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Előszó 

Kevés országot t isztel tek meg a vi lágban annyi f igyelemmel az 
elmúlt években, mint Kínát. Amikor a múl t évtized közepén a 
Mao-trauma véget ért, még semmi sem volt biztos, hosszan tar tó 
pol i t ikai ö ldöklés kezdődik-e, mély letargiába taszítva e század
elő óta annyi szenvedést megért országot - vagy fe lbukkan az új 
kor új erős embere, és jobb k ikötők felé vezényli a hajót. 

Ma már tudjuk: az új ember Teng Hsziao-ping ugyan nem min
dig tart ja biztos kézben a kormányrudat - de nem is vindikál
ta magának a „nagy kormányos" t i tu lust . 

Kína először azt döntöt te el, hogy a napi egy marék rizs he
lyett megpróbál kettőt adni több mint egymi l l iárdos lakosságá
nak. Azután k iny i to t ta a szociál is szelepeket és széles dif feren
ciálást engedett az országon belül , annak érdekében, hogy a ki
tárulkozó lehetőségekre talán egyre többen próbálnak benyo
mulni - lehetőleg te l jesí tménnyel , még azon az áron is, ha nem 
marad el az i lyenkor megszokott út i társ: a korrupció, a társadal
mi káosz. 

Ezt a fo lyamatot hívják belső reformnak. 
E reform az új kínai po l i t ika egyik alappi l lére. 
A másik a nyitás. Mondhatnánk azt is: nagy nyitás. Mégsem 

tesszük, mert a „nagy menete lés" , a későbbi „nagy ugrás", az 
azt követő „nagy kormányos" k icsi t e lkoptat ta a „nagy" fogal
mát ebben a nagyon nagy országban. 

Ami több ezer éve biztos és megingathata t lan : a Nagyfal . 
Sok ezer ki lométeres hosszúságban őrzi e sok-sok éven át zárt 
országot. Kína annak idején a fal nyúj tot ta biztonság mögött hír
hedt jelszót választott a császári d ip lomác iában: barbárokat a 
barbárok el len. Játszd ki egymás el len őket. 

A 70-es évek első felétől úgy tűnt , hogy az akkor még kor
mányzó Mao fo ly tat ja e császári f i lozóf iát, és megpróbál úgy la-



vírozni a nagy- és középhatalmak között, hogy a legtöbb hasznot 
húzhassa. A prof i tot onnan várta, ahol ezt a legnagyobb tömeg
ben termel ik : az Egyesült Á l lamoktó l és Japántó l . A Szovjetunió
val szemben próbál ta kamatoztatn i . 

A végeredmény kicsi t el tért a nagy kormányos vágyai tól . Kína 
kártya lett - mások kezében. Játék. Majdnem kártyavár. 

Reálpol i t ikai erőknek kel lett e lőtörniük Mao halála, a „négyek 
bandája" után. Őket vezeti a vi lág egyik legravaszabb és legte
kintélyesebb pol i t ikusa: Teng Hsziao-ping. 

A reform és a nyitás, Teng két pol i t ikai pörölycsapása eddig 
többé-kevésbé meglepte, e lgondolkodtat ta , elkápráztat ta a vi
lágot. 

A megf igyelő, akinek szerencséje volt Kínát meglá togatn i , 
mást is lát. Repedéseket. A Nagyfal mögé - kínai hívószóra per
sze - olyan gyorsan tet te be lábát a vi lág, mégpedig a kínai mo
del l től te l jesen eltérő szokásokat, értékeket hordozó vi lág, hogy 
Kína a je lek szerint zavarban van. 

Fej lődés és feszül tségpontok. 1987 őszén a Kínai Kommunis
ta Párt XIII. kongresszusa kapta a missziót, hogy kiutat mu
tasson. 

Kína megpróbál egységes arcot mutatn i a vi lág felé. De léte
zik-e i lyen szilárd összetartás? Mi a kohézió? Teng Hsziao-ping? 
Azaz modernizált és kul turál t személyi kul tusz? Vagy a Kínára 
sok ezer éve je l lemző nacional izmus? Avagy az, hogy Kínát is el
érte a 70-es években olyannyira várat lanul je lentkező ambíció, 
amely szinte a semmibő l katapul tá l t az égre négy-öt délkelet
ázsiai országot? Kína is be akarja sorolni magát e „ t ig r iseknek" 
t i tu lá l t robbanékony országok közé, egy évtizeddel azután, hogy 
végképpen fel kel lett adnia a Mao Ce-tung ál tal megfogalmazot t 
„papí r t ig r is " e lméletet? Tehát: hadi készülődés helyett békés 
fe j lődés? 

