengyelország szeretne az Európai Unió vezető államai közé tartozni, és 

hatalmi ambíciói miatt sokszor átgondolatlanul fogalmaz meg kritikai 

véleményt más, általa nem demokratának tekintett kormányzatokkal szemben. 

− Csehország még Lengyelországnál is kritikusabb a kínai politikával szemben, 

ugyanakkor gazdaságpolitika terén jóval liberálisabb, mint Varsó. A cseh 

külpolitika hagyományosan nem folytat kína-orientált politikát. A két állam 

kiegyensúlyozott kapcsolatokat ápol, azonban nem foglalnak el kiemelkedő 

szerepet egymás kapcsolatrendszerében. A gazdasági együttműködés során 

elsősorban „mikro (vállalati) szinten” (Novák – Túry, 2009) detektálhatók az 

eredmények, ez alól csak a Skoda autógyár jelent kivételt. 

− Szlovákia elfogadóbban viseltetik a Kína politikával szemben, ugyanakkor 

protekcionista gazdaságirányítást folytat. Szlovákia a Kínai Népköztársasággal 

folytatott gazdasági kapcsolatai során elsősorban Magyarországgal kerülhet 

versenyhelyzetbe, mivel a földrajzi elhelyezkedésük miatt mindkét ország 

stratégiai partnere lehet Kínának. 

− Románia megengedő a kínai politikával szemben, és szintén protekcionista a 

két állam gazdasági kapcsolatainak terén. Romániában a kínai nagyberuházók 

aránya minimális. A világgazdasági szempontból is kiemelkedő kínai 

vállalatok közül egy sem érdekelt az országban. A kisvállalkozások száma 

ugyan jelentős, azonban ezek jobbára a kis kínai boltok tulajdonosai által 

létrehozott befektetések. A régió országai közül az infrastrukturális 

elmaradottság legjobban Romániában hátráltatja a kínai beruházások 

megjelenését. 
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− Magyarország Románia után a legelfogadóbb, ezen kívül liberális 

gazdaságpolitikát folytat Kínával. Magyarország ezen túlmenóen is számos 

előnnyel rendelkezik a térség országaihoz képest a kínaiakkal folytatott 

kapcsolatépítés során. Itt kell kiemelni, hogy a kínai vezetés különös 

empátiával kezeli a magyar kapcsolatokat, amelynek egyik okaként az jelölhető 

meg, hogy az 1978-ban kezdődött reformok egy részét Nyers Rezső 1968-as 

reformterveiből vették át.183 Természetesen további szempontokat is fel lehet 

sorolni, amelyek közül lényeges kiemelni, hogy 1989 után Magyarországon 

jött létre a volt keleti blokk tagállamai közül elsőként a kínai 

mingránsközösség. 

− Szlovénia és Bulgária a magyar állásponthoz nagyon közeli pozíciót foglal el, 

azonban ezek az országok földrajzi fekvésük miatt elesnek attól a lehetőségtől, 

hogy Kína, mint a „térség kapuja” tekintsen rájuk, és ezért komolyabb 

befektetéseket eszközölne irányukba. 

A kelet-közép-európai országok mind hasonló problémákkal küzdenek a Kínai 

Népköztársasággal folytatott kapcsolatok terén. A Kínai Népköztársaság monumentális 

exportképessége számára egyenként minimális – de együttesen sem túl jelentős – piaccal 

rendelkező államok külön-külön képtelenek kiaknázni a Kínával való együttműködésben rejlő 

lehetőségeket. A nagyobb volumenű beruházásra leginkább a logisztikai elosztó bázisok 

kapcsán nyílik lehetőség. A stratégiai szinten számottevő termelő ipari beruházás lehetőségei 

néhány esettől eltekintve alacsonyak. Kiemelt együttműködőkké válhatnak azonban a közepes 

méretű kínai vállalatok, amelyek számára vonzó lehetőséget jelenthet, hogy a térség 

államaiban – a nyugat európai nagy piacokon elért alacsonyabb részesedéshez képest – akár 

piacvezető pozícióra is szert tehetnek. 

                                                 
183 Az általános reformokhoz a követendő példát az 1968-as magyarországi „új gazdasági mechanizmus” 

jelentette. A Nyers Rezső neve fémjelezte magyar módszer három lényeges reformterületen jelentett 
változást: - a központi tervezés szerepének csökkentése, ezzel egy időben a vállalati önállóság növelése a 
termelés és a beruházások terén; - árliberalizáció, egyes kiemelt fontosságú alapélelmiszerek és alaptermékek 
árának állami rögzítése mellett az egyéb termékek árának a piaci viszonyok közötti alakulásának 
megengedése; - a központilag meghatározott bérrendszer kötöttségeinek enyhítése, bizonyos mértékű 
bérezési szabadság biztosítása a vállalatoknak. A „magyar modell” megvalósítása a tervrendszer sajátos 
ötvözetét jelentette a piaci szabályokkal. Ebben a gazdaságirányítási rendszerben a terv útján történő 
szabályozást egybekapcsolták a piac útján történő szabályozással. A módszert természetesen számos 
liberális, illetve konzervatív kommunista oldalról érkező kritika érte. A liberális – elsősorban nyugati – 
politikusok elítélték a piaci folyamatokat szabályozó állami beavatkozást, ugyanakkor a régi vonalas 
kommunisták a teljes állami irányítás mellett törtek lándzsát. Természetesen, mint minden gazdasági 
rendszerben, így a magyar alapokon építkező kínaiban is megtalálhatók a negatívumok, ugyanakkor nem 
lehet elvitatni, hogy a modell működik, méghozzá nagyon eredményesen egészen a mai napig (Kasznár, 2010 
II). 
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A térség poszt kommunista államainak mindegyike kiegyensúlyozott, a konfliktusok 

elkerülésére törekvő, a gazdasági lehetőségek maximális kiaknázását szem előtt tartó 

álláspontot követ a pekingi kormányzattal folytatott kapcsolataiban. Problémásnak tekinthető 

azonban a demokrácia és az emberi jogok kérdése. A kelet-közép-európai fiatal demokráciák 

– egyfajta a nyugathoz tartozás külön kifejezéseként is – rendkívül aktívak a demokratikus 

értékek, valamint az emberi jogok védelmének terén, amely azonban a Kínával folytatott 

kapcsolataikat negatívan befolyásolhatná. Ezért általában kerülik, hogy a tárgyalások során a 

kérdéskör előtérbe kerüljön. Megjegyzendő, hogy a pekingi kormányzat általánosan bevett 

gyakorlata, hogy a konzultációk megkezdése előtt tisztázzák a háttérrel kapcsolatos 

elvárásaikat. Egy ilyen momentum lehet, hogy megköveteli a rezsim ellenes tüntetők 

távoltartását a delegációtól. Kifejezetten sértőnek találnak olyan apróságokat is, ha valahol 

feltűnik egy tibeti zászló, vagy ha figyelmen kívül hagyják a tárgyalás színhelyének 

berendezésénél a feng shui szabályait. Mára az európai, valamint a kelet-közép-európai 

államok tárgyalásokat előkészítő protokoll szakemberei – a rendvédelmi szervekkel 

egyetemben – kiemelt figyelmet fordítanak az ilyen, a nyugati szemnek fel sem tűnő, azonban 

a keletieknek rendkívül bántó események, momentumok kivédésére. 

A felmérések alapján az a következtetés vonható le, hogy Magyarország minden 

szempontból a legelőnyösebb befektetési lehetőséget biztosítja a távol-keleti országból érkező 

tőke számára. Ennek további kedvező alapot biztosíthat, hogy Kína és Magyarország 

hagyományosan jó kapcsolatot ápol egymással, amely a szocializmus évtizedei alatt alakult 

ki. 

Magyarország képes lehet a Kínával folytatott kapcsolatok terén a régióvezető szerep 

betöltésére. Ennek oka pedig nem más, minthogy a kelet-közép-európai térség többi 

államának kína-politikája vagy nem elég baráti hangnemű ahhoz, hogy vonzó célponttá váljon 

Peking számára, vagy súlyos infrastrukturális hiányosságokkal küzd. 
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7. Tradíció és globalizmus a fejlődésért 

Mint az korábban, már a dolgozat elején kifejtésre került, a kutatómunka nem vállalkozott 

arra, hogy egyértelmű válaszokat próbáljon adni a Kínai Népköztársaság jövőbeni várható 

alakulásaival kapcsolatban, azonban az sem megengedhető, hogy a több ezer éves társadalmi 

gondolkodás jövőbeni fejlődési lehetőségei ne kerüljenek említésre. A Kínai Népköztársaság 

bel- és külpolitikai alakulásaival összefüggésben tett konkrét kijelentések azonban, mint az 

már a tanulmány elején is jelzésre került, túlzott elbizakodottságra és szakmaiatlanságra 

utalnának. Az ilyen típusú hibák elkerülése végett jelen tanulmány több lehetséges alternatíva 

felvázolására tesz kísérletet. Megjegyzendő azonban, hogy a teljességre törekvés mellett sem 

zárható ki, hogy a jövőben a jelzett lehetőségektől eltérően alakul a Kínai Népköztársaság 

sorsa, mivel az eseményeket emberek alakítják. Az emberek ugyanis gyakran nem a racionális 

válaszlépéseket adják, hanem valamilyen önös, vagy esetleg közösségi, vélt, vagy valós 

érdeket képviselve, vagy képviselni vélve irracionális lépésekre szánják magukat. Az 

irracionális válaszok ugyan „széppé” teszik a történelmet, azonban megnehezítik, sokszor 

ellehetetlenítik a társadalomkutató előtt álló feladatok megoldását. A Kínai Népköztársaság 

esetében azonban úgy tűnik, hogy a filozófiai-vallási környezet nagymértékű statikussága 

megteremti a lehetőséget a viszonylag kevés eredőjű jövőkép felvázolására.  

A Kínai Népköztársaság bel-, valamint külpolitikai viszonyainak várható jövőbeli 

alakulásaira választ kereső fejezetben a filozófiai-vallási háttér kiemelt elemzési 

szempontként szerepel. A kutatómunka során egyértelműen bebizonyosodott, hogy a 

tradicionális filozófiai-vallási rendszer által befolyásolt kínai társadalom a nyugati 

gondolkodás számára sokszor nehezen értelmezhető dogmatikus elvek által vezérelt, 

amelynek eredményeként a különböző kihívásokra a nyugatitól gyakran merőben eltérő 

válaszokat realizál. Vagyis az európai értékrendnek megfelelő értelmezési metódusok téves 

válaszokat eredményezhetnek, ezért szükséges a filozófiai-vallási dimenzió kiemelt 

szerepeltetése az értelmezési metódusok között. 

A jövő várható társadalmi-, gazdasági- és politikai folyamataival összefüggésben 

elmondható, hogy a globalizáció hatásai alól – legyenek azok pozitívak, vagy negatívak –, a 

Kínai Népköztársaság sem vonhatja ki magát. A nagy, globalizált világközösség gazdasági-, 

kulturális-, pénzügyi-, jogi-, valamint egyéb egységesítő folyamatai mindenképpen 

megjelennek és meg fognak jelenni a jövőben is a távol-keleti nagyhatalom mindennapjaiban. 

A valóságtól messze elrugaszkodott gondolat volna azt állítani, hogy a kínai társadalom képes 

lenne függetleníteni magát a nemzetek feletti folyamatoktól, amelyek az elmúlt évtizedekben 
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végigsöpörtek a Föld országain. Egész biztosan kijelenthető, hogy a globalizáció további 

befolyásoló hatást fog gyakorolni a Kínai Népköztársaságra. A globalizáció által képviselt 

multikulturalizmus és a tradicionális kínai filozófiai-vallási rendszer összecsapása 

elkerülhetetlen. 

Nehezebben definiálható azonban az, hogy a globalizáció folyamatai milyen 

válaszlépésekre késztetik a pekingi vezetést, valamint hogy milyen reakciókat váltanak ki a 

kínai társadalomból. A reakciók sok tekintetben kiszámíthatatlanok, egyértelmű 

megválaszolásuk sok tekintetben lehetetlen feladat, sőt ezen túlmenően a tudományos 

szempontok figyelembe vételével – nem csak a jelen, éveken keresztül zajló kutatómunka 

során feltártak alapján, de bármely más információs háttérforrásokra építő feltáró munka 

alapján is – felelőtlenségnek lenne minősíthető. 

A korábbi fejezetek alapján megállapítást nyert, hogy a sajátos kínai filozófiai-vallási 

rendszer által irányított társadalom a történelme során vagy nem mutatkozott fogékonynak az 

őt kívülről érő hatásoknak, vagy amennyiben az interakció létrejött, akkor az a kínaiak 

részéről nem teljesen alárendelődő, hanem mellérendelődő szerepet eredményezett. Vagyis, a 

kínaiakról akár azt is mondhatnánk, hogy nem befogadó nemzet, azonban ez csak részben 

lenne igaz. A kínaiak annak ellenére, hogy úgy tartják, az ősi tudósaik minden leírtak, amit le 

lehet írni a világról – nem véletlen a középső birodalom elnevezés – mégis bizonyos 

értelemben befogadó nemzetként viselkednek. Hosszú történelmük során a tudás széles 

tárházát illesztették hozzá saját bölcsességükhöz, azonban mindig vigyáztak arra, hogy az 

általuk olyannyira vágyott egyensúlyi állapotban zavar ne támadjon. A kínaiak gondolkodása 

szerint viszont az általuk kidolgozott rendszerek, legyenek azok filozófiaiak, társadalmiak, 

gazdaságiak, politikaiak, vagy az emberi élet bármely más területéről valók, éppen az 

egyensúly – az univerzum és az ember egyensúlyának – eléréséhez vezető legtökéletesebb út 

követése érdekében kerültek kidolgozásra. Amennyiben ezt a kiindulási pontot vesszük 

figyelembe, akkor tökéletesen érthető, hogy a kínaiak minden, a határaikon kívülről érkező 

dologgal kapcsolatban kicsit bizalmatlanok. A bizalmatlanság azonban nem jelenti azt, hogy 

ne lennének nyitottak arra, hogy megismerjék bizalmatlanságuk tárgyát. A megismerést pedig 

általában a saját céloknak megfelelő, a saját eszmerendszerbe illesztő felhasználás követ, ami 

egyenlő a kínaivá tétellel. 

A korábbi fejezetekben találkozhattunk azzal, hogy a nem őshonos vallások közül, Kína 

hogyan alakította át a buddhizmust, valamint, hogy miként vált a kommunizmus sajátos, kínai 

típusú kommunizmussá. Az, hogy a globalizáció sorsa hasonló lesz-e – vagyis, hogy a kínaiak 

a maguk arcára formálják-e azt, és visszafordítják-e a Nyugat hatalmai felé –, még a jövő 
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kérdése, és amennyiben Kína át is alakítja a globalizáció folyamatát, abban az esetben is 

számos lehetőség adódhat annak materializációjára. 

A fentiek alapján biztosan állítható, hogy a Kínai Népköztársaság társadalmának jövőbeni 

alakulása – hasonlatosan a többi nemzetéhez – szoros egységben fog zajlani a globalizmus 

további térnyerésével vagy bukásával, azonban az sem vonható kétségbe, hogy a tradíciók, a 

filozófiai-vallási környezet nagymértékben korlátozza bármiféle kívülről érkező 

eszmerendszer lehetőségeit a távol-keleti államban. 

Fontos figyelembe venni, hogy a kínai politikai vezetők minden döntésükkor szem előtt 

tartják a Konfuciusznak tulajdonított mondást, amely szerint: 

„Amikor Ce-hia Kü-fu kormányzója (cai) volt, a kormányzásról 

kérdezősködött. A mester mondotta: „Ne kívánj gyors eredményt és ne 

nézz kicsiny haszonra (li). Aki gyors eredményt kíván, nem jut 

messzire; aki kicsiny haszonra néz, nem visz végbe nagy dolgokat.” 

(Lunyu XIII. 17.) 

Vagyis a kínai politikusok a döntéseik meghozatala során mindig széles távlatokban 

fognak gondolkodni, és sosem törekszenek arra, hogy rövid időn belül jelentős eredményeket 

érjenek el. 

Bármilyen prognisztizáció készítésénél felmerülnek bizonyos objektív tényezők, amelyek 

alapvetően befolyásolhatják, vagy akár meg is változtathatják a várt kimenetelt. A globális 

világrend számos problémaforrást rejt magában, amelyek akár egyenként is képesek 

átrendezni egy-egy állam társadalmi, politikai, gazdasági, valamint külpolitikai struktúráját. 

További gondot jelenthet, hogy az egyes befolyásoló tényezők többségében nem külön-külön, 

hanem egymással különböző kombinációkat alkotva jelentkeznek. A kínai bel- és külpolitikai 

eseményekre hatást gyakorló főbb tényezők lehetnek: 

− energiahordozók; az energiahordozók globális piacát minden szegmensét 

tekintve átformálta Kína184 megnövekedett energiaszükséglete. Számos 

nyugati ellemzővel ellentéteben ki kell jelenteni, hogy a fosszilis 

energiahordozók piacán jelentkező áremelkedés elsődleges forrása nem a 

közkedvelt megoldásokban185 keresendő, hanem egész egyszerűen abban, 

hogy Kína a folyamatosan bővülő ipari kapacitása növekvő igényének 

                                                 
184 Valamint részben India. 
185 Terrorizmus, bukott államok, iráni atomkérdés. 
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biztosítása érdekében gyakorlatilag felvásárolja a rendelkezésre álló 

készleteket.  

− globális felmelegedés; a világméretű átrendeződését eredményező 

problémakör esetleges figyelmen kívül hagyása, valamint a 

következmények nem kellő alaposságú kezelése lényegesen – nem csak 

Kína esetében – veszélyeztetheti a regnáló politikai rend fennmaradását. 

− epidemiológiai kérdések; a globális felmelegedéssel is összefüggésben lévő 

problémakör az egyik legjelentősebb veszélyforrássá válhat a XXI. 

századi politikai rezsimek vonatkozásában.  

− élelmiszer ellátottság, a Kínai Népköztársaság esetében különösen kiemelt 

probléma forrás lehet, hiszen „az ország összföldterületének mindössze 

az egytizedét művelik. Egy tized hektár termőterületnek kell eltartania 

egy-egy embert. Még kétségbeejtőbben hangzanak az adatok, ha azt 

mondjuk, hogy a Föld lakosságának egyötödét a Föld szántóterületének 

mindösszesen hét százaléka hivatott élelemmel ellátni” (Kasznár, 2010). 

− ivóvíz; a XXI. század globális problémájaként jelentkezik az ivóvízellátottság. 

A Kínai Népköztársaság esetében a probléma szintén kézzelfogaható. 

Kínát sokrétű és igen jelentős vízügyi problémák terhelik.186 Többek 

között gondot okoz, hogy az ipari termelés növekedése korábban sosem 

képzelt mértékben szennyezte a kínai ivóvízkészletet.187 

− környezetvédelem; többek között, már az előzőekben kifejtett vízproblémák is 

nagyrészt környezetszennyezéssel kapcsolatos kérdésként merülnek fel. 

A környezet védelmével összefüggő problémakör ugyanakkor rendkívül 

összetett, és kihívásokkal terhelt kérdés. A Kínai Kommunista Párt 

hatalommegtartási képessége szempontjából meghatározó pontként 

jelentkezik a környezetvédelem problematikája. Az élhető környezet 

                                                 
186 A Kínai Népköztársaság vízellátási problémáival összefüggésben bővebb információkkal szolgál Vörös 

Zoltán a Háborúban a környezetért, a környezettel szemben – Kína vízproblémái a 21. század elején című 
cikkében. 