1987 júniusában jár tam Kínában. A végletek országa. Észak, 
Dél, Kelet - szinte három kont inens Kínán belül . Nyomasztó, re
ménytelenül próbálkozó régiók éppúgy jel lemzik, mint a derű, a 
bizakodás, az ambíció. Szegénység itt, még mindig százmil l iók 
számára - és várat lan, néha pökhendi gazdagság amott , egyelő
re még csak százezrek számára. 



Négyezer év -
hetven sorban 

Kína tör ténelmét időszámítás előtt 2200 ó ta jegyzik. Az akkori 
d inaszt iák elsősorban a Sárga-folyó környékén te lepedtek le. 
I.e. 1000 körül a kínai b i rodalom a vezető dinaszt ia alá tartozó vá
rosál lamok, vazal lusok laza szövetsége volt. Konfuciusz, a későb
bi évezredekre oly nagy hatással bíró gondolkodó az i. e. 500-as 
években fogalmazta meg f i lozóf iáját . Az első központosí tot t álla
mot i. e. 200 évvel teremtet te meg a Csin-dinaszt ia. Az addig feje
delmi ranggal rendelkező uralkodó megdöntö t te a feudá l i s neme
sek uralmát és császárrá koronáztat ta magát. 

A Csin-dinaszt ia emlékét ma is bámulatos tet tek idézik. Ekkor
tól kezdődött meg a Nagyfal építése, hogy o l ta lmat nyúj tson az 
északról betörő nomádok, barbárok el len. És Csin-császár volt 
az, aki - hogy halála utáni nyugalmát senki se zavarhassa - elké
szíttette híres terrakot ta hadseregét: az é letnagyságú, a volt 
szolgák, katonák és generál isok személyiségét szinte valóság
hűen megjelení tő agyagszobrokat. A hatezer katona - csaknem 
kétezerkétszáz éven keresztül őrizte a föld alatt a császár á lmai t , 
mígnem a 70-es évek első felében a vélet len és az archeológu
sok segítettek abban, hogy a hadsereg ismét a vi lág színe elé ke
rül jön. A tör ténelem egyik csodája ez a művészi alkotás. A csá
szár egyelőre fel fedezhetet len helyen fo lytat ja mél tóságte l jes 
örök nyugalmát. 

Nem sokkal később a Han-dinaszt ia következett, amely Hszi
ant választot ta fővárosául. A b i rodalom ekkor az északi ezüstút
tól Indiáig terjedt, nyugati határai elhúzódtak Perzsiáig és a Ró
mai Bi rodalomig. 

Bár Krisztus születése után 221-ben a kínai b i rodalom három 
külön királyságra szakadt, és ez el tartott egészen az első ezred 
végéig, a kínai c iv i l izáció, a kul turál t , életszerető társadalmi be
rendezkedés valószínűleg a legfej let tebb volt ekkor a v i lágon. 



A Nagyfal nem segített Kínának a mongolok el len. Kubf i la j kán 
idején - azaz a Dzsingisz kánt követő évtizedekben - a mongolok 
mondták meg, ki uralkodik Kínában. Száz évvel később azonban 
ismét kínai d inaszt ia került hatalomra, és - párhuzamosan az 
európai reneszánsszal - a képzőművészetek igen fej let tek vol
tak, a kreativi tás mél tó helyére került, Kína soha nem látott erőt 
mutatot t . Ereje egyben azt is e lh i tet te vele, hogy nincs szüksége 
kapcsolatokra a vi lág egyéb részeivel, mert onnan semmit sem 
kap, amit ne bírna magátó l . Az elzárkózás nagyhatalmi f i lozófiá
ja ez. 

A XIX. században Európa Ázsia fö löt t is fö lénybe került. Hiába 
tek intet te „barbárnak" a kínai uralkodókör a nyugati á l lamokat , 
összecsapásukban, a múlt század közepén vívott óp iumhábo
rúkban Kína visszaszorult. A britek és más európai hatalmak be
tet ték lábukat a tengerpart i övezetekbe. Hongkong a brit biroda
lom része lett. 

Látva a birodalom vergődését, a századfordulón belső pa
rasztlázadások és köztársasági ihletésű felkelések megdöntöt
ték a császárságot. Az első elnök, Szun Jat-szen azonban nem 
tudot t békés, egységes ál lapotokat teremteni . A megrázkódtatá
sok részben kü l fö ld , elsősorban a fe lemelkedő Japán felé is ki
szolgál tat ták az országot. 



A modern fej lődést kereső Kína két meghatározó ereje, a re
publ ikánus nacional is ta párt, a Kuomintang és az 1921-ben meg
alakult Kínai Kommunis ta Párt polgárháborúkkal is terhes vetél
kedéséből 1949-re a Mao Ce-tung vezette párt került ki győzte
sen. (Míg 1934-35-ben a két párt között i háborúban a kommunis
ták kényszerültek hosszú menetelésre, addig 1949-ben Csang 
Kaj-seket érte el hasonló sors: egészen Tajvanig kel lett mene
külnie.) 