187 A vízkészletek szennyezettsége rendkívüli nehézségeket, valamint jelentős fiskális problémákat 
eredményezhet Kínában. 
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fenntartásának esetleges hiánya képes lehet minden korábbi legitimációs 

tényezőt felülírni.188 

− terrorizmus és szeparatista törekvések; a terrorizmus a XXI. század globális 

biztonsági kihívásával jelenti. A terrorizmus189 fogalmi 

meghatározásából adódik, hogy minden esetben veszélyt jelent a fennálló 

politikai rezsimje. Kína vonatkozásában az utóbbi időszakban jelentősen 

növekedett a terrorfenyegetettségi szint,190 amelynek további fokozódása 

várható a jövőben. 

− államközi konfliktusok; a Kínai Népköztársaság külpolitikai 

kapcsolatrendszere jelenleg is számos államközi konfliktussal terhelt.191 

                                                 
188 A Kínai Népköztársaság számos, rendkívül súlyos környezetszennyezésssel összefüggő problémával terhelt 

állam. A folyamatosan bővülő, azonban a legtöbb esetben még a mai napig elmaradott technológiát 
alkalmazó termelő üzemek működése azonban sok esetben aránytalanul magas környezet terheléssel jár. A 
szennyezés az elmúlt évtizedek során több esetben is kritikussá fokozódott, amelyek felszámolása, illetve az 
okozott károk mérséklése óriási kiadást jelent. 

189 „A terrorizmus a XXI. századi ember mindennapjaiban használatos fogalommá vált. A különböző híradások 
nap, mint nap számolnak be a világ valamely pontján bekövetkezett terrortámadásról. Az ebben a témában 
született beszámolók a vezető hírek között szerepelnek, a tudósítások vonzzák a nézők figyelmét. A 
cselekmények szörnyűsége mindenkit elrémiszt, tömegek érzik magukat fenyegetve. Az eseményekről mindenki 
beszél, a részletekről mindenkinek „megbízható” információi vannak. A halál, a rombolás, az erőszak vonzza 
a figyelmet. A terrorizmus megdöbbent és sokkol, elrémiszt és zavart kelt, ezzel pedig el is érte egyik fő 
célját.A terrorizmus nem rendelkezik általánosan elfogadott definícióval. A téma kutatói számtalan 
meghatározással próbálták pontosan egyértelműsíteni, mit is jelent a fogalom, azonban abszolút sikerrel 
egyikőjük sem járt” (Kasznár, 2012: 2-3). Annak ellenére, hogy a számos különböző definíció egyike sem 
fedi le teljességgel a fogalmat, annyit azonban általánosságban nagy valószínűséggel ki lehet jelenteni, hogy 
a terrorizmus egyfajta társadalmi és politikai célzatú erőszakalkalmazás. 

190 Korábban úgy lehetett kalkulálni, hogy a Kínára a legjelentősebb terrorfenyegetést jelentő ujgur szeparatista 
mozgalmak az ujgur autonóm területen kívül végrehajtandó támadáshoz nem rendelkeznek elégséges 
kapacitással. A 2013-as év eseményei azonban erre a feltevésre alapvetően rácáfoltak. 2013 októberében, 
ujgur nemzetiségű fanatikusok gépjárművükkel behatoltak a forgalom elöl elzárt Tienanmen térre, majd a 
Tiltott Város bal oldali kapubástyája előtti hídfalnak hajtottak, ezt követően a söfőr, valamint a gépjárműben 
tartózkodó felesége és anyósa felgyújtották magukat. A támadókon kívül két turista vesztette az életét, 
továbbá több tucat járó-kelő megsebesült. A támadással kapcsolatosan fontos kiemelni annak különleges 
kettős szimbolikáját. A Tiltott Város és a Tienanmen tér a kínai nép, Kína, valamint a többezer éves kínai 
kultúra szent helye, amely a kínai államiság jelképe. A Tiltott Város bal oldali kapubástyája szintén 
szimbolikus jelentőséggel bír, hiszen Mao erről kiáltotta ki a Kínai Népköztársaságot, és ma is ezen függ 
óriás fotója. 

191 A kínai külpolitika megkülönböztetett jelentőséget tulajdonít területi és határvitái kezelésének. Az 
Oroszországgal, illetőleg a többi szovjet utódállammal fennálló határvitákban, sikerült egyezményes 
megoldást elérni. Megegyezés jött létre a kínai-orosz, a kínai-laoszi határról, a kínai-vietnami szárazföldi, 
valamint a kínai-mianmari tengeri határról. Az utóbbi időben ismét nyílt szembenállás bontakozott ki a Dél-
Kínai tengeren elhelyezkedő Spratly- és Paracel-szigetek Japánnal, Tajvannal és Vietnammal is vitatott 
hovatartozását illetően. Az Indiával fennálló határvita rendezésében szintén történt érdemi előrelépés, habár a 
megegyezés nem született meg. Tibet kérdése permanens problémaként jelentkezik. A pekingi vezetés 
ragaszkodik ahhoz a klasszikus kínai elvhez, amely szerint Tibet Kína elválaszthatatlan része, és az 1950-es 
katonai bevonulás csupán az egység helyreállítását célozta. Az utóbbi években a tibeti álláspont is sokat 
változott. A 2011-ben újonnan megválasztott emigráns tibeti kormány vezetője, ugyan nyíltan nem adta fel a 
terület függetlenségéért folytatott küzdelmet, azonban több jel utal arra, hogy a korábbi radikális vonal 
helyett, egy a realitásokon alapuló konszenzusos megoldást támogatna. A Tajvannal való sajátos viszony a 
korábbi, a Kínai Népköztársaság nemzetközi pozícióit bemutató fejezetben már ismertetésre került. 
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Fontos hangsúlyozni, hogy Peking nemzetközi szerepének további 

növekedése előre jelzi az újabb, és esetlegesen a fennálló kínai politikai 

rendet is veszélyeztető konfliktusok kialakulásának lehetőségét. 

− egyéb bel- és külpolitikai konfliktusok. 

A kínai filozófiai-vallási rendszer és a globalizáció összecsapása két színterű elemzést 

igényel, mivel a Kínai Népköztársaság belpolitikájának alakulásán túlmenően, a kiemelkedő, 

nemzetközi pozíciókból adódóan nem megengedhető a jövőbeni globális lehetőségek 

feltérképezésének mellőzése sem. 

7.1. A globalizáció lehetséges hatásai a Kínai Népköztársaság belső viszonyaira 

A globalizáció további folyamatai várhatóan jelentősebb változásokat fognak 

eredményezni a Kínai Népköztársaság társadalmi- és politikai viszonyaiban. A változások 

forgatókönyve, mint az már feljebb is jelzésre került, nem egyértelmű, számos lehetséges 

kimenetele lehet ugyanis a folyamatnak, amelyek közül a politikai hatalom jelenlegi 

birtokosainak jövőbeni szerepét a középpontba helyező elemzési metódus alapján a 

legvalószínűbbnek mutatkozók az alábbiak: 

1. a Kínai Kommunista Párt hatalmát továbbra is megtartva tovább építi a kínai 

típusú, autoriter szocialista rendszert, 

2. a Kínai Kommunista Párt hatalmi pozícióját megtartva, teret engedve a 

demokratikus eszméknek egyfajta nyugati típusú demokratikus rendszer vezető 

erejévé válik, 

3. a Kínai Kommunista Párt egy versengő demokrácia egyik, azonban nem 

kizárólagosan domináns szereplője lesz, 

4. egy radikális politikai fordulatot követően új hatalmi központ keletkezik. 

A kínai belpolitika jövőbeni lehetséges alakulásaival kapcsolatos részletes, számos 

tényezőt figyelembe vekő okfejtést az alább található fejezetrészek tartalmazzák. Fontos 

hangsúlyozni, hogy a jövő alakulásával kapcsolatos előrejelzések minden esetben magukban 
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hordoznak bizonyos fokú bizonytalansági tényezőt, amelyet a társadalomtudományok terén 

lehetetlen kiküszöbölni.192 

7.1.1. „Amikor marad minden a régiben” 

Legnagyobb a valószínűsége az elsőszámúként megjelölt forgatókönyv 

bekövetkezésének, vagyis hogy a Kínai Kommunista Párt hatalmát továbbra is 

megtartva tovább építi a kínai típusú, autoriter szocialista rendszert. A jelenleg 

globális szinten zajló politikai, gazdasági és szociális folyamatok alapján 

ugyanis úgy tűnik, hogy ez a típusú társadalmi rendszer képes legsikeresebben 

prosperálni a XXI. század új típusú kihívásaival.  

A részletes indoklás előtt ide kívánkozik két példa, amely felhívja a 

figyelmet arra, hogy a kínaiak mennyire távol kívánják tartani magukat a 

változásoktól: 

1. John Gannon, a CIA volt igazgatóhelyettese 1996-ban a 

College of the Holy Cross-on tartott előadásában felhívta a 

figyelmet arra, hogy a nyugati ember könnyebben hajlamos 

arra, hogy változtasson életén és társadalmán, a kínai nem 

ilyen. Kína történelme mintegy ötezer évre nyúlik vissza, és 

ez alatt az ötezer év alatt mindössze huszonkét dinasztia 

uralkodott. Ez összevetve az európai uralkodócsaládok 

átlagával, messze meghaladja azok hatalmi biztosságát. 

Gannon kiemelt egy rendkívül fontos tényt, mint mondta, az 

amerikaiak években vagy évtizedekben gondolkodnak, a 

kínaiak azonban évszázadokban vagy dinasztiákban.193 

                                                 
192 A prognózisok elkészítése során minden esetben lényeges szem előtt tartani azt a tényt, hogy a társadalmi 

folyamatokat emberek alakítják, ennek folytán pedig a racionális gondolkodást számos esetben felülírják 
egyéb érzelmi, emocionális, valamint egyéb, az optimális kimeneteltől relative messzire vezető döntési 
aspektusok. Az emberi döntések viszonylagos kiszámíthatatlansága következtében a prognóziskészítés esetén 
szükséges a lehetséges kimenetelek legtágabb halmazával dolgozni, azonban még a legkörültekintőbb eljárás 
sem garantálja, hogy a végleges eredmény a felvázolt opciók között lesz megtalálható. A fentiekből 
kifolyólag a társadalmi prognózisok készítésénél gyakran szükséges alkalmazni az olyan kifejezéseket, mint 
például a „lehetséges”, a „nem zárható ki”, a „valószínűsíthető”, stb. Ezek, a bizonytalansági tényező 
rögzítésére szolgáló kifejezések, nem hogy csorbítanák, hanem éppen ellenkezőleg, növelik az előrejelzés 
komolyságát, mivel azt jelzik, hogy felelősen gondolkodó, a bizonytalansággal tisztában lévő gondolkodó 
készítette a prognózist. 

193 http://www.fas.org/irp/cia/product/ddi_speech_112096.html. Letöltés időpontja: 2010. június 12.) 
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2. Számos leganda él arról, hogy a Kínai Népköztársaság 

elnöke kinek és milyen körülmények között194 mondta el 

híres mondatát a francia forradalomról. Az azonban biztosnak 

látszik, hogy a kínai kommunista állam egyik legfőbb 

funkcionáriusa egy konfucianizmussal velejéig átitatott, 

tipikus kínai választ adott, amikor túl közeli eseményként 

aposztrofálta a francia forradalmat ahhoz, hogy véleményt 

alkothasson róla. 

A demokratikus értékrend hirdetői számos alkalommal kiemelik, hogy Kína 

sem kerülheti el a demokratikus rendszerek által kínált szabadság iránti, 

mindent elsöprő vágy átalakító hatásait. Ami nem jelent mást, mint hogy végső 

soron a demokratikus keretek globális szinten kerülnek kiépülésre, amely 

minden ország számára az egyetlen választható jövőkép lehet. A valóság 

azonban ennél jóval árnyaltabb képet fest. Az elmúlt évek és évtizedek 

tapasztalatai azt mutatják, hogy a Nyugat szinte minden esetben belebukott, 

amikor a keleti társadalmakra akarta rákényszeríteni a demokratikus kereteket. 

A kínaiak demokrácia iránti vágyát jól jelképezik a Tienanmen téren zajlott 

események. A nyugati sajtó folyamatosan a demokrácia iránti népi mozgalom 

egységmozgalom megnyilvánulásaként kezeli az 1990-és eseményeket. Nem 

szabad ugyanakkor figyelmen kívül hagyni a Huntington által 

megállapítottakat sem: „A nyugati irányultság hirdetői azonban még azt a pár 

száz embert sem tudták maguk mellé állítani, akik Pekingben számítottak, 

nemhogy a 800 millió vidéki parasztot. A 20. század végén a teljes 

elnyugatosodás éppoly kevéssé volt célszerű megoldás, mint a 19. század 

végén. A kínai vezetés a ticsung új változata mellett voksolt: kapitalizmus és 

belépés a világgazdaságba egyfelől, mely másfelől együtt jár a politikai 

tekintélyelvűséggel és a hagyományos kínai kultúra iránti elkötelezettséggel” 

(Huntington, 2004: 163). Az események megértése szempontjából 

elengedhetetlen a tekintélyelvű, hagyománytisztelő politika Kínában betöltött 

legitimáló szerepének hangsúlyozása.  

A családi alapú társadalomszerveződés olyan előnyökhöz juttatta a kínai 

vezetést, amelyek a kellő gondosság, a megfelelő szociális érzék, valamint 

                                                 
194 Egyes források szerint Henry Kissingernek, mások szerint egy másik amerikai diplomatánek, sőt olyanok is 

vannak, akik szerint egy nyugati újságírónak célozta a kínai miniszterelnök az ominózus szavakat. 
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néhány alapvető íratlan társadalmi norma betartása mellett hosszú időn 

keresztül megmaradó alappal szolgálhat. A családi alapon szervezett 

társadalom különös fegyelme és közösségi szellemű gondolkodása nem csak 

hatalombiztosítási szempontok alapján, de a XXI. század második évtizedére 

bizonyítottan gazdaságépítési, valamint nemzetközi politikai területen is 

rendkívüli előnyöket biztosít a Kínai Népköztársaság részére. 

A kínai népi morál lehetőséget teremt a gazdaságpolitika olyan formájú 

alakítására, amely nagyütemű gazdasági növekedés mellett lehetővé teszi a 

lakosság viszonylag jelentős mértékű, folyamatos életszínvonal emelését is. Az 

1990-es évektől kezdődően a Kínai Kommunista Párt vezetői „ a marxizmus-

lenninizmus forradalmi legitimitása helyébe a rezsim a teljesítmény 

legitimitását helyezte, melynek alapját a felélénkülő gazdasági fejlődés képezte, 

illetve a nacionalizmus, amelyet a kínai kultúra jellegzetes vonásainak 

hangsúlyozása jelentett” (Huntington, 2004: 163). 

Amennyiben a Kínai Kommunista Párt továbbra is képes fenntartani a 

gazdasági modernizáció és az életminőség folyamatos növekedése közötti 

kényes egyensúlyi állapotot, abban az esetben hatalmi pozíciója hosszú időn 

keresztül megkérdőjelezhetetlenné válik. 

A családi gondolkodás alapjaiban más fejlődési perspektívákat nyit meg a 

társadalom előtt. A kínai történelem bebizonyította, hogy ennek lehetnek 

hátulütői, amelyek már-már végzetes helyzetbe sodorhatják az államot.195 

Azonban ez a morális töltet segítette hozzá a kínai népet ahhoz is, hogy egy az 

európai típusú kommunista berendezkedésen felülemelkedve, a kommunizmus 

közösségmegtartó, mozgósító jelszavait felhasználva a kapitalista 

világgazdaság keretei között prosperáló sajátos szocialista gazdaságot legyen 

képes harminc év alatt felépíteni.196 Mind nagyobb annak a valószínűsége, 

hogy a jelenlegi kínai folyamatok hosszútávon is fennmaradjanak, mivel ennek 

lehetőségét növeli, hogy az autoriter hatalmi bázisú Kínai Kommunista Párt, 

valamint az autoriter hatalom iránt nyitott társadalom elvárásai és igényei 

jelentős egyezést mutatnak.  

                                                 
195 Lásd a Ming-kor elzárkózási politikája eredményeként kialakult helyzetet, amely a Qing-korban a gyarmati 

sorba süllyedéshez vezetett. 
196 Roger Garaudy már a Mao-féle Kínával összefüggésben is úgy fogalmazott, hogy a kínai szocializmus „egy 

specifikusan kínai elmélet” (Garaudy, 1968: 98) kidolgozásának eredménye. 
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A Kínai Kommunista Párt a legteljesebben kielégít minden a klasszikus 

időktől a mai napig az ázsiai állam lakossága által a regnáló hatalmi központtal 

szemben támasztott követelményeket. Chen Weixing szerint az elmúlt kétezer 

év eseményei bebizonyították, hogy a kínai társadalmi folyamatok alakulása 

mindig az állami ideológia tömegekkel való kohéziójának megléte vagy hiánya 

befolyásolta leginkább. A hivatalos állami ideológia minden esetben megadta a 

kínai társadalom karakterisztikáját (Chen, 2006: 18). A korábbi egyszemélyű, 

családfő-államvezető megtestesülésének testületi szintre történt emelésének 

retorikai módszerével a Kínai Kommunista Párt megvalósította a család 

kormányzati kulcsszereplővé tételét, amely egyben a korábbi évszázadok kínai 

társadalomszemléletének abszolút kiteljesülésének is tekinthető. 

A jelenlegi tendenciák, valamint az elmúlt évezredek tapasztalatai azt 

mutatják, hogy a kínai kultúrkör filozófiai-vallási rendszere kellő szilárdságú 

bástyákat épített ahhoz, hogy ellenálljon a kívülről érkező befolyásoknak. A 

kínai társadalom a saját – itt hangsúlyozott szereppel bír a „saját” – filozófusai 

által felépített filozófiai-vallási környezetben egy kimagasló, a természettel 

való abszolút harmónián alapuló rendszerben élve, mindig is nehezen adta fel a 

maga teremtette értékrendet. Amint azt Lin Yutang nagyon érzékletesen 

megfogalmazta a Kínába kívülről érkező ideológiákkal összefüggésben:  „nem 

fogadok el semmiféle izmust, mert láttam, hogy még a legjobb festésű, 

legszíntartóbb izmusok is hogyan veszítik el színüket a kínai mosóintézetben” 

(Lin, 1943: 364). Valószínűsíthető, hogy ez a hagyományosan kínai 

értékrendszer továbbra is alapvetően meghatározó mozgatórugóként fog 

működni az ázsiai országban. A globalizáció ebben az esetben legfeljebb 

úgynevezett finomhangolásokra késztetheti a Kínai Népköztársaság egyetlen 

tényleges hatalommal bíró politikai pártjának vezetőit. Amint azt Juhász Ottó 

kifejtette, a megfontolt változások egyik állomása lehet a „demokratikus pártok 

és a párton kívüli személyiségek fokozottabb bevonása a politikai 

döntéshozatalba, elsősorban a döntés-előkészítés szakaszában” (Juhász, 2009: 

18). 

A jelenlegi társadalmi, valamint politikai folyamatok is ennek a jövőképnek 

a bekövetkezését teszik valószínűvé. Az elmúlt években a Kínai Kommunista 

Párt, valamint az Országos Népi Gyűlés által megalkotott határozatok és 

jogszabályok egyértelműen jelzik, hogy a pártvezetők tisztában vannak azzal, 
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hogy a globalizmus hatásaira reagálniuk kell, és bizonyos finomhangolásnak 

nevezett lépéseket meg kell tenniük. A pekingi vezetők láthatóan tisztában 

vannak azzal a ténnyel, hogy az autoritásnak vannak korlátai, „nem elég azt 

valamiféle nem tudatos módon birtokolni, birtokosának tudatában kell lennie 

annak, hogy mi a jelentősége, mi a tartalma autoritásának, s mi mindent 

követel meg az” (Molnár, 2002: 38). A korábbiakban ismertetésre került több 

olyan jogi szabályozó, amelyek bizonyosságot szolgáltatnak a Kínai 

Kommunista Párt a hatalommegtartás érdekében, a kommunista ideológiával 

párhuzamosságokat mutató klasszikus értékrend erősítésére tett lépéseire. A 

csúfosan elbukott születésszabályozási rendszer enyhítésére való törekvés, 

továbbá a szülőkről való gondoskodás évezredes hagyományának radikális 

erősítése érdekében törvényi erővel támogatni kívánt politikai döntés olyan, a 

konfucianizmus által kialakított évezredes dogmák továbbélését szolgálják, 

amelyek a családalapú közösségi rendszer fixálásával egyben a sajátos kínai 

kommunizmus továbbélését is lehetővé teszik. Pitman B. Potter szerint „a 

kapcsolat a vallás és a legitimitás között nyilvánvaló a rezsim társadalmi és 

gazdasági változásokra adott válasziból”197 (Potter, 2003: 336). 

A klasszikus értékrend továbbélését jelzi az is, ahogy a Kínai Kommunista 

Párt, az egyensúly fenntartása érdekében egyre nagyobb teret enged bizonyos, 

a klasszikus kommunista ideológia alapján rendszerellenesnek minősülő 

társadalmi osztályoknak a gazdasági, valamint a politikai életben való 

kontrolált részvételre. Ebben az esetben az egyensúly megtartására irányuló 

szándék kettős irányú, és a kínai társadalom belső arányainak fenntartásával 

párhuzamosan a globalizmus hódító hatásaival szembeni, a nemzetközi 

egyensúly megtartására irányuló törekvésnek is tekinthető.  

Amennyiben a Kínai Kommunista Párt irányítói a jövőben is képesek 

lesznek ellensúlyozni a globalizáció jelentette, klasszikus kínai értékrend 

lerombolására törekvő erőket,198 abban az esetben nem lehet kétséges, hogy a 

Kínai Népköztársaság a jelenlegi ideológiai vezetés mellett folytatja tovább az 

útját afelé, hogy a világ elsőszámú nagyhatalmává váljon. 

                                                 
197 A szerző fordítása. 
198 Itt nem a globalizációs folyamatokat irányító kultúrák degradálása a cél. A megfogalmazás mindössze a 

politikai hatalommegtartásban érdekelt Kínai Kommunista Párt szempontjából tekinti azokat a globalizáció 
eredményeként ható erőket, amelyek a jelenkor kínai társadalmát érik és érhetik. 
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7.1.2. A korlátozott demokrácia 

A lehetséges forgatókönyvek közül nem zárható ki az sem, hogy egy olyan 

valósul meg, amelyben a Kínai Kommunista Párt nem lesz, képes teljes 

mértékben ellenállni a globalizációs folyamatoknak, és kénytelen lesz teret 

engedni a nagyobb fokú társadalmi pluralitásnak. 

A fenti esetben várhatóan a jelenlegi hatalmi elit – többé-kevésbé a jelenlegi 

viszonyok között –képes lesz a jövőben is biztosítani a saját hatalmának 

prioritását. Azonban a politikai hatalomból ekkor más ideológiát képviselő 

csoportok is részesedhetnek. Annak meghatározása, hogy melyek ezek a 

közösségek, gyakorlatilag lehetetlen. Nem zárható ki, hogy a Kínai 

Kommunista Párt mellett jelenleg is működő kilenc egyéb párt egyike, vagy 

akár több közül kerül, vagy kerülnek ki azok, amelyek szerepet játszhatnak egy 

az adott forgatókönyv szerinti hatalmi játszmában. Ugyanakkor, ezek a pártok, 

mint az már korábban kifejtésre került, tulajdonképpen a Kínai Kommunista 

Párt fiókintézményeinek tekinthetők, ebből adódóan objektív ellenzéki szerep 

betöltésére nem, vagy csak korlátozott mértékben képesek. 

A folyamat ebben az esetben részben hasonlít a Tajvanon végbement 

demokratizálódási folyamatokhoz. Hsiao Hsin-Huang Michael számos 

tanulmányában (Hsiao 2005, 2012) kifejtette a civil szektor megerősödésének 

szerepét a demokratizálódási folyamatokban. A Tajvanon végbement 

folyamatok természetesen nem ültethetők egy az egyben át a szárazföldi Kína 

viszonyaira, azonban az azonos filozófiai-vallási és kulturális dimenziók 

figyelembevételével, kétséget kizáróan útmutatóként szolgálhatnak. A Kínai 

Kommunista Párt által hozott számos gazdasági és szociális intézkedés pedig 

láthatóan bővíti és erősíti a Kínai Népköztársaság középosztályát, amely az 

országot közelebb viheti a Hsiao által felvázolt demokratizálódási 

folyamatokhoz. 

Reális lehet ugyanakkor annak az esélye, hogy valamely reformpárti 

politikai erő számára vonzó lehet a már korábban kiépült politikai 

keretrendszer, éppen ezért ezeknek a struktúráknak a felhasználásán keresztül 

kívánja elérni a céljait.  

Természetesen ahhoz, hogy bejegyzett politikai pártként, legális 

ellenpontként jelenjen meg valamely új erő, a Kínai Kommunista Párt 
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jóváhagyása is szükséges, amelynek esélye – abban az esetben, ha az a politikai 

mozgalom reális ellenzéki szerepet is betölthet –, a jelenlegi társadalmi 

viszonyok figyelembevétele mellett minimális, azonban bekövetkezése teljes 

valószínűséggel nem zárható ki. 

Jelentős kérdésként jelentkezhet, hogy a Kínai Kommunista Párt milyen 

területekről, illetve milyen mértékben kíván ekkor vissza, vagy inkább 

visszább vonulni. A változások eredményeként egyfajta199 gyenge demokrácia 

alakulhatna ki, amely szükségszerűen továbbra is többnyire az autoriter 

társadalmak jellemzőit viselné magán. Nagy valószínűséggel a társadalom 

komplex ellenőrzéséhez szükséges főbb pozíciókat a Kínai Kommunista Párt 

ennek a forgatókönyvnek a megvalósulása esetén sem lenne hajlandó feladni. 

A fenti esetben kialakuló viszonyok között az ellenzéki szerep valós 

tartalma számos helyen megkérdőjelezhető. Kijelenthető, hogy az ellenzék nem 

csak nem lenne képes a versengő választások keretében átvenni a hatalmat, de 

kétséges az is, hogy érdemben képes lenne-e azon részt venni. A képet tovább 

árnyalja, hogy mint az már korábban kifejtésre került, a választási törvény 

szerint minden képviselő jelölése szigorú szabályokhoz kötött,200 gyakorlatilag 

a választásokon való indulásához szükséges a Kínai Kommunista Párt 

jóváhagyása. A törvényi előírásból adódóan gyakorlatilag esélytelen, hogy a 

jelenlegi ideológiai központtól ténylegesen különböző elképzelés 

megjelenítésére volna alkalmas. 

Természetesen már a minimális változások bekövetkezéséhez is a Kínai 

Kommunista Párt legteljesebb együttműködése szükséges. Ugyanakkor az 

utóbbi időszak eseményei arra utalnak, hogy erre – a kontrollált változásokon 

túlmutatóan – a pekingi vezetés nem lesz hajlandó.201 

                                                 
199 Jelenleg leginkább a volt Szovjetunió közép-ázsiai utódállamaiban valósul meg. 
200 Választási törvény 2. (1) „Jelölteket nevezhetnek a politikai pártok vagy a tömegszervezetek együttesen vagy 

önállóan, vagy több mint tíz képviselő.” (The election law of the National People’s Congress and the Local 
People’s Congresses of the People’s Republic of China. http://www.novexcn.com/election_law.html. Letöltés 
időpontja: 2013. augusztus 4.) 

201 A Kínai Kommunista Párt vezetése – élén Xi Jinping elnökkel – az utóbbi időben nagy hangsúlyt helyezett 
arra, hogy a klasszikus értékrendhez történő visszanyúlással párhuzamosan hangsúlyozza Mao 
eszmeiségének fontosságát. A közelmúltban hatalmas összeget fordítottak a népköztársaság megteremtőjének 
120. születésnapi megemlékezéseire (Gál, 2014). 
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7.1.3. Versengő demokrácia 

A harmadik forgatókönyv – versengő demokrácia kialakulása – 

bekövetkeztének esélye alacsony. A radikális változásokra minimálisan 

fogékony kínai társadalom valószínűsíthetően alkalmatlannak bizonyulna egy 

versengő demokrácia működtetése. A vallási-filozófiai környezet alapjaiban 

iktatja ki a politikai sokszínűségre törekvést.  

A versengő rendszer kialakulásához az alapvető változásokat a Kínai 

Kommunista Pártnak kellene kezdeményeznie, vagy abban legalább tevékeny 

szerepet vállalnia. Ugyanakkor csekély annak a valószínűsége, hogy a hatalom 

birtokosai a korábbiakban kifejtettnél jelentősebb változásokban legyenek 

érdekeltek. A versengő demokrácia pedig abba a megítélési kategóriába esik, 

amely a Kínai Kommunista Párt érdekein messze kívül esik. Amint azt Lin 

Yutang megállapította: „legfontosabb az a tény, hogy a kínai nem akar 

megváltozni… aki már nem látszik éretlennek, az Kínában mindig a 

konzervativizmus felé fordul” (Lin, 1943: 92). Jelenleg a Kínai 

Népköztársaságban pedig a konzervativizmust a Kínai Kommunista Párt 

képviseli. 

A versengő demokráciával kapcsolatos kínai tapasztalatok egyébként sem 

jók. A modern Kína atyjának tekintett Sun Yat-sen ugyan sikerre vezette az 

1911-es forradalmat, azonban a többpárti, demokratikus rendszer gyakorlatilag 

sosem volt működőképes az ázsiai államban. Az anarchia évei, majd az azt 

követő, a kínaiak számára roppant szenvedéseket eredményező japán 

megszállás tovább fokozta a széttagoltsággal szembeni ellenérzést,202 illetve a 

potens erőközpont iránti igényt. Az elmúlt, több mint három évtized 

eredményei pedig a fiatalabb generációk számára is bebizonyították a 

hagyományos, centralizált autoriter hatalomgyakorlás pozitívumait. 

A korlátozott demokrácia kialakulásával összefüggésben a középosztály 

megerősödése kapcsán leírt gondolatok természetesen egy versengő 

demokrácia kialakulása esetén jóval nagyobb szerepet kaphatnak. Ebben az 

esetben a Hsiao által meghatározott (Hsiao 2005, 2012), a civil szektort érintő 

                                                 
202 Ebben az esetben ide sorolandók az egymással versengő, különböző ideológiai alapokon építkező pártokra 

épülő politikai rendszer is. 
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változásoknak radikális, a tajvani példához rendkívül hasonló formában kell 

végbe menniük. 

7.1.4. Radikális változások 

Annak valószínűsége, hogy rövid-, vagy középtávon egy radikális politikai 

fordulat következzen be a szárazföldi Kína, vagyis a Kínai Népköztársaság 

területén meglehetősen csekély, statisztikai gyakorlat szerint tulajdonképpen 

mérhetetlen. Számos történelmi, szociológiai, filozófiai-vallási indikátor 

áttekintése alapján ugyanis nem realizálható olyan kínai, illetve nemzetközi 

társadalmi erő, illetve érdek, amelynek szándékában, továbbá módjában is állna 

az alapokat érintő változás. 

A több évezreden átívelő kínai történelem bizonyítja, hogy a kínaiak nem 

kultiválják a politikai életben zajló változásokat, sokkal nagyobb bizalmat 

szavaznak a hagyományoknak, valamint a stabilitásnak. A világ egyéb 

uralkodó családjaihoz viszonyítva, a kínai dinasztiák átlagban huzamosabb 

ideig tudtak hatalmon maradni, voltak képesek megtartani az uralkodás jogát. 

A hosszabb hatalmon maradás elsődleges oka azonban korántsem az, hogy a 

kínai eredendően jobb kormányzati tevékenységet végeztek volna, mint a világ 

egyéb területeinek vezetői. Az ok sokkal inkább a hagyományokat előtérbe 

helyező bölcseleti filozófiai-vallási rendszer sajátosságaiban keresendő. A 

radikális politikai és társadalmi változásnak így komoly objektív gátjai vannak. 

Az esetlegesen radikális változásokat magában fordozó forgatókönyv 

bekövetkezésével kapcsolatosan felmerül annak a jelentős kérdésnek is a 

problematikája, hogy mi lehet a fentiekhez képest a radikális változás. Egy 

esetleges autoriter vezető által kiépített egyeduralom, illetve egy totalitárius 

diktatúra létrehozásához elengedhetetlenül szükségeltetne egy forradalmi, 

radikális párt támogatása. A Kínai Kommunista Párt által vezetett állami 

intézményrendszer azonban úgy került kiépítésre, hogy a szélsőséges 

megnyilvánulásokat gyökerestül képes legyen elfolytani. Megjegyzendő 

továbbá az is, hogy a kínai nép kevéssé hajlamos a radikális politikai nézetek 

iránti rajongásra. A Párt belső mechanizmusai pedig azt is biztosítják, hogy a 

politikai szervezet soraiból ne törhessen senki egyeduralomra. 

A fenti, a kínai belpolitikai kormányzati modell várható alakulásával kapcsolatos 

prognosztizáció természetesen a jelen pillanat nemzetközi politikai, gazdasági, társadalmi, 



161 
 

pénzügyi, valamint egyéb globális folyamatok konstansként való figyelembevétele mellett 

készült. A fentiek alapján az egyes modellek esetleges bekövetkezésével kapcsolatosan nem 

kerültek – nem kerülhettek – figyelembevételre az esetlegesen végbemenő globális vagy 

lokális vis maior események, illetve folyamatok. Ennek megfelelően a modellezés során nem 

lehetett figyelembe venni az esetleges természeti katasztrófákat, az egyes – az arab tavaszhoz 

hasonló – lokális konfliktusok és folyamatok globalizmus hatására történő eszkalálódását, 

illetve a világgazdaságban bekövetkező esetleges váratlan átrendeződéseket. 

7.2. Kína jövőbeli nemzetközi szerepe 

A kutatómunkának nem volt elsődleges célja, hogy a Kínai Népköztársaság nemzetközi 

viszonyaival kiemelten foglalkozzon, azonban a téma kifejtésének teljessé tétele – amint azt 

korábban az ázsiai állam jelenlegi viszonyait bemutató fejezet esetében –, megköveteli a rövid 

kitekintést a várható globális eseményekre. Az nemzetközi folyamatokkal összefüggő 

áttekintéshez, elöljáróban, fontos leszögezni azt a tényt, hogy „Kína a globalizációt 

változatlanul elkerülhetetlen realitásnak tekinti, a regionális és globális együttműködés 

befolyásos szereplője kíván lenni” (Juhász, 2009: 24). 

A Kínai Népköztársaság nemzetközi pozíciószerző tevékenységével összefüggésben 

számos tanulmányt készítettek a téma szakértői, azonban mindegyik jelentős hiátustól 

szenved. A szakmai anyagok készítői gyakorlatilag egytől egyig mellőzik azt a jelentős 

aspektust, amelyet a bölcseleti filozófiai-vallási rendszer gyakorol a kínai külpolitika 

alakulására, valamint az ázsiai ország nemzetközi pozícióteremtő képességére. A bölcseleti 

filozófiai-vallási irányzat azonban nem csak befolyásolja a kínai külpolitikát, de a sajátos 

lehetőségein keresztül alapjaiban képes a befolyásolni annak alakulását. A kínai történelem 

számos eseménye bizonyítja, hogy a konfuciánus alapon építkező, klasszikus politikai 

gondolkodás a nyugati elképzelésekkel ellentétes irányba képes terelni az ázsiai állam 

külpolitikai törekvéseit. A XX. század utolsó évtizedeiben felgyorsuló globalizáció folyamatai 

azonban új lehetőségeket teremtettek a kínai filozófia általvezérelt külpolitikai törekvések 

előtt. 
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A bölcseleti vallási rendszerhez tartozó kelet-, délkelet-ázsiai államok203 térnyerése az 

elmúlt évtizedekben rendkívül látványos volt a nemzetközi politika porondján. Az említett 

államok azon túlmenően, hogy a XX. század második felében korábban elképzelhetetlennek 

tűnő gazdasági fejlődést mutattak, a XXI. század elejére a nemzetközi kapcsolatok terén is 

meghatározó szerepet vívtak ki maguknak. A bölcseleti filozófiai-vallási rendszerhez tartozó 

ázsiai kultúrák gazdasága, a sajátos társadalmi környezet hatására az elmúlt évtizedekben 

rohamosan fejlődött, és a bővülés jelenleg is zajlik. Ezzel párhuzamosan lényeges 

hangsúlyozni, hogy ezek az államok nem csak tradicionálisan szoros politikai, gazdasági és 

kulturális kapcsolatokat ápolnak Kínával, 204 de ezen túlmenően jelentős kínai kisebbséggel is 

rendelkeznek. Hong-Kong, Makaó és Tajvan gyakorlatilag kínai nemzetiségű államok. 

Szingapúr lakosságának 76,8%-a,205 míg Malajzia lakosságának 23,7%-a206 tartozik a kínai 

etnikumhoz. 

A kínai etnikum, és a térség államainak többségi társadalma közötti viszony szintén 

rendkívül sajátos. Huntington szerint a kínai nemzetiség „például szinte a legtöbb délkelet-

ázsiai országban gazdaságilag domináns kisebbségnek számít. Mégis sikeresen 

asszimilálódtak a buddhista Thaiföld és a katolikus Fülöp-szigetek társadalmába, s csak 

elvétve akad példa erőszakos kínai ellenes megnyilvánulásokra a többségi csoportok részéről” 

(Huntington, 2004: 451). Amint azt Huntington is jelzi, a kapcsolat rendkívül békés, de ezen 

túlmenően gazdaságilag is különösen jól prosperál. A kínai etnikum és a többségi társadalom 

közötti szimbiózis legékesebb példáját prezentálja Malajzia, ahol a maláj többség és a 

gazdaságot a kezében tartó kínai kisebbség kiegyezésének eredményeként rendkívül gyors 

gazdasági fellendülés zajlott. 

Várható, hogy a jelenlegi tendenciák figyelembevétele mellett a térség országaiban a Kínai 

Népköztársaság, kihasználva a tradíciók és a filozófiai-vallási környezet adta lehetőségeket, 

                                                 
203 Kínai Népköztársaság, Tajvan, Hong-Kong, Makaó, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, Koreai 

Köztársaság, Vietnám, Szingapúr. A számításnál Malajzia a bölcseleti filozófiai-vallási rendszerhez tartozó 
államként került meghatározásra Malajzia is, ahol a kínai etnikum tartja a kezében a gazdaság meghatározó 
szegmenseit. Japán ugyanakkor nem került konfuciánus államként beszámításra, azonban megjegyzendő, 
hogy a Japán kultúra – minden ellenkező, nacionalista alapú vélemény ellenére –, számos konfuciánus 
jellegzetességet visel magán. A bölcseleti filozófiai-vallási rendszer kiterjedését a 17. számú melléklet 
mutatja be. 

204 Itt fontos megjegyezni, hogy amint azt Rodney L. Taylor megfogalmazza: a konfucianizmus ideái és 
szemlélete integrálódott a kelet- és délkelet-ázsiai társadalmak kultúrájába. A kínai eredetű filozófiai-vallási 
irányzat, sokszor láthatatlanul vált a régió népeinek mindennapjává, és maguk az itt élő emberek is gyakran 
meglepődnek azon, ha őket konfuciánusként definiálják (Taylor, 2004: 122). 

205 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sn.html. Letöltés időpontja: 2014. január 5. 
206 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/my.html. Letöltés időpontja: 2014. január 

5. 
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valamint a nemzetiségi sajátosságokat a jövőben még a korábbiaknál is sokszorta jelentősebb 

szerepet fog gyakorolni.  

Távolabbra tekintve megállapítható, hogy a világ számos – és mind több – országában 

található, jelentős számú, nem klasszikus eredetű kínai migráns közösség. Ezek az etnikai 

csoportok gyakran jobban őrzik a konfuciánus hagyományokat, mint az anyaországban élők. 