Az új kínai á l lam első időszakát a gyors új jáépülés, a szociál is 
egyenlőségre való törekvés, a korrupció el leni harc, a régi ural
kodó körök radikál is fe lszámolása jel lemezte. Az első tar ta lékok 
azonban kimerül tek, az 50-es évek végére megkezdődött a párton 
belül i harc. Maosürgető, „nagy ugrásban" ki fejeződő pol i t ikájával 
szemben Csou En-laj és Teng Hsziao-ping mértéktar tóbb utat, 
k iegyensúlyozott fe j lődést keresett. Mao kísérlete megbukot t -
Mao maradt, és 1966-76 között, a „ku l turá l is fo r rada lom" idején 
leszámolt el lenfeleivel, a „ reakciós, burzsoá csopor tokka l " . Mao 
halála után, 1976-ot követően a felesége ál tal vezetett „négyek 
bandája" utolsó kísérletet tet t az embertelenné vált hatalom át
m e n t é s é r e - a kísérlet azonban 1980-ban bör töncel lákba vezetett. 

Azóta véget ért a hatalmi teng-lengés. 
A 83 éves Teng egymi l l iárd-hatvankétmi l l ió ember első számú 

irányítója. 





A kezdet vége 

Utólag már nem tűnik olyan t ragikusnak az az évtized, amelyet a 
„ku l turá l is fo r rada lom" fedőnévvel i l letünk. Tíz évvel az esemé
nyek után sokak számára már hírként sem élnek azok a napok. 
És akik a világ Kínán kívüli országaiban megélték, azóta elfelej
tették, hogy hogyan kényszerült olvasni a piros könyvecskéket 
sok száz mi l l ió ember, nap nap után, hogyan adták ki tömegpol i 
t ikai je lszóként, az egységbe kovácsolás nagy kampányaként a 
„mindenk i fogjon egy verebet" pol i t ikai utasítást. Ki emlékszik 
már azokra a hírekre, amikor Kína elküldte az 1872. rendkívül ko
moly f igyelmeztetést az Egyesült Á l lamoknak, kel lő harci el
szántság kíséretében? Papírt igris volt a vi lág Mao szemében -
és lelkes volt a tömeg, amely et tő l megérezte saját nagyságát. 

Ki emlékszik a tömeges, nyi lvános kivégzésekre? Arra, hogy 
mi l l iószámra küldtek a fa luba orvosokat, művészeket, írókat, 
hogy „ ismerjék meg a népet". Hogy tűnjenek el . 

Hogyan fajulhat idáig egy hata lom, amely pedig jólétet , de
mokráciát , igazságos társadalmat és kommunizmust ígért a né
pének? Hogyan l ikvidálható i lyen mértékben a társadalmi ellen
őrzés? Hogyan válhat egy párt személyek játékszerévé, kegyet
len megtor lások eszközévé? Egy párt, amelynek harminc-negy
venmi l l ió fős tagsága van. 

Könnyű ma el felej teni mindezt, azt mondani , hogy Mao volt a 
felelős, vagy később a „négyek bandája" . Könnyű azt hinni , hogy 
ma már nincs veszély, mert ők nincsenek. 

Csakhogy Mao nem tévedés volt, nem fatál is félreértés. Nem 
pi l lanatnyi torzulás. Nem pol i t ikai szörny. 

Mao Ce-tung évtizedeken keresztül nagyszerű hadvezér volt, 
igazi nemzeti hős. A fe lbomlot t Kínából nemcsak egységes or
szágot teremtett az ál ta la vezetett párt, hanem valóban emberi 
és fe j lődőképes úton indí tot ta el az országot. 



A torzulás veszélye a hata lomban csaknem örök és mindig ha
ta lmas erővel törhet a felszínre. Demokrácia hiányában, szemé
lyi kultuszra haj lamos társadalmi berendezkedésben pedig kife
jezetten kísért az örök veszély. 

A l idérces kínai évtized nem csupán Mao és társai elburján
zott hatalomvágyából fakadt. Kellett hozzá egy ország, egy nép, 
amely végigtapsol ta mindezt. Társak elgázolták társaikat. Nagy
hatalmi nacional izmus és társadalmi gőg igazolt mindenfé le lé
pést. Senki sem mondot t nemet. És ha igen, azt követően már 
soha többé nem mondot t semmit . 

Maónak meg kel lett haln ia ahhoz, hogy valaki ismét fö lá l l jon. 
A l idérces évtized tagadása önmagában is fel lélegzést, új ambí
ciókat szült. De a nyomot nem lehetett k i törö ln i . A kínai ideoló
gia a marx izmus- len in izmust ma is kiegészíti a maoizmus egyen
értékűnek vélt dogmáiva l . 

Elmúltak egyelőre azok az idők. Ezért most szabad emlékezni. 
Az alábbiakban egy részletet közlünk egy idős, ar isztokrata 

származású kínai nő é letéből . Elmeséli néhány napját - egy élet
rajzi regényben -, arról, hogyan találkozott a „ku l turá l is forrada
lommal " . Akkor még nem tudhat ta , hogy ez a kezdet vége - vagy 
a vég kezdete. 
„Augusztus 28-án éjjel, lányom 23. születésnapján meghívtam Li 
Zhen-t a sanghaji Zenekonzervatórium professzorát vacsorára. 
»A dolgok nagyon rosszul mennek ott.« - mondta nekem. »Az osz
tályok gyakorlatilag nem működnek. Mindenkit arra köteleznek, 
hogy nagy plakátokat (tacepao) készítsenek. Tudod, egyik hall
gatóm csendesen elárulta nekem, hogy arra kötelezték őket, 
hogy saját védelmük érdekében gúnyos plakátokat készítsenek 
ellenem.« Abban az időben mi nem tudtuk, hogy a kulturális for
radalom valójában hatalmi harc volt a maoisták és egy jóval 
moderáltabb Liu Sao-csi és Teng Hsziao-ping által vezetett frak
ció között. Később közismertté vált, hogy a Zenekonzervatórium 
párttitkárát, aki Liu Sao-csi frakciójához tartozott, meggyilkolták, 
amikor Csiang Csing, Mao felesége úgy döntött, hogy egyik ked
venc fiatal ismerősével kell felváltani őt. Vacsora után a kertben 
üldögéltünk, egyszer csak beszédünket morajló dob- és gong-zaj 
fojtotta el, ami az utcáról jött. »Egyetemisták vonulnak fel és épp 
a házunk mellett haladnak e/« - mondta az egyik szolga. Való
színű a vörösgárdistások azok« - mondta Meiping egyik barátja, 
egy fiatal művész. »Kik azok a „vörösgárdisták?"« - kérdeztem. 
»Ez valami új dolog a kulturális forradalom érdekében, amelyet 
Csiang Csing hozott létre« - mondta. 



»V 'alaki azt mondta nekem, hogy ő maga szervezte meg a vö
rösgárdistákat, majd ezt követően úgy tett, mintha az egyetemi 
hallgatók spontán gondolata lett volna. És miután ő Mao elnök 
felesége, a gondolat tovább burjánzott.« Fiatal egyetemisták 
csoportjai egymást követve a ház mellett masíroztak el. 

Meiping, aki kiment az utcára, hogy a parádét megtekintse, 
közölte velünk, hogy a hallgatók »Védjétek meg Mao elnököU 
jelszavakat kiabáltak. »Mit gondolnak, ki fenyegeti őt?« - kérdez
tem. Hatalmas pozíciójában mintegy félisten Mao, ember szá
mára érinthetetlennek tűnt. ^Megnézem Li-nagynéni házát/« 
- mondta Meiping. »Nem hiszem, hogy közlekednének buszok.« 
»Az utcát ellepték a felvonulók.« Li Zhen és én elköszöntünk. Ez 
volt az utolsó pillantás, amelyet drága jó öreg barátomra ve
tettem. 

Egy hónappal később, egy különösen megalázó élmény után 
öngyilkos lett. A vörösgárdisták egy kötelet kötöttek a Konzerva
tórium kapujára, kevesebb, mint 1 méter 20 cm-re a földtől és ar
ra késztették LiZhen-t, hogy átmásszon alatta, s így demonstrál
ja, hogy az angol imperialisták szolgálatában álló kutya. Tették 
mindezt, mert Li Angliában tanult. Ezt követően egy erőszakos, 
harcos összejövetelt szerveztek, hogy arra kényszerítsék, hogy 
elismerje ^szenvedélyét a nyugati zene iránU. A következő nap 
holtan találták, amint zongorája mellett ült. A gázcsap nyitva 
volt. Egyetlen üzenetet hagyott, amely így szólt: »Mindent meg
tettem hallgatóimért.« 

Li Zhen látogatása utáni napon olvastam az újságban, hogy 
augusztus 18-án Mao meglátogatta a vörösgárdisták első kon
tingensét Pekingben és áldását adta rájuk. Egy nappal később, a 
vörösgárdisták Sanghajban szállták meg az utcákat. Azon vitat
koztak, hogy vajon meg kell-e változtatni a jelzőlámpák rendsze
rét, miután úgy vélték, hogy a vörösnek kellene a haladást, a to-
vábbot jelenteni és nem az álljt. Közben a közlekedési lámpák le
álltak. A vörösgárdisták minden olyan terméket elkoboztak, vagy 
szétromboltak, amelyről úgy vélték, hogy a szocialista társada
lom ellen hat, vagy abba nem illeszthető. Miután meggyőződé
sük volt, hogy egy szocialista ember nem ülhet kanapén, minden 
kanapét tabunak kiáltottak ki. Matracokat, selymet, bársonyt, 
kozmetikát és a nyugati divat mintájára készült ruhákat kidobál
ták az utcára, majd elhurcolták, vagy elégették. Az egyik nap úgy 
határoztam, hogy veszem a bátorságot és magam nézem meg 
mindezt. A vörösgárdisták megállították a buszokat, megbüntet-



ték azokat az utasokat, akiknek a ruháját nem hagyták jóvá. (Ré
gi divatú ingemben, széles nadrágomban, én átcsúsztam.) 