A migránsok, túlnyomó számban elkötelezett hívei a bölcseleti filozófiai-vallási rendszer 

előírásainak. Mindennapi tevékenységük, életvitelük, valamint hagyomány tiszteletük számos 

példával szolgál erre. Az említett közösségek megteremtik a lehetőségét annak, hogy Kína a 

világ számos pontján Peking számára előnyös pozíciószerző külpolitikát képviselhessen. A 

kínai bevándorlók által teremtett helyzet egyfajta trójai-faló effektust teremt azáltal, hogy a 

kínai migránsok szimbiózist teremtve az adott állam társadalmával, tulajdonképpen függő 

helyzetbe hozzák a fogadó államokat, amelyeknek jelentős gazdasági szegmensei 

gyakorlatilag működésképtelenné válnának a kínaiak jelenléte nélkül. 

A világ minden kontinensén, generálisan megjelenő, folyamatos kínai térnyerés, nemcsak 

megállíthatatlannak tűnik, de egyszersmind bizonyos új típusú gyarmatosításnak is felfogható. 

A Kínai Népköztársaság, elsősorban a gazdasági térnyerés eredményeként került a világ 

elsőszámú nagyhatalmai közé, azonban ennek a fajta gazdasági „hódításnak” a módszerei 

nem hasonlíthatók a korábban, a világ feltörekvő nagyhatalmai által alkalmazott 

megoldásokhoz. 

7.3. Kínai nagyhatalom – egy birodalom útja 

A világméretű kínai gazdasági térnyerés jellegzetességeinek elemezése során szembesülni 

kell azzal, hogy az ázsiai ország a terjeszkedés tekintetében is rendkívül sajátos, teljesen 

egyedi utat választott, ugyanakkor az expanzió hátterében természetesen ugyanazon alapvető 

igények kielégítése – nyersanyag biztosítás, piac szerzés– iránti szándék húzódik meg, amely 

bármely más állam hasonló tevékenységének is a mozgatórugóját jelenti. A Kínai 

Népköztársaság további nemzetközi térnyerése minden különösebb kockázat nélkül 

prognosztizálható. A globális nyersanyag készletek kitermelési lehetőségének elmúlt 

évtizedekben zajlott átrendeződése – nagyrészt kínai kézbe kerülése – alapvetően változtatta 

meg hatalmi viszonyokat, kérdésessé téve ezáltal a nyugati társadalmak további 

versenyképességét. A Kínai Népköztársaság a legtöbb állami relációban elsőszámú gazdasági 

– sok esetben pénzügyi – partnerré vált. A sajátos „hódítás” – amelyet nagymértékben 

elősegít a belső filozófiai-vallási környezet, valamint ennek megléte a kínai 
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migránsközösségekben, továbbá a kelet-, dél-kelet ázsiai államokban – jelenleg 

megállíthatatlannak tűnik. 

A Kínai Népköztársaság nagyhatalommá válása azonban további kérdéseket vet fel: 

− Lehet-e Kína, a szó klasszikus értelmében, globális nagyhatalom? 

− A birodalmakra érvényes általános szabályok megállják-e a helyüket Kína 

vonatkozásában is? 

− Amennyiben Kína – mint birodalom – sajátos utat jár be, abban az esetben ez 

az út miben különbözik a klasszikus forgatókönyvektől? 

− A sajátos nagyhatalmi koncepció, biztosít-e, és amennyiben igen, milyen 

lehetőségeket a nemzetközi közösség államainak a nemzeti érdekek képviselete 

terén? 

A kérdések teljeskörű megválaszolása csak egy újabb kutatómunka keretében 

megvalósítható vállalkozás, azonban néhány rövid, a teljesség igényét mellőző válasz 

mindenképpen előrevetíthető. 

A bölcseleti filozófiai-vallási rendszer alapvetően befolyásolja a Kínai Népköztársaság 

nemzetközi politikában betöltött szerepét, amelynek eredményeként, Kína globális 

tevékenységével összefüggésben nem tekinthetők teljesen kompatibilisnek a nyugati 

államokkal kapcsolatban felállított szabályok. Ebből adódóan, Kína globális nagyhatalommá 

válása nagy valószínűséggel más keretek között fog végbemenni, mint az a történelem során 

kialakult, korábbi nagyhatalmak esetében zajlott. 

A családi alapú gondolkodás olyan új nagyhatalmi fellépést eredményezhet, amely 

merőben szokatlanul hathat a nemzetközi színtéren. Az egyes államok nincsenek felkészülve 

arra, hogy az új típusú „hódítás” keretei között ellen tudjanak állni Peking fokozott globális 

térnyerésének. A globális kínai pozíciószerzés számos vonatkozásában nemzetbiztonsági 

kockázatokat hordoz magában, amely túlmutat az olyan közismert tényeken, mint például a 

hazai ipar ellehetetlenülése. Felmerülnek alapvető, a politikai rendszer működőképességét 

veszélyeztethető vonatkozások is. Ilyen veszélyforrásnak tekinthető például, a kínai 

kisebbségek nemzetiségként való kezelése, illetve ennek hiánya, amely korábban sosem látott 

társadalmi feszültségek forrása lehet.207 A kínai migránsközösségek túlnyomó részt a saját – 

                                                 
207 Magyarország vonatkozásában a kínai kisebbség rendezetlen jogállása különösen jelentős problémákat 

okozhat. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 1 § első bekezdésében foglalt 
megfogalmazás szerint jelenleg Magyarországon „nemzetiség minden olyan - Magyarország területén 
legalább egy évszázada honos - népcsoport, amely az állam lakossága körében számszerű kisebbségben van, 
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bölcseleti filozófiai-vallási – szabályaik szerint élnek, amely többek között nagymértékben 

megnehezíti a velük kapcsolatos idegenrendészeti, társadalombiztosítási, rendvédelmi és 

adóhatósági fellépés sikerét. 

Kína globális gazdasági térnyerése, minden esetben együtt jár a sajátos gondolkodású kínai 

migránsközösségek megjelenésével. Ezek a közösségek új típusú nagyhatalmi bázist 

teremtenek, amelyek hatékonyan járulhatnak hozzá a kínai „birodalomépítés” folyamatához. 

A „birodalomépítés”, bölcseleti filozófiai-vallási szabályok – elsősorban konfuciánus 

szabályok – mentén zajló formája felveti annak a lehetőségét, hogy az ilyen módon kialakuló 

nagyhatalmak kevésbé vannak kitéve azoknak a kihívásoknak, mint amelyek a klasszikus 

dogmák szerint épülteket érik. Ebből adódóan fennáll annak a lehetősége, hogy a Kínai 

Népköztársaság olyan szuperhatalommá válik, amely a nyugati társadalom számára – 

elsősorban a birodalmat mozgató belső társadalmi szabályok csekély ismerete, valamint azok 

nyugati szemmel nézve gyakran irracionális mivolta miatt – minden korábbi nagyhatalomnál 

kiszámíthatatlanabb, ugyanakkor stabilabb és megingathatatlanabb szerepője lesz a 

nemzetközi politikai életnek. 

                                                                                                                                                         
a lakosság többi részétől saját nyelve, kultúrája és hagyományai különböztetik meg, egyben olyan 
összetartozás-tudatról tesz bizonyságot, amely mindezek megőrzésére, történelmileg kialakult közösségeik 
érdekeinek kifejezésére és védelmére irányul.” A jogszabály megfogalmazása alapján a kisebbség száma 
nem, csak a történelmi távlat, valamint a kulturális önazonosság határozza meg, hogy egy adott népcsoport 
nemzetiségnek minősül-e, vagy sem. Ugyanezen törvény 1. melléklete alapján a fenti kritériumoknak 
jelenleg tizenhárom kisebbség felel meg Magyarországon, „nemzetiségnek minősül: a bolgár, a görög, a 
horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.” 
(2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól. 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100179.TV. Letöltés időpontja: 2013. augusztus 30.) A 
jogszabály alapján elmondható, hogy a Magyarországon életvitelszerűen élő, minimum 20.000 – de inkább 
több – kínai közösségként semmilyen jogi képviselettel nem rendelkezik. Azaz egy kisvárosnyi lakosságnak 
nem vehet részt a politikai életben. 
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Összegzés és eredmények 

A kínai filozófiai-vallási rendszer és a Kínai Népköztársaságban zajló politikai folyamatok 

közötti kapcsolatok feltárására irányuló kutatómunka kezdete 2004-re tehető. A kezdeti, a 

kínai politikai rendszer sajátosságainak leírására törekvő tanulmányok készítése során 

azonban rövid időn belül nyilvánvalóvá vált, hogy a lényegi összefüggések feltárásához 

szükséges az európai, klasszikus szemlélettől elrugaszkodó, újszerű gondolkodás elsajátítása. 

A számos szerteágazó gondolati sík kikristályosodását követően indulhatott meg a további, 

éveken keresztül zajló, szűkített keretek közötti, koncentrált feltárómunka. 

A kutatás során rögzült és meggyőződéssé vált az a korábbi feltevés, amely a Kínával 

kapcsolatos magyarországi tudományos munka fontosságára irányult. A globális folyamatok 

egyértelmúvé tették, hogy a XXI. század nemzetközi kapcsolataiban Kína szerepe tovább fog 

növekedni. 

A kutatás során rögzítésre kerültek azok a tények, amelyek alátámasztják, hogy a bölcseleti 

vallási rendszer keretében Magyarországon is szükséges újraértelmezni a Kínával kapcsolatos 

kutatásokat. A kínai kormányzati módszerekben, mind több területen jelenítik meg a 

klasszikus kínai társadalom értékeinek növelése iránti igényt. A jövőben az ázsai országban 

várhatóan tovább fokozódik az autoritás alapú társadalom életképességének hangsúlyozása, 

amelyet a jelenleg zajló globális folyamatok is alátámasztani látszanak. A Kínai 

Népköztársaság globális térnyerésének jövőbeli tendenciái csak abban az esetben 

prognosztizálhatók megfelelően, ha a témával kapcsolatosan folytatott kutatások során a 

korábbi, nyugati típusú gondolkodást felváltja egy a keleti gondolati sémákba belelátó, és 

azokkal azonosulni képes vizsgálati módszer. 

A kutatómunka alapvetően sikeresnek tekinthető. Megállapítható ugyanis, hogy a kínai 

belpolitikában hatást gyakorló, előzetesen feltételezett tényezők és kölcsönhatások megléte 

igazolást nyert. A kutatás során továbbá feltárult számos olyan aspektus is, amelyek korábban 

a magyarországi Kína kutatások kapcsán nem kerültek látókörébe, ugyanakkor számos 

globális folyamat indokolttá tenné azok elvégzését. 
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A kutatómunka eredményei 

− A kutatás legfontosabb célja a konfuciánus alapú, bölcseleti filozófiai-vallási 

rendszer mai kínai politikában való megnyilvánulásainak feltárására 

irányuló munka elvégzése volt. Az eredmények igazolták, hogy a 

klasszikus ideológia alapvetően befolyásolja a kínai társadalom 

szerveződését, a kínai emberek gondolkodását, valamint az ország 

vezetőinek cselekedeteit, többek között a törvényalkotási folyamatot, 

valamint a kormányzati tevékenységet és az államszervezési 

feladatok ellátását. 

− Láthatóvá vált, hogy bár természetesen a globális kultúra nem hagyja 

érintetlenül a kínai társadalmat, azonban a hagyományos értékek 

jelenléte jelentős hatást gyakorol a társadalmi folyamatok 

alakulására, valamint a politikai vezetés lehetőségeire. Mint a kutatás 

során feltárásra került, az állami vezetés korlátozott képességeit jól 

példázza a születésszabályozási rendszer elbukása, amely nem csak 

kormányzati zsákutcának bizonyult, de ezen túlmenően újabb 

gyakorlati, elsősorban demográfiai problémákat is eredményezett.  

− Bebizonyosodott ugyanakkor az is, hogy a kínai vezetés számára óriási előnyt 

is biztosít más kultúrkörbe tartozó államok irányítóival szemben a 

tradícionális kínai kultúra megléte. A korábbi feltevést igazolni 

látszik, hogy a kutatás során bizonyítást nyert annak a ténye, hogy a 

Kínai Kommunista Párt a saját hatalmon maradása érdekében fel 

tudja használni, valamint fel is használja a filozófiai-vallási rendszer 

teremtette lehetőségeket. 

− A kínai pártrendszer elemzése során az is nyilvánvalóvá vált, hogy a politikai 

kultúra ezen szegmensében is érvényesülnek a bölcseleti filozófiai-

vallási rendszer adta keretek. A Kínai Népköztársaságban jelenleg 

bejegyzett, összesen tíz párt tevékenykedése leképezi a 

hagyományos autoriter, családi alapú kínai politikai szerveződés 

klasszikus modelljét. 
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− Igazolódott az a feltevés is, amely szerint a Kínai Népköztársaságban jelen 

lévő családi alapú gondolkodás, a nyugati típusú individualista 

felfogáshoz képest számos előny forrása lehet a közösség 

szempontjából. Kína jelenlegi nemzetközi pozíciói azt jelzik, hogy a 

családi alapú, autoriter töltetű társadalmi berendezkedés a XXI. 

század új típusú, globális kihívásaival szemben eredményesebben 

tudja tartani a pozícióit, mint a nyugati liberális demokrácia. 

− Bebizonyosodott, hogy a bölcseleti filozófiai-vallási rendszer lehetővé tette 

Kína számára azt is, hogy a világgazdasági válság ellenére 

folyamatosan és jelentős mértékben növelje befolyását a világban. A 

globális térnyerés sikeres kivitelezéséhez a Kínai Népköztársaság 

jelentős támogatást kap a bölcseleti filozófiai-vallási hagyományokat 

hűen őrző kínai migránsközösségektől. 

− A Kínai Népköztársasággal összefüggésben végzett kutatások igazolták azt a 

mindinkább terjedő véleményt is, hogy semmi nem támasztja alá „a 

demokratizálást mint növekedési stratégiát” (Fukuyama, 2005: 46). 

A kínai állam fejlődése az autoriter politikai berendezkedés 

gazdasági fejlődésre gyakorolt pozitívabb hozadékait látszik 

igazolni. 

A kutatómunka gyakorlati hasznosulásának lehetőségei 

A kutatás nem titkolt célja volt, hogy olyan összefüggéseket tárjon fel, amelyeket a korábbi 

évtizedekben a magyar szakterületi kutatások mellőztek, valamint indokolatlanul elkerülték a 

magyar politikai vezetés érdeklődési körét is. Azáltal, hogy a Kínai Népköztársasággal 

folytatott bilaterális kapcsolatok az elmúlt években felértékelődnek, szükségessé vált a 

magyarországi Kína-kutatások átértékelése is. 

A kutatómunka során nyilvánvalóvá vált, hogy a magyarországi Kína-kutatás számos 

hiányosságot hordoz magában. A XXI. századi globális folyamatok bebizonyították, hogy 

Magyarországon is szükségessé vált a kínai politikai folyamatok társadalomtudományi 

aspektusokból végzett kutatása. A Tőkei Ferenc 2000-ben bekövetkezett halála óta eltelt több 

mint tíz évben Magyarországon gyakorlatilag minimálisra csökkent a kínai filozófia 

kutatásával összefüggésben végzett szakmai munka. 
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A kutatás által feltárt összefüggések ugyanakkor fontos adalékot szolgáltathatnak a 

kínaiakkal kapcsolatot kiépíteni szándékozók számára. Magyarországon a kormányzat 

deklarált célja a Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatok további fejlesztése, ebből 

adódóan valószínűsíthetően a közeljövőben tovább növekszik a Magyarországra érkező 

kínaiak száma, valamint radikális emelkedést mutathat a Kínába utazó magyarok aránya is. 

A tapasztalatok szerint ugyanakkor Magyarországon még mindig kevés, az eredményes 

kapcsolatfelvételhez szükséges kulturális információ áll rendelkezésre az ázsiai országról. 

Ezért szükséges olyan tanulmányok készítése, amelyek a kínai társadalomban ható filozófiai-

vallási értékek feltárásával olyan háttérinformációkat szolgáltatnak, amelyek ismerete 

hozzásegíthet a kínaiakkal való könnyebb kapcsolatfelvételhez, illetve új utakat nyithat a 

magyarországi Kína kutatás terén. 
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Mellékletek, ábrák 
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1. melléklet: A dolgozatban szereplő nevek pinyin-magyar köznyelvi átírása 
forrás: a szerző szerkesztése 

 

Pinyin Magyar 

Adam Yuet Chau - 
Chen Csen 
Chen Duxiu Csen Tu-hsziu 
Chen Weixing - 
Daodejing Tao Te King 
Daxue Ta hio 
Deng Xiaoping Teng Hsziao-ping 
Falun Gong Falun kung 
Feng Youlan Fung Yu-lan 
Fu Xi Fu Hszi 
Guangxi Kuanghszi 
Han Feizi Han Fej-ce 
Hongwu Hung-vu 
Hu Jintao Hu Csin-tao 
Kong Fuzi Kung Fuce 
Kong Qiu Kung Csiu 
Kong Ze Kung-ce 
Laozi Lao-ce 
Li Dazhao Li Ta-csao 
Lin Biao Lin Piao 
Lin Yutang Lin Jü-tang 
Liu Xin - 
Lunyu Lun jü 
Mao Zedong Mao Ce-tung 
Mengzi Meng-ce 
Ming dinasztia Ming dinasztia 
Mo Di Mo Ti 
Puyi Pu Ji 
Qi Csi 
Qin Csin 
Qin Shi Huang Csin Si Huang 
Qing dinasztia Csing dinasztia 
Qufu Csüfu 
Shangdi Sang-ti 
Shang-Yin dinasztia Sang-Jin 
Sun Yat-sen Szun Jat-szen 
Sun Yixian Szun Csung-szan 
Sung Szung 
Sunzi (Sun Tzu) Szun-ce 
Taiping Tajping 
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Tang Zongli - 
Tian Tien 
Wei Vej 
Wudi Vu-ti 
Xi Jinping Hszi Csin-ping 
Xiang Zemin Csiang Cö-min 
Yang Jiechi Jang Csie-cse 
Yao Jao 
Yao Xinzhong - 
Yongle Jung-lö 
Yuan dinasztia Jüan dinasztia 
Yuan Shikai Jüan Si-kaj 
Zheng He Cseng Ho 
Zhong Yu Csong Ju 
Zhongni Csung-nyi 
Zhongyong Csung jung 
Zhou dinasztia Csou dinasztia 
Zhu Di Csu Ti 
Zhu Yuanzhang Csu Jüan-csang 
Zilu (Jilu) Ce-lu 
Zou Cou 
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2. melléklet: Hans Küng vallástipológiája 
forrás: A szerző összeállítása 

 

A Hans Küng által a vallási rendszerek vonatkozásában felállított tipizálási elvek szerint 

három különálló, azonban egymással kölcsönhatásban álló, és a tipikus emberi igények 

hatására egymással több ponton is átfedést mutató vallási rendszer megkülönböztetésére 

nyílik lehetőség: 

− prófétikus, 

− misztikus, 

− bölcseleti. 

Küng meghatározása alapján az első nagy csoportot, a nyugati világban legelterjedtebb 

vallástípusok, „a Közel-Keleten a nomád törzsek primitív vallásából képződött a sémi eredetű, 

prófétikus karakterű” (Küng – Ching, 2000: 7) vallások alkotta rendszer adja, amely három, 

egy tőről fakadó vallást, a zsidót, a keresztényt, valamint az iszlámot foglalja magába. Az 

ebben a rendszerben szereplő vallások eredete közös, sok helyen hivatkoznak azonos írásokra, 

illetve személyekre és közös jellemzőjükként jelenik meg a próféta vagy próféták jelenléte. 

A mindenség egységének meditáció útján való megtapasztalását, valamint az ezzel 

összefüggő miszticizmust a középpontba helyező, a „sémi-prófétikus vallásoktól jól 

megkülönböztethető a Keleten208 létrejött, nem kevésbé szerteágazó, indiai eredetű, misztikus 

karakterű” (Küng – Ching, 2000: 7) vallási rendszer. A rendszer magában foglalja a 

jainizmust, a buddhizmust, a brahmanizmust, a hinduizmust, valamint számos egyéb, indiai 

eredetű vallást. 

A prófétikus, valamint a misztikus vallási „rendszertől kell megkülönböztetnünk a Távol-

Keleten, Kínában kialakult harmadik nagy rendszert, amelyben nem a próféta, nem is a 

misztikus, hanem a bölcs játssza a vezető szerepet: e vallás tehát bölcsesség karakterű” (Küng 

– Ching, 2000: 8). 

                                                 
208 Érdemes megjegyezni, hogy a Küng által definiált „Kelet” ebben az esetben olyan szűkítő földrajzi 

pozícionáló jelző, amely elsősorban az indiai kultúrkör vonzásába tartozó társadalmakat kívánja jelölni. 
Ebben az esetben a „Kelet” kifejezés a jelenlegi indiai állam, valamint a dél-, délkelet-ázsiai kultúrák 
jelölésére szolgál. 
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3. melléklet: A bölcseleti vallási rendszer kialakulása 
forrás: a szerző szerkesztése 

 

Vallási, filozófiai fejlődés Kínában

totemizmus

animizmus

konfucianizmus taoizmus       buddhizmus (idegen)

bölcseleti vallási rendszer 

 

 

4. melléklet: A kauri kagyló 
forrás: http://temesvarijeno.blog.hu/2009/12/06/numizmatika_ahogy_en_latom 

(letöltés időpontja: 2014. 02. 22.) 
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5. melléklet: Konfuciusz élete 
forrás: A szerző összeállítása 

 
A szájról-szájra terjedő hagyományok szerint i.e. 551 és 479209 között élt és alkotott 

minden idők legkiemelkedőbb és legjelentősebb kínai bölcselője Kong Qiu. A hivatalos név 

kevésbé ismerős, de egy olyan hatalmas alkotóról beszélünk, akit sok névvel illettek, ezáltal is 

kiemelve nagyságát. Tiszteletbeli személynevén Zhongninak szólították, közismertebb nevei a 

Kongzi, illetve a Kong Fuzi vagy, ahogy az európai ember ismeri: Konfuciusz. Konfuciusz 

neveinek a teljesség igénye nélkül közreadott felsorolása során közel sem volt cél a teljes, 

minden elnevezésre kiterjedő felsorolás elkészítése, mindössze az elnevezések 

számtalanságának érzékeltetése.210 

Konfuciusz élettörténetének biztos forrásból származó leírása nem maradt az utókorra. 

Ennek okai több tényezőből is eredeztethetők. Először, Konfuciusz korában, mint az már 

föntebb részletesen kifejtésre került az írásbeliség még a hajnalán volt. Egy másik okként 

jelölhető meg, hogy Konfuciuszt a kora nem értette meg, mint azt életének alább következő 

rövid összefoglalójából is kitűnik, gyakran volt üldöztetésnek kitéve. Harmadik ok pedig 

éppen az üldöztetés következtében kialakuló, vándorló életmódban keresendő, amely 

lehetetlenné tette, hogy akárcsak tanítványai közül valamelyik is írásba foglalja mestere életét. 

Ami nyilvánvaló, hogy életműve a tanítványaitól a későbbi nemzedékekre hagyományozott 

legendákból ismerhető meg. 

Konfuciusz a Lu211 fejedelemségben található Zou város egyik idős hivatalnokának fiaként 

látta meg a napvilágot. „Ősei Song fejedelemség uralkodócsaládjának tagjai voltak, akik 

származásukat a Zhou-kort megelőző Shang-dinasztia királyi házáig vezették vissza. A 

belpolitikai villongások következtében a család még Konfuciusz születése előtt elvesztette 

előkelő rangját, és Lu fejedelemségbe menekült” (Fung, 2003: 67). Születésekor már 

                                                 
209 Henry Maspero az alapműnek tekinthető Az ókori Kína című tudományos összefoglaló munkájában kételyét 

fejezi ki Konfuciusz születésének pontos meghatározásával kapcsolatban. Maspero úgy véli, hogy mind a 
születés, mind a halálozás időpontjában lehet némi eltérés. „A valóságban ezek közül a dátumok közül egyik 
sem biztos. Az elhalálozás dátumából csak a hónap és nap pontosságának van esélye, mert talán az évenkénti 
családi áldozatok okából megőrizték őket” (Maspero, 1978: 362). 

210 A keleti társadalmakban évezredekre visszamutató hagyománya mutatkozik a társadalom tisztelet által 
övezett tagjainak mind hangzatosabb, és a lehetőségek szerint mind többféle névvel való illetésének. Már 
maga az a tény, hogy Konfuciusz számtalan névformátummal került felruházásra, megkérdőjelezhetetlen 
bizonyosságát adja személye fontosságának, megbecsülésének, valamint annak a rendkívül kiemelt 
szerepnek, amelyet betölt a kínai kultúrkörben. 

211 A számos kis államra tagolt Kína egyik társadalmilag, gazdaságilag, valamint kulturálisan legfejlettebb 
fejedelemsége volt az i.e XI. század és i.e. 221. között a mai Kína keleti részén elterülő, kisebb méretű 
államalakulat, Lu. (A korszak kínai államait bemutató térképet az 5. számú melléklet tartalmazza.) 
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élemedett korú apja – aki a gyermek Konfuciusz három éves korában meghalt212 –, korábban 

rendkívüli katonai képességeiről, hősiességéről és erejéről híres hadvezére volt az államnak. 

Egyszersmind a sors különös fintoraként is értékelhető, hogy a háború művészetének messze 

földön híres hősének fia a későbbiekben az erőszak megtestesült ellenségévé vált. 

Az időközben már az édesanyjával a 

fejedelemség központjába, Qufuban213 élő, nem túl 

szép embernek tartott Konfuciusz nagy 

szegénységben nőtt fel. Konfuciusz koránt sem 

felelt meg kora férfi szépségideáljának. A róla 

készült ábrázolásokon egyértelműen látszik, hogy 

Konfuciusz nagytermetű, rendkívül magas 

homlokú férfi volt, amely pedig a legkevésbé sem 

felel meg a han férfiakról alkotott képnek.214  

Fiatal koráról csekély további releváns 

információ áll rendelkezésre. Mindazonáltal 

valószínűsíthető, hogy a család arisztokratikus 

származása révén megvolt az édesanyjában az 

igény arra, hogy gyermeke a klasszikus műveltség 

birtokába kerüljön. Konfuciusznak – elsősorban a 

család nehéz anyagi helyzetéből kifolyólag – 

elsősorban saját szorgalmára kellett támaszkodnia, 

ha tanulni szeretett volna. Kivételes tehetsége 

révén a fiatalember tudással vértezte fel magát, miközben az ősi vallási elvek feltétlen 

követője vált belőle; „Konfuciusz vallásos ember volt, hitt a Mennyben mint személyes 

Istenben, akinek akaratát igyekezett megérteni, követni” (Küng – Ching, 2000: 85). 

A tizenkilenc évesen215 hivatalnoki216 pályára lépett Konfuciusz karriere gyorsan ívelt 

felfelé. Ötvenévesen érte el hivatali pályafutása csúcsát, amikor is „magas udvari méltósághoz 

                                                 
212 Érdekes egyezés, hogy Konfuciusz apja a gyermek három éves korában veszítette életét, illetve a konfuciánus 

elvek szerint a gyermeknek három éven keresztül kötelessége gyászolni elhunyt szülőjét. A hagyomány 
szerint ugyanis a gyermek ezzel tartozik visszafizetni szüleinek az élete első három évében kapott 
gondoskodást, mivel ebben az időszakban a gyermek teljesen magatehetetlen. Nem zárható ki annak a 
lehetősége, hogy az időpont mindössze egyfajta legendateremtés része, amellyel Konfuciusznak és az általa 
képviselt eszmeiségnek egységét kívánták hangsúlyozni az életrajzírók. 

213 Lu fejedelemség fővárosa, a korszak kínai nagyvárosainak egyike. A városban található Konfuciusz, valamint 
a Kong család sírboltja, valamint a leghíresebb Konfuciusz-templom is. 

214 Forrás: http://hungarian.cri.cn/chinaabc/chapter17/chapter170204.htm (letöltés időpontja: 2014. január 5.) 
215 Konfuciusz ugyanebben az életévében meg is nősült. 
216 Első megbízatásában a „hombárok felügyelője” (Vasziljev, 1977: 83) lett. 
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jutott” (Fung 2003. 67. o.). Azonban az általa képviselt értékrendszer nem találkozott az udvar 

előkelőségeinek érdekeivel, amelynek hatásra hamarosan támadások kereszttüzébe került, és 

kénytelen volt önként vállalt száműzetésbe vonulni. 

A kor általános szokásjogát figyelembe véve az önként vállalt száműzetés, minden 

bizonnyal a haláltól mentette meg. Ettől kezdve hosszú, tizenhárom éves vándorlással telik 

élete, „fejedelemségről fejedelemségre utazott abban a reményben, hogy a gyakorlatban is 

megvalósíthatja társadalmi és politikai reformeszméit” (Fung, 2003: 67). Mivel eszméit 

kortársai nem értették meg, ezért folyamatosan összeütközésbe került a hatalom birtokosaival. 

Három jelentősebb fejedelemségben is megfordult hivatalnokként – Wei-ben, Chenben és 

Sungban –, azonban rövid időt követően mindenhonnan tovább kellett állnia. Kilátástalannak 

tűnő vándorlásának minden bizonnyal az vetett véget, hogy a hagyományok szerint egyik 

legrégebbi és legkedvesebb tanítványa, Zilu217 eszközölte ki azt a kegyet az 

uralkodócsaládnál, hogy az idős tanító hazatérhessen szülőhazájába. 

Konfuciusz ekkor már évek óta felhagyott az aktív politizálással, és életét csak a filozófiai 

oktatásnak szentelte, amellyel „sikereket ért el s elismerést vívott ki” (Vasziljev, 1977: 84). A 

hazatérés valószínűleg azért vált lehetségessé számára, mert Lu vezetői már nem látták 

fenyegetve hatalmukat a csak filozófus-tanítóként tevékenykedő Konfuciusztól. A Luban 

ismételten letelepedő, idősödő Konfuciusznak megadatott, hogy élete utolsó éveiben saját 

filozófiai iskolát működtessen. 

A nagy filozófust Luba való visszatérése idején már hetvenkét218 tanítvány követte. 

Számos forrás úgy véli, hogy „Konfuciusznak háromezer tanítványa volt, akik közül 72 volt a 

meghitt tanítványa” (Yao, 2000: 26). Iskolájának hamarosan további számos követője akadt, a 

társadalom különböző osztályainak tagjaiból származó férfiak személyében. Azonban 

Vasziljevnek az iskola befolyásosságára vonatkozó megállapítása, mely szerint „hamarosan 

nagy befolyásra tett szert az ókori Kínában, számos tanítványa magas hivatalt foglalt el a 

különböző ókínai fejedelemségek bürokratikus irányító szervezetében” (Vasziljev, 1977: 84) 

csak részben mutatkozik igaznak. Minden valószínűség szerint az igazsághoz közelebb áll az 

a kijelentés, hogy bár Konfuciusz egyes követői nagy befolyású emberek voltak, azonban az 

idős Konfuciusz iskolája nem képviselt komoly politikai erőt, továbbá iskolája az életében 

nem vált meghatározó oktatási intézménnyé. Maga Vasziljev is, az idézett műve egy későbbi 

részén, a korábbi gondolattal ellentétesen foglal állást, amikor úgy vélekedik, hogy „magának 

                                                 
217 Jilu, Zhong You. 
218 A szám mitikus tulajdonságokkal rendelkezik, ezért elképzelhető, hogy a Konfuciusz körüli mítoszteremtés 

eszközeként alakult ki. Ebben az esetben azonban nem lehet biztos kijelentést tenni arról, hogy ténylegesen 
hány tanítványa is volt Konfuciusznak. 
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Konfuciusznak a tragédiája annak a társadalmi reformernek a tragédiája, aki nem volt képes 

valóra váltani ideáljait, ám mégiscsak lerakta az alapokat a jövőbeli megvalósulásukhoz, 

felvirágzásukhoz” (Vasziljev, 1977: 84). Valószínűsíthető, hogy amennyiben Konfuciusz és 

követői tényleges politikai súllyal rendelkeztek volna, akkor a hazatérés lehetősége sosem 

adatott volna meg az idős mesternek. 

Konfuciusz azonban ezt a viszonylagos sikert és a hazatérés örömét nem sokáig élvezhette, 

három évvel Luba érkezését követően, hetvenkét éves korában meghalt.219 

 

 
 

                                                 
219 Konfuciusz sírja. Forrás: http://www.hackettpublishing.com/images/Tanner/Confucius_grave.jpg (letöltés 

időpontja: 2014. január 5.) 
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6. melléklet: Konfuciusz-korának Kínája 

forrás: http://animekritik.wordpress.com/2009/05/19/immortality-the-miraizer-concept-and-its-
implications/ 

(letöltés időpontja: 2014. március 4.) 
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7. melléklet: Az autoriter hatalomgyakorlás európai képviselőjének, Robert 

Filmernek a konfucianizmus elveivel párhuzamos gondolatairól 
forrás: A szerző összeállítása 

 

A családrendszerre épülő kínai világszemlélettel rokonságban álló filozófia Európában 

legmarkánsabban Robert Filmer munkásságában jelenik meg. Filmert a patriarchalizmus 

atyjaként tartják számon a politikaelmélettel foglalkozók. A XVII. században élt angol 

gondolkodót a polgárháborús események, az évszázadokon át biztos királyi hatalom 

meggyengülése és a köztársaság konzervatív ideológiákat felborító államberendezkedése 

ösztönözte arra, hogy eszmerendszerét kialakítsa. A felbolydult társadalomban sorra születtek 

a különböző, az anarchia előli menekülési utat kereső szellemi alkotások, amelyek különféle 

szerződéselméleteket állítottak fel. Elég Thomas Hobbest, John Locke-ot és Hugo Grotiust 

említeni példaként. A válságból való kilábalásra Filmer azonban más lehetőséget látott. 

Alapjaiban utasította el mindenfajta, a monarcha és az alattvalók közötti szerződésnek a létét. 

Filmer a gyermek-szülő kapcsolatban fennálló alárendeltségi, autoriter viszonnyal kívánta a 

politikai közösségben meglévő úr-szolga kapcsolatot szentesíteni. Ennek érdekében a 

Bibliában megfogalmazott szülőtiszteletet átültette korának társadalmi viszonyaira. A kiváló 

filozófus nem látott mesterségesen létrejövő kapcsolati rendszert ember és ember között, 

hiszen véleménye szerint a társadalomban nem szerződéses, hanem természetes kapcsolatok 

állnak fenn. A természetes kapcsolódás pedig nem más, mint az atya-fiú viszony, ebben pedig 

az alá-fölérendeltség az elfogadott. Amennyiben pedig ez igaz, akkor a nép alá van rendelve 

az uralkodónak, aki abszolút hatalmat gyakorol felette. 

Feltűnőek a hasonlóságok Konfuciusz és Robert Filmer filozófiája között. Habár más-más a 

kiindulási alapjuk, mégis egymástól függetlenül jutottak ugyanarra a megoldási képletre. Az 

angol nemes úr azonban gondolataival késve, esélytelenül jelent meg egy olyan korban, 

amikor az európai társadalom további fejlődése egész más utakon indult el. 

A polgárosodó Európában végül nem nyerhetett teret a filmerizmus. A feudalizmusból egy 

újfajta társadalmi berendezkedésre való áttérés szélesebb rétegek számára nyitotta meg a 

lehetőséget az addigi alattvalói létből történő kitörésre, ez pedig versenyhelyzetet teremtett 

ember és ember között. Olyan versenyhelyzetet, amelyben a körülményekhez jobban 

alkalmazkodni képes, ügyesebb, okosabb és leleményesebb tetemes előnyt teremthetett 

magának a gyengébb képességűvel szemben. A versenyhelyzet volt az, amely aztán jelentős 

hatást gyakorolt kezdetben az európai, majd pedig az amerikai polgárok kreativitására, s 

amely a későbbiekben az egész világ feletti vezető szerepet biztosította. 
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8. melléklet: A konfucianizmus fő ideológiai művei 
forrás: A szerző összeállítása. 

 

A Nyugaton legismertebb konfuciánus mű, a legalapvetőbb bölcseleteket tartalmazó Lunyu 

minden jelentősége ellenére sem kizárólagos fő műve a konfuciánus hitnek. Összesen öt 

további meghatározó irodalmi-filozófia alkotást kell megemlíteni, amelyeket a 

konfucianizmus fő műveiként tartanak számon, és amelyeket az Öt Klasszikusnak nevez a 

szakirodalom. Ezek a következők: 

− Változások könyve. Fu Xi, mítikus császár korára visszanyúló, sokszor 

kiegészített és magyarázott mű, amely a természetfeletti hatalmakkal és azok 

egymáshoz való kapcsolatával foglalkozik. A könyvet azzal a céllal 

szerkesztették, hogy elősegítse a jóslási feladatok ellátását. 

− Írások könyve. A mű statútumok, rendeletek, nyilatkozatok és egyéb 

dokumentumok gyűjtménye az i. e. 2350-től, vagyis Yao császár korától 

egészen a Qin dinasztia uralmának időszakáig. 

− Dalok könyve. A könyv 315 régi dalt gyűjt egybe. A hagyományok szerint 

magának Konfuciusznak a válogatása. 

− Szertartások könyve vagy feljegyzései, amely a vallási és társadalmi 

szertartások rendjét tartalmazza. A könyvet a Han dinasztia uralkodásának 

ideje alatt szerkesztették i.e. 206-i.sz. 220 között, de Konfuciusz vagy hozzá 

közel állók feljegyzései alapján. 

− Tavasz és ősz krónika, amely Konfuciusz műve szülőföldjének, Lu államnak 

történelméről. Az alkotás egyben a történelmi események morális bírálatát is 

tartalmazza. 

A fentebb említett művek közül mindössze egyről, a Tavasz és ősz krónikájáról bizonyítható, 

hogy ténylegesen Konfuciusz alkotása. Valamikor létezett egy hatodik klasszikus is, a 

Feljegyzések a zenéről, amely azonban elveszett az idők folyamán. 
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Az Öt Klasszikuson túlmenően a szakirodalom nyilvántartja a konfucianizmus Szent könyveit 

is: 

− Lunyu. 

− Daxue (A Nagy Tanítás). Valószínűsíthető, hogy egy részben Konfuciusz által 

írott erkölcsi értekezés. 

− Zhongyong (A közép mozdulatlansága). Az írás részben Konfuciusztól 

származó idézeteket tartalmaz, míg másik részét a mester unokája írta. A 

könyv témája a – bölcsnek rendkívüli fontossággal bíró – belső 

kiegyensúlyozottság.  

− Mengzi. A kiemelkedő konfuciánus filozófus, Menciusz (i.e.372-289) tanításait 

összefoglaló írás. 
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9. melléklet: A Lunyu további, a kormányzásra irányuló főbb szakaszai 
forrás: Lunyu 

 

I./5. 

„A mester mondotta: „Aki ezer hadiszekeret kiállító fejedelemséget kormányoz, az 

gondosan ügyeljen a szolgálatokra és legyen szavahihető (szin), mérsékelje a kiadásait (jung) 

és szeresse az embereit, s a népet (min) csak alkalmas időben (si) vegye igénybe.” 

 

I./7. 

„Ce-hia mondotta: „Ha valaki a külső szépség helyett a bölcseket (hien) követi, szülei 

szolgálatában emészti fel minden erejét, fejedelmét szolgálja egész lényével, barátaival való 

kapcsolatában szavai megbízhatóak, akkor arra mondhatja akárki, hogy műveletlen, én mégis 

biztosan műveltnek (hio) fogom nevezni.” 