Láttam, amint a vörösgárdisták egy csoportja egy öreg embert 
egy hosszú kötélen vonszolt, miközben kiáltoznak rá és bottal 
verik. Hirtelen az öregember összeesik. Amikor nem állt fel, a vö
rösgárdisták rá ugráltak, az öreg ember üvöltözött a fájdalomtól. 
„Piszkos kapitalista. Munkások kizsákmányolója. Megérdemel
ted, hogy meghalj!" - kiabálták a vörösgárdisták. Más áldoza
tokról is hallottam, akiket megaláztak, terrorizáltak és gyakran 
megöltek, amikor ellenállást tapasztaltak. 

Az újságok és vezető maoisták gratuláltak a vörösgárdisták
nak vandalizmusukért. Kilátástalannak, reménytelennek érez
tem a helyzetem. 

A vörösgárdisták éjszakája 

Augusztus 30-án, amikor lányom politikai gyűlésen vett részt a 
filmstúdióban, egyedül ültem a dolgozószobámban, olvastam 
William Shirer a Harmadik birodalom tündöklése és bukása cí
mű könyvét, amelyet egy londoni könyvesboltból kaptam, ahol 
folyószámlám volt. A ház nagyon nyugodt volt. A legkisebb 
hangrezdülést, vagy mozgást sem tapasztaltam. Szinte úgy tűnt, 
hogy minden a házban arra várna, hogy reménytelenül lerombol
ják. Hirtelen a bejárati ajtó csengője szakította meg a csendet. 
Ugyanakkor, ezzel egyidőben, haragos ökölcsapások hallatszot
tak az ajtómon, amelyeket hisztérikus, jelszavakat üvöltöző han
gok kísértek. Mindez elárulta, hogy a várakozás időszaka letelt 
és találkoznom kell a vörösgárdistákkal. »Nyisd ki az ajtót.« - ki
áltott valaki. ^Mindannyian meghaltatok talán?!« »Miért nem 
nyitjátok ki a kaput?« Amint szolgálóm beengedte a gárdistákat, 
felálltam, hogy a könyvet a polcra tegyem. A Kínai Népköztársa
ság Alkotmányának egy példányát pillantottam meg. Kezembe 
vettem és lementem. A vörösgárdisták 30-an, vagy 40-en lehet
tek, mind főiskolai, egyetemi hallgatók, 15-20 év közöttiek, aki
ket két férfi és egy nő vezetett, a hallgatóknál jóval idősebbek. -
»Az oktatók«, akik általában elkísérték a gárdistákat, amikor azok 
magánházakba rontottak be. Ahogy beözönlöttek házam halijá
ba, egy fiatalember gyűlölködő szemekkel lépett előre és azt 
mondta: »Mi a vörösgárdisták vagyunk. Azért jöttünk, hogy forra
dalmi tettet kövessünk el ellened7« Bár tudtam, hogy reményte
len és értelmetlen, felmutattam az alkotmány nálam lévő példa-



nyát, s nyugodtan közöltem: »A Kínai Népköztársaság Alkotmá
nyával ellentétes cselekedet magánemberek házába házkutatá
si parancs nélkül belépni.« A fiatalember kitépte a könyvet a ke
zemből és ledobta a padlóra. Égő szemekkel azt mondta: »az al
kotmányt a kommunisták, a párton belüli revizionisták írták. Mi 
csak egy vezető, Mao elnök tanait ismerjük e/.« Egy lány jött szo
rosan a közelembe és közölte: »Milyen játszmába akarsz kezde
ni?! Számodra az egyetlen megoldás az, hogy megadóan le
hajtsd a fejed, ha nem, szenvedni fogsz/«Megrázta öklét az orrom 
előtt és a padlóra köpött. Egy másik fiatal ember bottal zúzta 
szét a bejárati ajtó fölött függő tükröt. Letépte a tükör faragott 
keretét a horogról és a horogra egy táblát akasztott, amelyen 
Mao elnök tanaiból kivett idézet állt: »Ha a felfegyverzett ellen
séget már megsemmisítettük, a fegyver nélküli ellenség még 
mindig megmarad.« A vörösgárdisták hangosan olvasták fel az 
idézetet, mintha ünnepélyes fogadalmat tennének, aztán azt 
mondták, olvassam fel én is. Egyikük rám kiáltott: »Fegyver nél
küli ellenség! Ez vagy te.« Bezárták az étkezőbe és szétszéled
tek a lakásban. Fejem felett erős dobogást hallottam. Hallot
tam, hogy üvegeket törnek szét és kopogtatnak a falakon. Úgy 
tűnt, mintha az egész házat lerombolnák. Később, amikor meg
engedték, hogy kimenjek a fürdőszobába, két bridzsasztalt lát
tam a rajzolószobában, az asztalokon fényképezőgépek, órák, 
karórák, látcsövek, különböző ezüstcikkek hevertek, amelyeket 
a vörösgárdisták házam különböző pontjairól gyűjtöttek össze. 
Ezek voltak azok az »értékek«, amelyeket az államnak akartak 
átadni. Ahogy haladtam felfelé a lépcsőkön, megdöbbentett, 
amikor láttam, hogy a lezárt dobozokból szedték elő porcelán
gyűjteményemet. Az egyik fiatal férfi négy boros csészéből álló 
készletet helyezett a padlóra, sorba állította őket és rájuk tapo
sott. Épp időben érkeztem ahhoz, hogy halljam a finom porcelán 
csörrenését cipője sarka alatt. A hang szinte a szívemet szakí
totta meg. Felháborodva előreugrottam és elkaptam a lábát, 
amikor felemelte, hogy a következő csészét tapossa agyon. 
Megbillent és mindketten elestünk, egymásba kapaszkodva. A 
férfi ismét talpra állt és mellbe rúgott. A borzalmas fájdalomtól 
felsírtam. A többiek körénk gyűltek és kiabáltak rám elvadultan, 
azért, mert megszakítottam a forradalmi tevékenységüket. Az 
egyik tanár a következőt mondta: »Mit képzelsz, mit csinálhatsz 
te?! Talán meg akarod védeni a tulajdonodat?^ »Nem, nem! Azt 
tehettek a dolgaimmal, amit akartok, de ne törjétek össze ezeket 



a porcelánkincseket, nagyon idősek, nagyon értékesek, melye
ket soha nem lehet pótolni.« - mondtam nekik erőtlenül. 

»Pofa be, pofa be!« A kórus elfojtotta a hangomat. Felvettem 
az egyik porceláncsészét és azt mondtam: »Ez már majdnem 300 
éves. Úgy látom, ti nagyra becsülitek a fényképezőgépeket, kar
órákat, látcsöveket, de egyre jobb fényképezőgépeket, egyre jobb 
karórákat és még jobb és még erősebb távcsöveket gyártanak 
évről évre, de senki, senki ezen a világon soha nem tud többé 
ilyen csészét készíteni. Ez kulturális örökségünk egy része. 
Minden kínainak büszkének kell lenni rá.« A fiatalember, akinek 
forradalmi tevékenységét megszakítottam, haragosan mondta. 
»Te, pofa be! Ezek a dolgok a régi kultúra termékei, feudális ural
kodók haszontalan játékai, a modern kapitalista osztály kedven
cei. Számunkra, a proletárosztály számára semmi értékkel nem 
bírnak. Nagy vezérünk, Mao elnök tanította nekünk: ha nem rom
bolunk, alkotni sem tudunk.« »A régi kultúrát le kell rombolni an
nak érdekében, hogy utat nyithassunk az új szocialista kultúrá
nak.*^ A könyörgés látszólag eredménytelen volt ahhoz, hogy a 
vörösgárdistákat megenyhítsem. Elérkezett hát a diplomácia 
ideje. »Kérem, higgyetek nekem, nem ellenzem amit tesztek, de 
emlékezzetek, ezeket a tárgyakat nem a kapitalista osztály tag
jai készítették. Ezek egy elmúlt kor dolgozóinak alkotásai. Kö
nyörgök nektek, vigyétek őket a sanghaji múzeumba. Ott a mú
zeum szakembereivel konzultálhattok.^ Egy lány a következőket 
mondta: »A sanghaji múzeumot bezárták. A múzeum szakembe
rei ellen nyomozás indult. Némelyikük osztályellenség, egyéb
ként pedig mindannyian értelmiségiek. A kapitalista osztály tart
ja fenn az értelmiségieket, így tehát ők ugyanahhoz az oldalhoz 
tartoznak. Most, hogy mi leromboljuk a kapitalista osztályt, ter
mészetesen az értelmiségieket is leromboljuk.« Teljesen re
ménytvesztve kérdeztem: »Nem értitek meg, hogy ezek a dolgok 
itt rendkívül értékesek? Eladhatjátok őket Hongkongban, na
gyon sok pénzt kaptok értük. Elegendőt ahhoz, hogy felhasznál
játok az általatok akart világforradalom céljaira.« Talán, miután 
idősebb volt a tanár, több felelősséget érzett, megkérdezte tő
lem: »Biztos vagy abban, hogy a gyűjteményed értékes ? Mit gon
dolsz, mennyit érhet?« »Durva becslésem szerint legalább egy
millió jüant« (Az 1966-os átváltási árfolyamon 500 ezer dollár)« -
mondtam neki. A vörösgárdisták meglepődtek. Most már a tanár 
is azon volt, hogy mentsék meg őket, de félt egyedül szembe
szállni a gárdistákkal, s annak következményeit viselni. Mind
annyian az étkezőbe vonultak, hogy megvitassák a helyzetet. 