 

II./5. 

„Meng Ji-ce megkérdezte, mi a fiúi szeretet (hiao). A mester azt felelte: „Nem lázadozni.” 

Fan Cs'e-nek, aki a kocsiját vezette, a mester azt mondta erről: „Mng-szun megkérdezte 

tőlem, mi a fiúi szeretet, én pedig azt feleltem: ’Nem lázadozni.’” Fan Cs'e ekkor 

megkérdezte: „Mit jelent ez?” A mester pedig mondotta: „Életükben szolgáld szüleidet a 

szertartások szerint, halálukban temesd el őket a szertartások szerint és áldozz nekik a 

szertartások szerint.” 

 

II./9. 

„Ai fejedelem kérdezősködött mondván: „Mit kell tennem ahhoz, hogy a nép engedelmes 

legyen?” K'ung-ce felelte neki mondván: „Ha felemeled az egyeneseket és eltávolítod a 

görbéket, akkor a nép engedelmeskedik. De ha felemeled a görbéket és eltávolítod az 

egyeneseket, a nép nem engedelmeskedik.” 

 

XII./2. 

„Csung-kung megkérdezte, mi a tökéletes erény. A mester így felelt: „Ha kilépsz a kapun, 

olyan légy, mintha nagy vendéget fogadnál; ha a népet dolgoztatod (si), olyan légy, mintha 

nagy áldozatnál segédkeznél; soha ne tedd másoknak azt, amit magadnak nem kívánsz. Akkor 

a fejedelemségben (pang) nem fog senki zúgolódni ellened, és a családban sem lesz veled 
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senki elégedetlen.” Csung-kung ekkor így szólt: „Bár erőm még fogyatékos, engedd meg, 

hogy tanításod szerint cselekedjem.” 

 

XII./7. 

„Ce-kung a kormányzásról kérdezősködött: A mester így szólt: „Legyen elegendő élelem, 

legyen elegendő fegyver (ping), s a nép bízzon benned.” Ce-kung ekkor azt mondta: „És ha 

elkerülhetetlen, hogy lemondjak valamelyikről, akkor melyikről mondhatok le először a három 

közül?” (A mester) azt felelte: „A fegyverekről.” Ce-kung folytatta: „És ha elkerülhetetlen, 

hogy a kettő közül is lemondjak az egyikről, melyikről mondhatok le először?” (A mester) így 

felelt: „Az élelemről. Mert halál régi időktől fogva van [elkerülhetetlen], de ha a nép nem 

bízik benned, nem állhat fenn (az ország).” 

 

XII./14. 

„Ce-csang a kormányzásról kérdezősködött: A mester mondotta: „Ügyelj (az elvekre) 

fáradhatatlanul, s tántoríthatatlan hűséggel valósítsd meg őket.” 

 

XII./17. 

„Ki K’ang-ce a kormányzásról kérdezősködött K’ung-ce-nél. K’ung-ce válaszképpen azt 

mondta: „Kormányozni annyi, mint a helyes útra igazítani. Ha te, uram, a helyes úton járva 

vezeted (a népet), akkor ugyan ki merne letérni a helyes útról?” 

 

XIII./1. 

„Ce-lu a kormányzásról kérdezősködött: A mester mondotta: „A nép előtt járni és segíteni 

munkáját.” (Ce-lu) bővebb magyarázatot kért, (a mester) hozzátette: „Soha el nem fáradni 

(ezekben a dolgokban).” 

 

XIII./2. 

„Csunk-kung a Ki család fejének főminisztere (cai) volt. (Egy ízben) a kormányzásról 

kérdezősködött, és a mester azt mondta neki: „Helyezd előre [dolgoztasd magad helyett] 

hivatalnokaidat, bocsásd meg a kisebb bűnöket, emeld hivatalba a kiválóakat és 

tehetségeseket.” (Csunk-kung) megkérdezte: „Miről ismerem fel a kiválóakat és 

tehetségeseket, hogy hivatalba emeljem őket?” (A mester) így felelt: „Emeld hivatalba azt, 

akit felismersz. Akiket pedig nem ismersz, majd figyelmedbe ajánlják az emberek.” 
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XIII./3. 

„Ce-lu így szólt: „Wei fejedelme vár téged, mester, hogy veled kormányozzon. Mit 

szándékozol tenni legelőször?” A mester így felelt: „A legfontosabb volna: kijavítani a 

neveket (cseng ming).” Ce-lu azt mondta: „Ha ezt teszed, mester, ugyancsak célt tévesztesz! 

Miért kellene kijavítani (a neveket)?” A mester pedig így szólt: „Milyen vadember vagy te, 

Ju! A nemes ember óvatos tartózkodást tanúsít mindenben, amihez nem ért. - Ha a nevek nem 

helyesek, akkor a szavak nem felelnek meg (a dolgoknak). Ha a szavak nem felelnek meg (a 

dolgoknak), akkor a tettek (v. szolgálatok) nem sikerülnek. Ha a tettek nem sikerülnek, akkor 

az illem és harmónia (li jo) nem virágzik. Ha az illem és harmónia nem virágzik, akkor a 

különböző büntetések nem arányosak (a bűnökkel). Ha pedig a büntetések nem arányosak, 

akkor a nép azt sem tudja, hogyan mozgassa kezét és lábát. - Ezért a nemes ember olyan 

neveket ad (a dolgoknak), hogy azokat mindig mondani [helyesen használni] is lehessen, és 

kimondva őket, mindig (nekik megfelelően) cselekedni lehessen. A nemes ember beszédében 

semmi helytelennek nem szabad lennie.” 

 

XIV./23. 

„Ce-lu megkérdezte, hogyan kell a fejedelmet szolgálni. A mester mondotta: „Nem 

megcsalni és nem lázadozni ellene.”  

 

XX./2. 

„Ce-csang megkérdezte K'ung-ce-től mondván: „Mit kell tenni ahhoz, hogy jól menjenek a 

kormányzás dolgai?” A mester így felelt: „Tiszteletben kell tartani az öt jót és száműzni kell a 

négy rosszat, akkor a kormányzás dolgai rendben lesznek.” Ce-csang megkérdezte: „Mit 

nevezünk az öt jónak?” És a mester felelte: „A hivatalt viselő (kün-ce) legyen jótékony, de 

tékozlás nélkül, dolgoztassa a népet, de ne keltsen elégedetlenséget, legyen akarata, de 

kapzsiság nélkül, legyen méltóságteljes, de kevélység nélkül, és tartson tekintélyt, de vadság 

nélkül.” Ce-csang ekkor azt kérdezte: „Mit jelent az, hogy legyen jótékony, de kiadások 

nélkül?” És a mester mondotta: „Ha azzal igyekszik használni (li) a népnek, amelyből a 

népnek valóban haszna származik, akkor vajon nem jótékony-e kiadások nélkül? Ha pedig jól 

kiválasztja, hogy mikor és miért szabad dolgoztatni a népet, akkor vajon ki fog 

elégedetlenkedni? Ha pedig vágyai az emberséghez (zsen) igazodnak, és amit kap (csak) 

aszerint kapja, akkor miért lenne kapzsi? A hivatalt viselő (kün-ce) nem engedhet meg 

magának semmi hanyagságot akár sok, akár kevés emberről legyen szó, akár kicsiny, akár 

nagy dolgokról legyen szó. S akkor vajon nem tiszteletre méltóan nyugodt mégpedig kevélység 
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nélkül? Mindig előírás szerint viselje ruháját és fövegét, méltóság legyen a tekintetében, hogy 

tisztelettel nézzenek rá az emberek, és tartsanak tőle. Ekkor vajon nem tekintélyes-e, mégpedig 

minden vadság nélkül?” 

Ce-csang azt is megkérdezte: „S mit értünk azon, hogy négy rossz?” A mester pedig felelte: 

„Kivégeztetni valakit anélkül, hogy tanítottuk volna: kegyetlenség. Figyelmeztetés nélkül 

máris megkövetelni a munka befejezését; zsarnokság. Késlekedve adni ki a parancsot, de 

azonnali végrehajtást követelni: garázdálkodás. Általában pedig, adományozások alkalmával 

az adományokkal fukarkodni: egy alárendelt hivatalnok (viselkedése).” 
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10. melléklet: Laozi  
forrás: http://www.thefamouspeople.com/profiles/lao-tzu-226.php 

(letöltés időpontja: 2014. március 4.) 
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11. melléklet: A Kínai Népköztársaság alkotmánymódosításai  
forrás: http://english.people.com.cn/constitution/constitution.html  

(letöltés időpontja: 2012. október 1.) 

 

AMENDMENT ONE 
(Approved on April 12, 1988, by the 7th NPC at its 1st Session) 

 
1. Article 11 of the Constitution shall include a new paragraph which reads: „The State 
permits the private sector of the economy to exist and develop within the limits prescribed by 
law. The private sector of the economy is a complement to the socialist public economy. The 
State protects the lawful rights and interests of the private sector of the economy, and 
exercises guidance, supervision and control over the private sector of the economy.” 
 
2. The fourth paragraph of Article 10 of the Constitution, which provides that „no 
organization or individual may appropriate, buy, sell or lease land or otherwise engage in the 
transfer of land by unlawful means,” shall be amended as: „no organization or individual may 
appropriate, buy, sell or otherwise engage in the transfer of land by unlawful means. The right 
to the use of land may be transferred according to law.” 
 
 

AMENDMENT TWO 
(Approved on March 29, 1993, by the 8th NPC at its 1st Session) 

 
3. The last two sentences of the seventh paragraph of the Preamble which reads „The basic 
task of the nation in the years to come is to concentrate its effort on socialist modernization. 
Under the leadership of the Communist Party of China and the guidance of Marxism-
Leninism and Mao Zedong Thought, the Chinese people of all nationalities will continue to 
adhere to the people's democratic dictatorship and follow the socialist road, steadily improve 
socialist institutions, develop socialist democracy, improve the socialist legal system and 
work hard and self-reliantly to modernize industry, agriculture, national defense and science 
and technology step by step to turn China into a socialist country with a high level of culture 
and democracy,” shall be amended as: „China is at the primary stage of socialism. The basic 
task of the nation is, according to the theory of building socialism with Chinese 
characteristics, to concentrate its effort on socialist modernization. Under the leadership of the 
Communist Party of China and the guidance of Marxism-Leninism and Mao Zedong Thought, 
the Chinese people of all nationalities will continue to adhere to the people's democratic 
dictatorship and follow the socialist road, persevere in reform and opening to the outside, 
steadily improve socialist institutions, develop socialist democracy, improve the socialist legal 
system and work hard and self-reliantly to modernize industry, agriculture, national defense 
and science and technology step by step to turn China into a socialist country with prosperity 
and power, democracy and culture.” 
 
4. At the end of the tenth paragraph of the Preamble, add „The system of multi-party 
cooperation and political consultation led by the Communist Party of China will exist and 
develop in China for a long time to come.” 
 
5. article 7 which reads „The State economy is the sector of socialist economy under 
ownership by the whole people; it is the leading force in the national economy. The State 
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ensures the consolidation and growth of the State economy,” shall be changed to: „The State-
owned economy, that is, the socialist economy under ownership by the whole people, is the 
leading force in the national economy. The State ensures the consolidation and growth of the 
State-owned economy.” 
 
6. The first item of Article 8 which reads „Rural people's communes, agricultural producers' 
cooperatives, and other forms of cooperative economy such as producers', supply and 
marketing, credit and consumers' cooperatives, belong to the sector of socialist economy 
under collective ownership by the working people. Working people who are members of rural 
economic collectives have the right, within the limits prescribed by law, to farm plots of 
cropland and hilly land allotted for private use, engage in household sideline production and 
raise privately-owned livestock,” shall be amended as: „Rural household-based contract 
responsibility system with remuneration linked to output, and other forms of cooperative 
economy such as producers', supply and marketing, credit and consumers' cooperatives, 
belong to the sector of socialist economy under collective ownership by the working people. 
Working people who are members of rural economic collectives have the right, within the 
limits prescribed by law, to farm plots of cropland and hilly land allotted for private use, 
engage in household sideline production and raise privately-owned livestock.” 
 
7. Article 15 which reads „The State practices economic planning on the basis of socialist 
public ownership. It ensures the proportionate and coordinated growth of the national 
economy through overall balancing by economic planning and the supplementary role of 
regulation by the market. 
 
Disturbance of the orderly functioning of the social economy or disruption of the State 
economic plan by any organization or individual is prohibited,” shall be changed to: „The 
state has put into practice a socialist market economy. The State strengthens formulating 
economic laws, improves macro adjustment and control and forbids according to law any 
units or individuals from interfering with the social economic order.” 
 
8. Article 16 which reads „State enterprises have decision-making power in operation and 
management within the limits prescribed by law, on condition that they submit to unified 
leadership by the State and fulfil and their obligations under the State plan. 
 
State enterprises practice democratic management through congresses of workers and staff 
and in other ways in accordance with the law,” shall be revised as: „Stated-owned enterprises 
have decision-making power in operation and management within the limits prescribed by 
law. State-owned enterprises practice democratic management through congresses of workers 
and staff and in other ways in accordance with the law.” 
 
9. Article 17 which reads „Collective economic organizations have decision-making power in 
conducting independent economic activities, on condition that they accept the guidance of the 
State plan and abide by the relevant laws. 
 
Collective economic organizations practice democratic management in accordance with the 
law, with the entire body of their workers electing or removing their managerial personnel and 
deciding on major issues concerning operation and management”, shall be amended as: 
„Collective economic organizations have decision-making power in conducting independent 
economic activities, on condition that they abide by the relevant laws. Collective economic 
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organizations practice democratic management, elect or remove their managerial personnel 
and decide on major issue concerning operation and management according to law.” 
 
10. The their item of Article 42 which reads „Work is the glorious duty of every able-bodied 
citizen. All working people in State enterprises and in urban and rural economic collectives 
should perform their tasks with an attitude consonant with their status as masters of the 
country. The State promotes socialist labor emulation, and commends and rewards model and 
advanced workers. The state encourages citizens to take part in voluntary labor,” shall be 
amended as: „Work is the glorious duty of every able-bodied citizen. All working people in 
State-owned enterprises and in urban and rural economic collectives should perform their 
tasks with an attitude consonant with their status as masters of the country. The State 
promotes socialist labor emulation, and commends and rewards model and advanced workers. 
The State encourages citizens to take part in voluntary labor.” 
 
11. Article 98 which reads „The term of office of the people's congresses of provinces, 
municipalities directly under the Central Government and cities divided into districts is five 
years. The term of office of the people's congresses of countries, cities not divided into 
districts, municipal districts, townships, nationality townships and towns is three years,” shall 
be revised as: „The term of office of the people's congresses of provinces, municipalities 
directly under the Central Government, counties, cities and municipal districts is five years. 
The term of office of the people's congresses of townships, nationality townships and towns is 
three years.” 
 
 

AMENDMENT THREE 
(Approved on March 15, 1999, by the 9th NPC at its 2nd Session) 

 
The original text of paragraph seven in the Preamble of the Constitution is: „Both the victory 
of China's new-democratic revolution and the successes of its socialist cause have been 
achieved by the Chinese people of all nationalities under the leadership of the Communist 
Party of China and the guidance of Marxism-Leninism and Mao Zedong Thought, and by 
upholding truth, correcting errors and overcoming numerous difficulties and hardships. China 
is currently in the primary stage of socialism. The basic task of the nation is to concentrate its 
effort on socialist modernization in accordance with the theory of building socialism with 
Chinese characteristics. Under the leadership of the Communist Party of China and the 
guidance of Marxism-Leninism and Mao Zedong Thought, the Chinese people of all 
nationalities will continue to adhere to the people's democratic dictatorship, follow the 
socialist road, persist in reform and opening-up, steadily improve socialist institutions, 
develop socialist democracy, improve the socialist legal system and work hard and self-
reliantly to modernize industry, agriculture, national defense and science and technology step 
by step to turn China into a powerful and prosperous socialist country with a high level of 
culture and democracy.” 
 
It is revised into: „Both the victory of China's new-democratic revolution and the successes of 
its socialist cause have been achieved by the Chinese people of all nationalities under the 
leadership of the Communist Party of China and the guidance of Marxism-Leninism and Mao 
Zedong Thought, and by upholding truth, correcting errors and overcoming numerous 
difficulties and hardships. China will stay in the primary stage of socialism for a long period 
of time. The basic task of the nation is to concentrate its efforts on socialist modernization by 
following the road of building socialism with Chinese characteristics. Under the leadership of 
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the Communist Party of China and the guidance of Marxism-Leninism, Mao Zedong Thought 
and Deng Xiaoping Theory, the Chinese people of all nationalities will continue to adhere to 
the people's democratic dictatorship, follow the socialist road, persist in reform and opening-
up, steadily improve socialist institutions, develop a socialist market economy, advance 
socialist democracy, improve the socialist legal system and work hard and self-reliantly to 
modernize industry, agriculture, national defense and science and technology step by step to 
turn China into a powerful and prosperous socialist country with a high level of culture and 
democracy.” 
 
One section is added to Article Five of the Constitution as the first section: „The People's 
Republic of China practices ruling the country in accordance with the law and building a 
socialist country of law.” 
 
The original text of Article Six of the Constitution is: „The basis of the socialist economic 
system of the People's Republic of China is socialist public ownership of the means of 
production, namely, ownership by the whole people and collective ownership by the working 
people.” „The system of socialist public ownership supersedes the system of exploitation of 
man by man; it applies the principle of 'from each according to his ability, to each according 
to his work'.” 
 
It is revised into:”The basis of the socialist economic system of the People's Republic of 
China is socialist public ownership of the means of production, namely, ownership by the 
whole people and collective ownership by the working people. The system of socialist public 
ownership supersedes the system of exploitation of man by man; it applies the principle of 
'from each according to his ability, to each according to his work'.” „During the primary stage 
of socialism, the State adheres to the basic economic system with the public ownership 
remaining dominant and diverse sectors of the economy developing side by side, and to the 
distribution system with the distribution according to work remaining dominant and the 
coexistence of a variety of modes of distribution.” 
 
The original text of the first section in Article Eight of the Constitution is:”The rural 
household-based output-related contracted responsibility system and other forms of the 
cooperative economy such as producers', supply and marketing, credit and consumers' 
cooperatives belong to the sector of the socialist economy under collective ownership by the 
working people. Working people who are members of rural economic collectives have the 
right, within the limits prescribed by law, to farm plots of cropland and hilly land allotted for 
private use, engage in household sideline production and raise privately owned livestock.” 
 
It is revised into:”Rural collective economic organizations practice the double-tier 
management system that combines unified and separate operations on the basis of the 
household-based output-related contracted responsibility system. Various forms of the 
cooperative economy in rural areas such as producers', supply and marketing, credit and 
consumers' cooperatives belong to the sector of the socialist economy under collective 
ownership by the working people. 
 
Working people who are members of rural economic collectives have the right, within the 
limits prescribed by law, to farm plots of cropland and hilly land allotted for private use, 
engage in household sideline production and raise privately owned livestock.” 
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The original text of Article 11 of the Constitution is: „The individual economy of urban and 
rural working people, operating within the limits prescribed by law, is a complement to the 
socialist public economy. The State protects the lawful rights and interests of the individual 
economy.” „The State guides, helps and supervises the individual economy by exercising 
administrative control.” „The State permits the private economy to exist and develop within 
the limits prescribed by law. The private economy is a complement to the socialist public 
economy. The State protects the lawful rights and interests of the private economy, and 
guides, supervises and administers the private economy.” 
 
It is revised into: „Individual, private and other non-public economies that exist within the 
limits prescribed by law are major components of the socialist market economy.” „The State 
protects the lawful rights and interests of individual and private economies, and guides, 
supervises and administers individual and private economies.” 
 