A földrengés után 

A megmaradt csészéket egy dobozba tettem és elindultam felfe
le a lépcsőn, hogy a pusztítást szemügyre vegyem. A szívem 
majd megszakadt. A harmadik emeleten a padlón vérvörös, csá
szári sárga, zöld, kék és fehér porcelándarabok hevertek. A har
madik emeleti szobák földrengés utáni helyszínhez hasonlítot
tak. Teljesen kiürítették a tárolószekrényemet. Liszt, cukor és 
élelmiszer lepte el a ruhahegyeket, amelyeket a szekrényből 
szedtek ki. Szőrmekabátjaimmal, estélyi ruháimmal már ollóval 
végeztek. A mennyezeti ventilátor még mindig működött. Szőr
me-, selyem- és papírzsebkendő darabok röpködtek a levegőben. 
Az asztalokat és a foteleket felforgatták. Hálószobámban a lepe
dőt lábnyomok mocskolták be. Felszabdalták a matracot, lyuka
kat véstek a lakkozott felületekre, betörték a porcelánlámpákat 
és szétszaggatták a fehér selyem lámpaernyőket. A nagy ven
dégszobában, ahol a vörösgárdisták a legnagyobb pusztítást vé
gezték, egy rádió Mao elnök idézetein alapuló forradalmi dalo
kat sugárzott. Egy női hang énekelte: »A marxizmust egy mon
datban össze lehet foglalni; a forradalom igazolhatók 

Az ablakon át ragyogó, táncoló lángokat láttam a kertben. Tá
bortüzet gyújtottak a pázsit közepén. A vörösgárdisták a tűz kö
rül álltak és a könyveimet a lángokba dobálták. A szívemet a fáj
dalom szorongatta. Kezdték szétverni a bútort és darabokra tör
delni hanglemezeimet. Azt mondtam a tanárnak. »Ezek a leme
zek Európa legnagyobb zeneszerzőinek klasszikus lemezei. Mi
ért nem őrzik meg a lemezeket és adományozzák azokat a zene
tudományi társaságoknak.« »Te a múltban élsz!« - mondta. »Nem 
tudod, hogy a mi nagy vezérünk azt mondta, hogy bármely típu
sú nyugati zene dekadens. Mi majd megalkotjuk a saját magunk 
proletár zenéjét. Ami pedig a Zenetudományi Társaságot illeti, 
azt már rég feloszlatták.« 

Olyan fáradt voltam, hogy állni sem tudtam. Megkértem a ta
nárt, hogy engedje meg, hogy lepihenjek. »Menj a lányod szobá
jába. Ő független filmes, akit fizetnek. Az ő szobáját nem érinti 
forradalmi akciónk.« Lányom szobájában lefeküdtem. Az abla
kon át a keleti horizonton a hajnal gyenge fényeit pillantottam 
meg. Amikor felébredtem, a nap már erősen sütött a szobában. A 
konyhába mentem és kértem a szakácsot, készítsen kávét és pirí
tóst. Egy helyes kislány két nagy vállpánttal válla fölött jött oda 
hozzám. Elvette tőlem a kávémat és fintorogva beleszagolt. Gri
masz közben megkérdezte: »Mi ez?« »Kávé« - mondtam. »Mi az, 



hogy kávé?« Elmagyaráztam neki, hogy a kávé hasonló a teához, 
csak kicsit erősebb. »Ez külföldi termék?« - tette le a csészét 
nagy koppanással. »Úgy vélem külföldinek tekinthető.« »Miért 
kell neked külföldi italt innod? Miért van neked ennyi külföldi 
könyved? Miért vagy te ennyire külföldi egyáltalán? E ház min
den szobájában importált termékek vannak, de a mi nagy és sze
retett vezérünk egyetlen portréját sem látom a í'alakon.« A kony
hán kívül megpillantottam egy embert, aki nem a vörösgárdisták 
társaságában volt előző éjszaka. Magabiztosságából tudtam, 
hogy párthivatalnok. »A helyi kormány összekötő tisztje vagyok 
- mondta. - Az én feladatom az, hogy megvizsgáljam a vörösgár
disták forradalmi akcióját. Bántották Önt? Vagy megfélemlítet-
ték?«»Egyáltalán nem« - mondtam. »Ezek a vörösgárdisták forra
dalmi akciójukat szigorúan a nagy vezérünk, Mao elnök tanítá
sainak megfelelően hajtották végre.« A vörösgárdisták ránéztek. 
Ő azt mondta: »Ez így van jól. A munkásosztálynak nem célja, 
hogy a te testedet lerombolja. Úgy akarjuk a lelkedet is menteni, 
hogy gondolkodásmódodat megreformáljuk. Elegendő ruhát és 
alapvető bútort vehetsz magadhoz, hogy normális életet élj, de 
nem tarthatsz fenn az átlag munkásnál magasabb életszínvona
lat. « Mielőtt elment, azt mondta nekem: »A proletárforradalom 
célja az, hogy olyan osztálynélküli társadalmat hozzon létre, 
ahol senki sincs a másik fölött.« 