The original text of Article 28 of the Constitution is: „The State maintains public order and 
suppresses treasonable and other counter-revolutionary activities; it penalizes actions that 
endanger public security and disrupt the socialist economy and other criminal activities, and 
punishes and reforms criminals.” 
 
It is revised into: „The State maintains public order and suppresses treasonable and other 
criminal activities that endanger State security; it penalizes actions that endanger public 
security and disrupt the socialist economy and other criminal activities, and punishes and 
reforms criminals. 
 
 

AMENDMENT FOURTH 
(Approved on March 14, 2004, by the 10th NPC at its 2nd Session) 

 
1 „... along the road of building socialism with Chinese characteristics...” and „...under the 
guidance of Marxism-Leninism, Mao Zedong Thought and Deng Xiaoping Theory...” 
 
Revised to: „... along the road of Chinese-style socialism...” and „...under the guidance of 
Marxism-Leninism, Mao Zedong Thought, Deng Xiaoping Theory and the important thought 
of 'Three Represents'...” 
 
2 Seventh paragraph of the Preamble: After „... to modernize the industry, agriculture, 
national defence and science and technology step by step...” 
 
Is added: „... promote the co-ordinated development of the material, political and spiritual 
civilizations...” 
 
3 The second sentence of the 10th paragraph of the Preamble: „In the long years of revolution 
and construction, there has been formed under the leadership of the Communist Party of 
China a broad patriotic united front that is composed of the democratic parties and people's 
organizations and embraces all socialist working people, all patriots who support socialism, 
and all patriots who stand for the reunification of the motherland. This united front will 
continue to be consolidated and developed.” 
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After „... a broad patriotic united front that is composed of the democratic parties and people's 
organizations and embraces all socialist working people...” is added „... all builders of 
socialism, ...” 
 
4 Third paragraph of Article 10: „The State may, in the public interest, requisition land for its 
use in accordance with the law.” 
 
Revised to: „The State may, in the public interest and in accordance with the provisions of 
law, expropriate or requisition land for its use and shall make compensation for the land 
expropriated or requisitioned.” 
 
5 Second paragraph of Article 11:”The State protects the lawful rights and interests of the 
individual and private sectors of the economy, and exercises guidance, supervision and 
control over individual and the private sectors of the economy.” 
 
Revised to: „The State protects the lawful rights and interests of the non-public sectors of the 
economy such as the individual and private sectors of the economy. The State encourages, 
supports and guides the development of the non-public sectors of the economy and, in 
accordance with law, exercises supervision and control over the non-public sectors of the 
economy.” 
 
6 Article 13: „The State protects the right of citizens to own lawfully earned income, savings, 
houses and other lawful property.” and „The State protects according to law the right of 
citizens to inherit private property.” 
 
Revised to: „Citizens' lawful private property is inviolable” and „The State, in accordance 
with law, protects the rights of citizens to private property and to its inheritance” and „The 
State may, in the public interest and in accordance with law, expropriate or requisition private 
property for its use and shall make compensation for the private property expropriated or 
requisitioned.” 
 
7 Article 14 has a fourth paragraph added: „The State establishes a sound social security 
system compatible with the level of economic development.” 
 
8 Article 33 has a third paragraph added: „The State respects and preserves human rights.” 
 
9 The first paragraph of Article 59 is revised to: „The National People's Congress is 
composed of deputies elected from the provinces, autonomous regions and municipalities 
directly under the Central Government and of deputies elected from the armed forces. All the 
minority nationalities are entitled to appropriate representation.” 
 
Revised to: „The National People's Congress is composed of deputies elected from the 
provinces, autonomous regions, municipalities directly under the Central Government, and the 
special administrative regions, and of deputies elected from the armed forces. All the minority 
nationalities are entitled to appropriate representation.” 
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10 On „State of Emergency” 
 
Subparagraph 20 of Article 67: „... to decide on the imposition of martial law throughout the 
country or in particular provinces, autonomous regions, or municipalities directly under the 
Central Government.” 
 
Revised to: „... to decide on entering the state of emergency throughout the country or in 
particular provinces, autonomous regions, or municipalities directly under the Central 
Government.” 
 
Article 80: „The President of the People's Republic of China ... proclaims martial law, ...” 
 
Revised to: „... proclaims entering of the state of emergency, ...” 
 
Subparagraph 16 of Article 89: „... to decide on the imposition of martial law in parts of 
provinces, autonomous regions and municipalities directly under the Central Government...” 
 
Revised to: „... in accordance with the provisions of law, to decide on entering the state of 
emergency in parts of provinces, autonomous regions, and municipalities directly under the 
Central Government...” 
 
11 Article 81: „The President of the People's Republic of China receives foreign diplomatic 
representatives on behalf of the People's Republic of China.” 
 
Revised to: „The President of the People's Republic of China, on behalf of the People's 
Republic of China, engages in activities involving State affairs and receives foreign 
diplomatic representatives.” 
 
12 Article 98: „The term of office of people's congresses of provinces, municipalities directly 
under the Central Government, counties, cities and municipal districts is five years. The term 
of office of the people's congresses of townships, nationality townships and towns is three 
years.” 
 
Revised to: „The term of office of the local people's congresses at various levels is five 
years.” 
 
13 Provision on the National Anthem: 
 
Title of Chapter IV: „The National Flag, the National Emblem and the Capital” 
 
Revised to: „The National Flag, the National Anthem, the National Emblem and the Capital” 
 
Article 136 has a second paragraph added: „The National Anthem of the People's Republic of 
China is the March of the Volunteers.” (Updated on March 22, 2004) 
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12. melléklet: A Kínai Népköztársaság közigazgatási felosztása  
forrás: http://www.asiaonline.com.au/china/attractions.html 

(letöltés időpontja: 2014. január 13.) 
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13. melléklet: A kínai pártrendszer egyéb pártjainak vázlatos ismertetése  
forrás: A szerző összeállítása 

 

− Kuomintang Forradalmi Bizottsága 

A párt 1948. január 1-jén alakult, és a legfontosabb összekötőkapocsként szerepelt 

a volt, a Kuomintang által vezetett „demokratikus” állam és az új kommunista 

rendszer között. A párt tagsága elsősorban a középosztályból és az értelmiségi 

osztályból tevődik össze. 

− Kínai Demokratikus Liga 

A párt 1939 novemberében alakult, majd 1944 szeptemberében újjáalakították a 

jelenlegi névvel. Ebben az időben az egyetlen olyan politikai szereplője volt a kínai 

társadalomnak, amely megmaradt a középutas politika és a demokrácia támogatása 

mellett. A szocialista állam elveit 1997-ben illesztették az alapszabályba. A Kínai 

Demokratikus Liga tagsága leginkább a középosztályból, a mezőgazdasági, 

tudományos, oktatási és műszaki értelmiségből tevődik össze. 

− Kínai Demokratikus Nemzeti Újjáépítés Társasága 

A pártot 1945. december 16-án alapították. Az érvényben lévő alapszabály szerint a 

párt fő célja, az ország gazdasági feladataira fókuszálni, megtartani a hagyományos 

oktatási rendszert, törekedni a demokratikus centralizmus kiépítésére és elősegíteni 

a többpárti politikai egyeztetési rendszer működését. A párt tagjai elsősorban a 

parasztságból verbuválódnak. 

− Kínai Demokratikus Fejlődést Előmozdító Társaság 

Amikor 1945. december 30-án megalakították a pártot, akkor azt leginkább a 

Sanghaji tudományos elit, a könyvkiadás és az ipar és kereskedelem képviselői 

alkották, akik elkötelezett hívei voltak a demokratikus átalakulásoknak, valamint a 

politikai erők reformfolyamatainak. A frissen alakult párt felhívást intézett a 

Kuomintanghoz, hogy az a politikai hatalmat juttassa vissza a néphez és térjen 

vissza az egységes és alkotmányos kormányzáshoz. 1988-ban dolgozták ki a párt 

jelenleg is érvényes programját. Ennek célja a szocialista demokrácia kiépítése 

irányába tett előrelépés és a kiépülő rendszer folyamatos javítása, az állampolgárok 

képzettségi szintjének magasabb szintre helyezése, a termelőerők kiaknázása, és 
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eljuttatni Kínát a virágzó, kulturálisan fejlett, demokratikus erős és modern ország 

állapotába. 

− Kína Demokratikus Munkás-Paraszt Pártja 

1927-ben, Sanghajban alakult Forradalmi Párt néven. Később több névváltoztatáson 

esett át – legtöbbször a Harmadik Párt néven emlegették –, jelenlegi nevét 1930 

augusztusában, más források szerint 1947-ben vette fel. Politikai célként a 

Kuomintang rendszerdiktatúrájával való szembeszállást és a néphatalom 

megvalósítását tűzte ki. A párt alapítójának Teng Jenta tekinthető, aki a nemzeti 

hadsereg politikai főcsoportfőnöke volt az 1920-as évek második felében. 

Tevékenységéért Jiang Jieshi kivégeztette. A párt elsőként csatlakozott a 

kommunistákhoz az egységfront kialakításának érdekében. A jelenleg érvényes 

pártprogram elfogadja a Kínai Kommunista Párt vezető szerepét, kimondja a 

csatlakozást a többpárti együttműködéshez és egyeztetéshez, a demokratikus 

centralizmus elérése, a jogbiztonság biztosítása és az intelligencia bevonása a 

politikai életbe. 

− Igazságosságra Törekvés Pártja 

Régi titkos társaságok utódjaként a párt 1925 októberében San Francisco-ban 

alakult a tengerentúli kínaiak észak-amerikai szervezeteként. Az alapítóirattal 

egyetértésben a párt leginkább a középréteg és tengerentúlra menekült felső 

társadalmi osztályok érdekeit öleli fel. Munkájával segíteni kívánja a kínai vezetést 

a konszolidáció és a politikai stabilizáció kérdésében, további céljai a jogbiztonság 

megteremtése, a tengerentúli kínaiak hazatérésének segítése, valamint a 

demokratikus centralizmus megvalósítása iránti igény kifejezése. 

− Szeptember 3. Társaság 

A jogelőd Demokratikus Tudományos Társaság 1944-ben alakult. Jelenlegi nevét, a 

rendelkezésre álló források szerint 1945-ben vagy 1946 májusában vette fel. A 

névválasztással az alapítók a japánok feletti győzelemnek kívántak emléket állítani. 

A párt feladatául a demokratikus hagyományok és tudomány folytatását, valamint a 

polgárháború és a működő demokratikus politika tényeinek szembeállítását tűzték 

ki. 

A párt a mezőgazdasági, a műszaki, a felsőoktatási és orvostudományi 

értelmiségieket kívánja a soraiba gyűjteni, miközben célja a többpárti 
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együttműködés, a politikai egyeztetés és a demokratikus centralizmus, továbbá a 

politikai jogok hangsúlyozása. 

− Tajvan Demokratikus Önkormányzatának Ligája 

A Jiang Jieshi ellenes 1947. február 28-i tajvani felkelést követően 1947. november 

12-én alakult meg Hong Kongban. A kezdetben a Kínában élő, a Tajvani 

Provinciából, a Kuomintang uralom elől menekült állampolgárok politikai 

szervezete volt. A párt célja a demokrácia megvalósítása és a területi 

önkormányzat. 1949 márciusában a liga Hong Kong-ból Pekingbe helyezte át a 

székhelyét. Jelenlegi politikai programja a patriotizmusra és a szocializmusra épít. 

A tagság, a Tajvanról elmenekült ellenzékiekre, a volt tajvani felsőosztályra, 

valamint a szárazföldi Kína kis- és közepes városainak lakosaira épül. 
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14. melléklet: A Kínai Népköztársaság regionális viszonyai  
forrás: A szerző összeállítása 

 

A ma már klasszikusnak tekinthető, Kína regionális tagozódásával foglalkozó 

tanulmányokban mindössze két régió megkülönböztetéséről beszélnek az elemzők. Ezekben 

az elemzésekben a partmenti, illetve a belső területek egyenlőtlen fejlődését követhetjük 

nyomon. A partmenti régió jellemzője a produktív ipari termelés, a sokszor világszínvonalú 

technológiai módszerek alkalmazása, a fejlett mezőgazdasági eszközök és technikák 

használata, ugyanakkor a belső kínai régióra az elmaradottság, az elavult technikai feltételek 

és módszerek érvényesek. A kérdés ugyanakkor nem egyszerűsíthető ennyire le, még akkor 

sem, ha nagyvonalakban igaz is az állítás, azonban mégsem fedi a teljes valóságot.  

A világ harmadik legnagyobb területű, egyben a világ legnépesebb országának földrajzi és 

demográfiai sajátosságai olyan rendkívüli sokszínűséget mutatnak, amelyek lehetetlenné 

teszik, hogy egy tudományos vizsgálódás során mindössze két, egymástól élesen nem is 

elhatárolható régióra osszák a területét. Ugyanakkor, hozzá kell tenni, hogy még Hu Jintao 

elnök megválasztása idején – 2002-ben –, úgy vélekedtek a szakértők, hogy az új államfő 

legfőbb érdeme lehet, hogy felismerte az újabb válsághelyzetet, amely felé az sodorta az 

államot, hogy mind Deng Xiaoping, mind Xiang Zemin a tengerparti, különleges gazdasági 

övezetek fejlesztésére helyezte a fő hangsúlyt. A túlzott egyoldalú fejlesztés viszont nem csak 

gazdasági problémákat eredményezett a fejlett tengerparti régiók és az elmaradott, és 

elhanyagolt belső-kínai vidékek között, hanem a társadalom súlyos szociális 

széttagoltságához is vezetett. Azaz, az évezred elején még nagyjából arról beszéltek a Kína 

kutatók, hogy az ország két nagy területi egységre bontható. Azonban ezek a területi 

integritások már akkor is felmérhetetlen földrajzi és népességi különbségeket mutattak, 

amelyek jelentősen torzították a felmérések eredményeit. 

A kínai regionalizmust leíró modern tanulmányok azonban jóval differenciáltabban kezelik a 

régiók felépítését, elhelyezkedését, valamint azok szervezését, szerveződését. A Kínai 

Népköztársaság huszonkettő tartományra, öt autonóm tartományra, négy önálló közigazgatási 

egységre és két különleges státuszú területre tagozódik. A különböző közigazgatási egységek 

mind méretüket, mind népességszámukat tekintve nagy változatosságot, illetve sokszínűséget 

mutatnak. Érzékletes példa, hogy amíg a legalacsonyabb lélekszámú tartományban – Tibet – 

valamivel több, mint két és félmillióan, addig a legnépesebb közigazgatási egységben – 

Shangdong – mintegy 92 millióan élnek. A területi sajátosságok szintén hasonló 
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különbségeket mutatnak. Látható, hogy a régiók kialakítása a fenti feltételek mellett nem 

egyszerű feladat. 

A kutatók ma már minimum három régió meglétével számolnak. Ezek a Keleti régió, a 

Középső régió és a Nyugati régió, a felosztás az alábbi ábrán látható.  

 

forrás: www.chinatouristmaps.com/assets/images/chinamaps/regions-china.gif (letöltés időpontja: 2010. 
május 19.) 

Ezt a felbontást használják az Universität Witten/Herdecke munkatársai – Zhaohan Sheng, 

Carsten Herrmann-Pillath, Du Jianguo, Tiaojun Xiao, Kai Li, Jiancheng Pan – az 1993. és 

2003. közötti kínai regionális fejlődési különbségek sajátosságairól készített rendkívüli 

alaposságú tanulmányukban. (Sheng – Herrmann-Pillath – Du – Xiao – Kai – Pan, 2003) 

Azonban a fentebb felvázolt jellegzetességek alapján mindinkább úgy tűnik, hogy a három 

régió is kevés az elemzések készítéséhez. A legtöbb elemző ma már a hat régiós tagolást 

preferálja, amely – bár továbbra is nagy különbségeket mutató területekről van szó – jóval 

pontosabb mérésekre ad lehetőséget. A régiós felosztásnak ezt a változatát a következő ábra 

mutatja. 
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forrás: www.chinamapxl.com/images/regional-map-of-china.jpg (letöltés időpontja: 2010. május 19.) 

A hat régió: Északnyugat-Kína, Észak-Kína, Északkelet-Kína, Kelet-Kína, Dél-Közép-Kína, 

valamint Délnyugat-Kína.  

A régiók között azonban óriási különbségek vannak, és továbbra is fennáll a klasszikus 

elméletekben rögzített dogma. A keleten, délkeleten elhelyezkedő régiók iparilag magasan 

fejlettek, modern mezőgazdasággal rendelkező területek, míg a belső területekre eső régiók 

elmaradottnak, a keletiekhez képest hátrányos helyzetűnek tekinthetőek. 

Vagyis ennek alapján érthetővé válik, hogy az Universität Witten/Herdecke kutatói munkájuk 

során miért a háromrégiós felosztás elméletét választották. A hat régió alkalmazása esetén a 

régiók teljesítménye kiegyenlítettebbnek – hangsúlyozva, hogy nem kiegyenlítettnek – tűnik, 

azonban ha történelmi léptékkel mérünk, akkor a háromrégiós kutatási módszer közelebb visz 

az alapvető problémák kiszűréséhez. Ugyanis pontosan megvilágítja azokat a hosszanti 

tengelyű különbségeket, amelyek évezredek óta jellemzik Kínát. Azonban, a mai minél 

mélyebb elemzésre törekvés indokolttá teszi, hogy minél kisebb egységeket alkalmazzunk az 

elemzés elkészítésekor, ezért továbbra is a hat régiós modell alkalmazása ajánlott. 

Elmondhatjuk, hogy a két modell közül a kutatási célt szolgáló helyes verzió kiválasztása 

rendkívül lényeges metodikai elem. 

A Kínai régiók közötti nagy eltérés egy konstans fennálló, látens problematikája az állami 

politikai és gazdasági vezetésnek. A különbségek kezelése, a megfelelő fejlesztési 

irányvonalak kidolgozása elsőrendű belpolitikai kérdés. 
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A fentiek alapján kijelenthetjük, hogy Kínát mind gazdaságilag, mind társadalmilag 

megosztja a fejlett keleti part és az elmaradott nyugati területek közötti, napjainkban is 

jelentős – folyamatosan tovább növekvő – különbség. Ennek érzékletes példája, hogy az egy 

főre eső GDP országos átlagához viszonyítva a különbség „1991-ben a legfejlettebb 

Kuangtung (Guangdong) tartomány és a legelmaradottabb Kujcsou (Guizhou) tartomány 

között több mint háromszoros (161% és 51%) volt, 2002-ben a legfejlettebbé vált Csöcsiang 

(Zhejiang) és a továbbra is legszegényebb Kujcsou között már 5,3-szorosára (206% és 39%), 

2005-ben pedig 5,5-szörösére (197% és 36%) nőtt” (Tálas, 2009: 92). 

További nehézségként jelent meg, hogy a fejlettségbeli különbségek az ország történelmének 

egyik legnagyobb, belső migrációs hullámát idézték elő. A vidéki származású migráns 

munkások számát jelenleg megközelítőleg 200 millió főre becsülik. Ugyanakkor a 2000-ben 

végzett népszámlálási adatok szerint azok közé, akik legalább hat hónapot – elsősorban 

munkavállalás miatt – regisztrált lakóhelyüktől távol töltenek „144 millió ember tartozik, 

amely az ország lakosságának körülbelül 12 százalékát teszi ki” (Székely-Dobi, 2009: 129). A 

migránsok életkörülményei – a velük szembeni városi ellenérzéssel párosulva – ezt a tömeget 

potenciális veszélyforrássá teszik, kisebb-nagyobb gazdasági, szociális töltetű tiltakozásaik az 

utóbbi időben rendszeres témát biztosítottak a kínai sajtónak. Az urbanizálódás iszonyatos 

üteme igen jelentős regionális problémákat eredményez. 

Az ország belső – kevéssé városiasodott – területei nagymértékben elnéptelenednek, és ennek 

eredményeképpen lépéshátrányba kerülnek az urbanizálódott – partmenti – területekkel 

szemben, abban a versenyben, ahol „már nem feltétlenül a nemzetállami gazdaság- és 

támogatáspolitikák szerepe fontos, hanem a régiók saját stratégiái, illetve erőforrásai, ezek 

közül is egyre inkább a humán erőforrások” (Pálné, 2003: 178). 

Az elmúlt évek fejlődése, a piaci szellem térnyerése olyan problémákat hozott felszínre, 

amelyek nem megfelelő kezelése kihathat az ország gazdasági fejlődésére, hosszabb távon 

pedig akár belső stabilitását is veszélyeztetheti. Ezekre a problémákra a kínai vezetés kiemelt 

figyelmet fordít, s igyekszik megtalálni a végletes kiéleződésüket megakadályozó megoldást. 

Különösen a 2008-ban kezdődött gazdasági világválság belső hatásainak enyhítésére, a 

problémákat fokozó következmények mérséklésére fordítanak figyelmet. Peking 2008 őszén 

közel 600 milliárd dolláros gazdaságélénkítő programot hirdetett meg, főleg infrastrukturális 

beruházásokra és a belső fogyasztás ösztönzésére koncentrálva. Kínában a kormány legalább 

8 százalékos növekedést tart szükségesnek a társadalmi feszültséggel fenyegető, 20 milliósra 

növekedett munkanélküliség enyhítéséhez. A fejlett országok a kínai gazdaságtól, az ottani 

belső fogyasztás növelésétől remélnek húzóerőt a világgazdaság számára. 
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A problémák hatékony kezelése, a kialakult gazdasági régiók közötti különbségek 

csökkentésének fontossága még érzékletesebbé válhat, ha számításba vesszük, hogy Kínában 

a társadalmi stabilitás a társadalom többségével elért közmegegyezésen alapszik, amelynek 

lényege, hogy az állam egyfelől garantálja a gazdasági-szociális felemelkedést, másfelől 

biztosítja a nemzeti büszkeséghez elengedhetetlen sikereket. Utóbbi esetében külön 

kiemelendő, hogy a közel 90 ezer áldozatot követelő 2008. évi szecsuáni földrengés heroikus 

mentési munkálatai, a pekingi nyári olimpiai játékok sikeres megrendezése és az azt 

követően, szeptember végén élő adásban közvetített első kínai űrséta mind-mind jelentősen 

hozzájárultak a nemzettudat erősödéséhez. 

A sajátos, rendkívül összetett és bonyolult kínai politikai, gazdasági és társadalmi rendszerben 

sajátos regionális politika érvényesül. „Éppen az összetettség okozza a legnagyobb problémát 

a politikai döntéshozatalban és elemzésben” (Sheng – Herrmann-Pillath – Du – Xiao – Kai – 

Pan, 2003: 1). Az Európában érvényesülő politikai ciklusok – centralizált jóléti állam, 

neoliberális váltás és decentralizáció, gazdasági válság és neoweberi fordulat (Pálné, 2009: 

39-41) – helyett, ezeknek egy sajátos kínai színezetű elegye érvényesül. 

A centralizált állam, kormányzás megléte, a kínai rendszer ismeretében nem lehet kétséges. A 

jóléti állam feltételei azonban koránt sem adottak. A Kínai Népköztársaság vezetésére a 

legkevésbé sem jellemző, hogy „alanyi jogon biztosított szociális gondoskodás keretében 

vállalta magára az életkörülmények területi különbségeinek kiegyenlítését” (Pálné, 2009: 39). 

A kínai szociális háló szakadozottsága messze földön hírhedett, még akkor is, ha a fejlődés az 

utóbbi három évtizedben rendkívül látványos volt. Az egészségügyi ellátás kérdése a 

városokban jelenleg többé-kevésbé megoldott, ugyanakkor vidéken, illetve a belső kínai 

területeken, sok helyen több évszázados elmaradásban van. Az oktatás helyzete sem nyújt 

sokkal virágosabb képet. Az írástudatlanság aránya meghaladja az összlakosság tizennyolc 

százalékát. Ez a szám kifejezi a kínai oktatásügy legfrekventáltabb problematikáját. Az 

analfabetizmus felszámolása az, amely a legnagyobb erőfeszítéseket igényli az oktatás kínai 

szakértőitől. Az írástudatlanok aránya még akkor is kétségbeejtően magas, ha tudjuk, hogy 

1949 előtt a lakosság hatvan százaléka, míg 1965-ben a negyven százaléka volt írástudatlan, 

holott Kínában mind a tudásnak, mind az oktatásnak igen nagy becsülete volt az évszázadok 

folyamán. A kalligrafikus írás elsajátításának nehézségei generálták az írástudók rendkívüli 

tiszteletét. A feudalista rendszer alatti oktatáspolitika leginkább az állami hivatali vizsgákra 

való felkészítést, valamint a humán ismeretek elsajátítását tűzték ki célul maguk elé. A 

világszínvonalú szakemberek képzését az 1950-es években a szovjet egyetemek kezdték meg. 

A Kínai közoktatás az 1950-es és 1970-es évek között a fizikai munka és a tanítás 
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összekapcsolását tűzte ki célul, amely az oktatási színvonal iszonyatos, soha nem látott 

mértékű hanyatlásához vezetett. Ez a kifacsarodott ideológia a „kulturális forradalom” alatt 

dühöngött igazán. A Kínai oktatás az 1978-as nyitási politika eredményeként kezdte 

fölküzdeni magát a gödör aljáról, megindult a kutatóműhelyek alapítása is. Minden erőfeszítés 

és eredmény ellenére azonban a nemzetközi szakértők szerint a kínai oktatás színvonala még 

mindig az utolsók között kullog a nemzetközi összehasonlításban. 

Mint a fentiekből kiviláglik, a Kínai Népköztársaság a legkevésbé sem felel meg a „jóléti 

állam” kitételének, és ugyanennyire nem beszélhetünk a neoliberalizmus érvényesüléséről 

sem. 

A centrális irányítás meghatározza a Kínai Népköztársaság regionális politikájának 

sajátosságait is. Ugyanakkor, amíg az európai tapasztalatok azt mutatják, hogy a „nagyvárosi 

kormányzatok jelentős része még nem mutat intenzív érdeklődést az integrációs és 

kezdeményező szerep vállalása iránt” (Pálné, 2009: 41), addig Kínában a városok regionális 

hatása, illetve a régiók alakításában elfoglalt szerepe igen jelentős. Ennek magyarázatául 

szolgálhat, hogy mivel az urbanizációs folyamatok az utóbbi negyven évben gyorsultak 

jelentősen fel, és ezek a KKP ideológusai által meghatározott szisztéma szerint zajlottak, ezért 

„a városfejlesztés viszonylag egységes egész Kínában” (Sheng – Herrmann-Pillath – Du – 

Xiao – Kai – Pan, 2003: 19). Amelynek eredményeként a modern, régiós központoknak szánt, 

erőteljes urbanizáló hatást kifejtő városok vezetése tudatosan kezdeményez régiójának 

fejlesztésében. Ugyanis a városi vezetők további előmenetele az állami tisztviselők 

ranglétráján sikerességüktől vagy sikertelenségüktől függ. Vagyis a személyes ambíciók sem 

elhanyagolhatóak a kínai régió- és városfejlesztésben. 

Bármekkora gazdasági és politikai potenciállal is rendelkezzenek a kínai régiók, illetve az 

azokat vezető városok, mégsem igaz rájuk a nyugati minta, mely szerint „a gazdasággal 

egészséges partnerségben működő, a településfejlődésben erős érdekeltséget mutató helyi 

önkormányzat viszonylagos függetlenséget szerez a központi hatalomtól, annak újraelosztó 

paternalizmusától” (Pálné, 2009: 43). A kínai régiók vezető tisztviselői nem hogy 

függetlenséget nem élveznek, de általában a KKP vezető politikusai, vagy éppen a vezető 

elitbe betörni kívánó szépreményű, másodvonalbeli ifjabb pártfunkcionáriusok. Az ő 

irányításuk alatt a területek nem kívánnak semmiféle függetlenséget kiharcolni. Érdekük ezzel 

ellenkezőleg éppen az, hogy a párthatározatokat és a terveket a lehető legkörültekintőbben és 

legsikeresebben kivitelezzék. 

A Kínai Népköztársaságban megvalósuló regionális politikának leírására egyértelműen 

illeszthető a rezsim-elmélet. A KKP által megvalósított szocialista piacgazdaságra, az 1976. 
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előtti maoista rendszerre pedig még inkább igaznak mondható, hogy a közös érdekek 

érvényesítésére és megvalósítására a kapacitások egyesítésére törekszik, hiszen az nem is 

merülhet fel, hogy az uralmon lévő politikai tényezőn kívül más is képes lenne az érdekeit 

érvényesíteni. 

Azonban fontos lehet tisztázni, hogy milyen típusú is a kínai rezsim. A Clarence N. Stone 

által az Egyesült Államokban megjelenő négyfajta rezsim – fenntartó, fejlesztő, progresszív és 

lehetőségeit kereső – közül tisztán egyik sem jelenik meg az ázsiai országban, azonban a 

fenntartó és a lehetőségeit kereső rezsimnek egy kínai, szocialista színezetű változata 

érvényesül. Ebben a sajátos rendszerben a helyi hatalom hagyományos képviselői – bizonyos 

állapotok megtartása mellett – a nagyobb tömegek mozgósítását ötvözik a fejlesztési célok 

elérésére. Ugyanakkor továbbra is fontos hangsúlyozni, hogy a helyi hatalom a központi 

hatalomtól függ, és azzal szoros egységben működik. Ebből adódóan a helyi érdekek 

képviselete sokszor háttérbe kell, hogy szoruljon a nemzeti érdekekkel szemben.  

Azonban a centrális irányítás nem minden esetben válhat a helyi politika és a hátrányos régiók 

fejlődésének, fejlesztésének előnyére, még akkor sem, ha az újraelosztás ebben az esetben 

jóval egyszerűbb keretek között zajlik. 

A kínai régiófejlesztésben konstans problémaként jelentkezik a partmenti, illetve a belső 

területek közötti hatalmas fejlettségbeli különbség. A Deng Xiaoping által Mao halála után 

bevezetett „piaci reformok során a régiók közti konvergenciát elsősorban a mezőgazdasági 

területek és a partmenti régiók közötti felzárkózás segítette elő” (Mayer, 2009: 147). 

Azonban, mint azt már fentebb említettük Deng és munkatársai a fejlesztések során a 

partmenti régiókat kezelték kiemelten. Ennek eredményeként, bár az ország sosem látott 

fejlődést mutatott és ugyanezeket az adatokat produkálja ma is, mégis az 1990-es évektől 

mindinkább érezhető, hogy „a partmenti régiók növekedésével a belső régiók nem tudnak 

lépést tartani és megkezdődik a divergencia” (Mayer, 2009: 147). A partmenti régiók ugyanis 

konstansként jelentkező előnyökkel rendelkeztek és rendelkeznek. A földrajzi 

elhelyezkedésük az elsőszámú és legkevésbé megváltoztatható tényező. A népességi tényezők 

szintén igen jelentősek. Azon felül, hogy a partmenti területek jóval sűrűbben lakottak, 

ráadásul, még megvan az az előnyük is, hogy ezek a területek lényegében csak hanok által, 

míg a belső területek jobbára nemzetiségek által lakottak. 
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15. melléklet: A nemek eloszlása a Kínai Népköztársaságban 
forrás: http://www.bmj.com/highwire/filestream/405452/field_highwire_fragment_image_l/0.jpg 

(letöltés időpontja: 2013. december 19.) 
 

 

 

Az ábra arányszámai azt hivatottak bemutatni, hogy az adott közigazgatási területen 100 nőre 

hány férfi jut. 

 



207 
 

16. melléklet: A kínai népi politikai tanácskozótestület általános programja – 
Nemzetiségi politika (1949) 

forrás: A felszabadult Kína 56-57. o.  
 

50. A Kínai Népköztársaság határain belül élő minden nemzetiség egyenrangú. Az 

imperializmus és a nép ellenségei ellen vívott harc érdekében az említett nemzetiségek között 

fejleszteni fogják az egység és a kölcsönös segélynyújtás szellemét azért, hogy a Kínai 

Népköztársaság a területén lakó összes nemzetiségek testvériségének és együttműködésének 

támaszává váljék. Harcot folytatnak a nagyhatalmi nacionalizmus és a sovinizmus ellen és 

üldözni fognak minden olyan cselekedetet, amely megkülönböztetésre és a nemzetiségek 

egységes körének megbontására irányul. 

 

51. Azon a területeken, ahol a nemzeti kisebbségek túlsúlyban vannak, megvalósítják a helyi 

önkormányzatot és a lakosság számarányának és a kerület kiterjedésének megfelelően 

létrehozzák a különböző nemzetiségek önkormányzati szerveit. Ahol különböző nemzetiségek 

élnek együtt, a nemzetiségek az államhatóság helyi szerveiben számarányuknak megfelelő 

számú képviselőkkel fognak rendelkezni. 

 

52. A Kínai Népköztársaság területén élő minden nemzetiségnek jogában áll a Népi 

Felszabadító Hadseregbe belépni, és az állam egységes katonai rendszerével összhangban 

megalakítani a közbiztonság helyi erőit. 

 

53. Az összes nemzeti kisebbségek szabadon fejleszthetik nyelvjárásukat és nyelvüket, 

megtarthatják vagy megváltoztathatják szokásaikat, hagyományaikat és vallási 

meggyőződésüket. A népi kormányzat elősegíti az összes nemzeti kisebbségek népi tömegeit 

abban, hogy a politika, közgazdaság, kultúra és művelődés területein alkotó munkát 

végezzenek. 
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17. melléklet: A Kínai Népköztársaság nemzetiségi összetétele 
forrás: A china.org adatai alapján készítette a szerző 

(http://www.china.org.cn/e-groups/shaoshu/, letöltés időpontja: 2013. augusztus 14.) 
 

 Lélekszám Közigazgatási terület Vallás 

Zhuang 16.178.811 - politeizmus 

Mandzsu 10.682.263 

Liaoning, Jilin, Heilongjiang, 

Hebei, Beijing, Gansu, 

Shandong, Belső Mongólia, 

Xinjiang, Ningxia, Chengdu, 

Xi'an, Guangzhou 

sámánizmus 

Hui  9.816.802 

Ningxia, Gansu, Henan, Hebei, 

Qinghai, Shandong, Yunnan, 

Xinjiang, Anhui, Liaoning, 

Heilongjiang, Jilin, Shanxi, 

Beijing, Tianjin 

iszlám 

Miao 8.940.116 

Guizhou, Hunan, Yunnan, 

Guangxi, Sichuan, Hainan, 

Hubei 

politeizmus 

Ujgur  8.399.393 Xinjiang iszlám 

Tujia  8.028.133 Hubei, Hunan politeizmus 

Yi  7.762.286 
Sichuan, Yunnan, Guizhou, 

Guangxi 
politeizmus 

Mongol 5.813.947 

Belső Mongólia, Liaoning, Jilin, 

Heilongjiang, Xinjiang, Henan, 

Hebei, Gansu, Qinghai 

lámaizmus 

Tibeti  5.416.021 
Tibet, Qinghai, Sichuan, Gansu, 

Yunnan 
lámaizmus 

Bouyei 2.971.460 Guizhou politeizmus 

Dong 2.960.293 Guizhou, Hunan, Guangxi politeizmus 

Yao 2.637.421 
Guangxi, Hunan, Yunnan, 

Guangdong, Guizhou 
politeizmus 

Koreai 1.923.842 Jilin, Liaoning, Heilongjiang buddhizmus 

Bai 1.858.063 Yunnan, Guizhou buddhizmus 
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Hani 1.439.673 Yunnan buddhizmus 

Kazak 1.250.458 Xinjiang, Gansu, Qinghai iszlám 

Li  1.247.814 Hainan politeizmus 

Dai 1.158.989 Yunnan buddhizmus 

She 709.592 
Fujian, Zhejiang, Jiangxi, 

Guangdong 
nincs adat 

Lisu 634.912 Yunnan, Sichuan politeizmus 

Gelo 579.357 Guizhou, Guangxi politeizmus 

Dongxiang 513.805 Gansu, Xinjiang iszlám 

Lahu 453.705 Yunnan buddhizmus 

Gaoshan 415.000 Fujian (valamint Tajvan) politeizmus 

Shui 406.902 Guizhou, Guangxi politeizmus 

Va 396.610 Yunnan buddhizmus 

Naxi 308.839 Yunnan, Sichuan 
dongba, 

lámaizmus 

Qiang 306.072 Sichuan animizmus 

Tu 241.198 Gansu, Qinghai lámaizmus 

Mulam  207.352 Guangxi 
taoizmus, 

buddhizmus 

Xibe 188.824 Xinjiang, Jilin, Liaoning 

sámánizmus, 

politeizmus, 

buddhizmus 

Kirgiz  160.823 Xinjiang, Heilongjiang iszlám 

Daur 132.394 Belső Mongólia sámánizmus 

Jingpo 132.143 Yunnan buddhizmus 

Maonan 107.166 Guangxi 
taoizmus, 

politeizmus 

Salar 104.503 Qinghai, Gansu, Xinjiang iszlám 

Blang 91.882 Yunnan buddhizmus 

Tadzsik 41.028 Xinjiang iszlám 

Achang 33.936 Yunnan buddhizmus 

Pumi 33.600 Yunnan 
lámaizmus, 

taoizmus 
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Ewenki 30.505 Belső Mongólia, Heilongjiang nincs adat 

Nu 28.759 Yunnan politeizmus 

Jing 22.517 Guangxi 
buddhizmus, 

taoizmus 

Jino 20.899 Yunnan politeizmus 

De’ang 17.935 Yunnan buddhizmus 

Bonan 16.505 Gansu iszlám 

Orosz 15.609 Xinjiang, Belső Mongólia 
keleti ortodox 

keresztény 

Yugur  13.719 Gansu lámaizmus 

Üzbég 12.370 Xinjiang iszlám 

Moinba 8.923 Tibet lámaizmus 

Oroqen 8.196 Belső Mongólia, Heilongjiang nincs adat 

Drung 7.426 - politeizmus 

Tatár  4.890 Xinjiang iszlám 

Hezhe 4.640 Heilongjiang sámánizmus 

Lhoba 2.965 Tibet lámaizmus 

összesen: 104.900.745   
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18. melléklet: A nemzetiségek területi megoszlása 
forrás: http://www.msdchina.org/userfiles/file/map-L.gif 

(letöltés időpontja: 2013. szeptember 23.) 
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19. melléklet: A bölcseleti filozófiai-vallási rendszer elterjedése 
forrás: http://www.glogster.com/7turtle7/confucianism/g-6l07m6u858a45l8lm2vgua0  

(letöltés időpontja: 2013. szeptember 25.) 
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Ilonának, Dr. Tuka Ágnesnek, Dr. Hajdú Zoltánnak, dr. Matura Tamásnak, Szentmártoni 

Líviának, Németh Norbertnek, valamint a néhai Dr. Jordán Gyulának és Mezei Andrásnak. 

Németh Ingának és Jandura Istvánnak, amiért lehetővé tették, hogy Kínába utazhassak, és 

minden baráti segítséget megadtak az ország mind alaposabb megismeréséhez. A számos 

hasznos tanácsért, az előopponencia során nyújtott alapos munkáért, valamint a 

segítőkészségért Dr. S. Szabó Péternek és Dr. Bárdi Lászlónak. 

 

A nyelvi és szakmai lektori tevékenységért, valamint a rengeteg baráti segítségért és 

támogatásért Dr. Lucza Katalinnak. 

 

Külön köszönet illeti szüleimet a belém fektetett bizalmukért és támogatásukért. 

 

Legmélyebb köszönetemet szeretném kifejezni feleségemnek és lányomnak a kitartásért, a 

bíztatásért, valamint a türelemért és szeretetért, amivel a dolgozat elkészültét segíttették. 

 