Miután 17 évig a kommunista Kínában éltem, tudtam, hogy 
egy ilyen társadalom csak álom, miután azok, akik megragadták 
a hatalmat, feltétlenül az új uralkodó osztályt képezik. Még a 
pártnak ez a fiatal tisztségviselője is abban a helyzetben van, 
hogy önkényes döntést hozzon életemről és kioktasson és vá
doljon bűnök elkövetésével csupán azért, mert ő egy tisztviselő 
volt, én pedig csak egy egyszerű állampolgár. Nem voltunk 
egyenlőek az emberi képzelet egyetlen pontján sem. 

Házi őrizet 

Néhány nap múlva egy vékony, sötét szemüveges férfi jött a há
zamba. Vete jött két másik férfi és egy nő. Mindannyian az alábbi 
feliratú karszalagot viselték: »A forradalmároké - a jelszó hár
mas kínai írásjellel. 

»Te osztályellenség vagy, aki abban bűnös, hogy idegen hatal
makkal működött együtU - közölte a férfi. »Tagadod?« termé
szetesen tagadom. Ki vagy te, mit akarsz?« »Mi a proletárt orra-



dalmárok vagyunk.« »Soha nem hallottam ilyen titulusról.« »Na-
gyon sokat fogsz még hallani erről. Mi vagyunk azok a forradal
márok, akik a munkásosztályt képviselik, amely Kína uralkodó 
osztály a.« 

A sötét szemüveges férfi szigorú hangon szólt hozzám. »Hová 
rejtetted az aranyadat és a fegyvereidet?7« »Milyen aranyat? Mi
lyen fegyvereket?« »Tudod te, milyen aranyakat és fegyvere
ket!« »Nincs nekem sem aranyam, sem fegyverem. A vörösgárdis
ták itt voltak, nem találtak semmi aranyat, semmi fegyvert.« 
»Rejted őket. A nagy vezérünk megmondta, hogy az osztályellen
ség titokban aranyat és fegyvereket tárol. Ő nem tévedhet.« A 
forradalmárok felvagdosták a matracokat, a fotelek huzatát, a 
kanapék bevonatát, leszedték a csempéket a fürdőszoba faláról, 
átvizsgálták a kandallót és a kéményt. Felszedték a parkettát, 
felmásztak a padlásra, átszűrték a víztárolót és még a padló alá 
is behatoltak. A sötétség mára városra borult, amikor elhatároz
ták, hogy felássák a kertet. Bekapcsolták a terasz lámpáit és el
kezdtek ásni. A nedves, harmatos mező sártengerré vált. Az 
összes virágágyat felásták. A palántákat az ásónyomok mentén 
a földbe tiporták. Egyes palántákat még ki is téptek a helyükből, 
de nem találtak semmit. Pusztán azért, mert semmit nem lehe
tett ott találni. Végül is a fizikai fáradtság meghiúsította forra
dalmi céljaikat. Füstölögtek, mérgelődtek, elveszítették arcukat, 
miután semmit nem találtak. A sötét szemüveges férfi teljesen 
maga alatt volt a haragtól. Arca elfehérült, ajkai remegtek. Ke
zét felemelte és rám mutatott. Ebben a pillanatban Meiping 
macskája Fluffi átugrott a konyhaajtón, a férfi lábára vetette ma
gát és vádlijába véste fogát. A fájdalomtól felüvöltve a férfi egy 
lábra kényszerítette magát és megpróbálta a macskát lerázni. A 
többiek szintén megpróbálták megragadni Fluffit, de a macska 
kirohant a házból és felmászott a magnóliafa ágára. Arról a biz
tos pontról Fluffi rám nézett és mormogott, dorombolt. A megse
besített ember majdhogynem eszét veszítette. Odarohant a fá
hoz és elkezdte rázni. Fluffi egy magasabb ágra ugrott, felsza
ladt a szomszédom házának tetejére és eltűnt az éjszakában. Az 
egyik ember ekkor így szólt hozzám: »Vadállatot tartasz a házad
ban azért, hogy a forradalmárokat megtámadja! Meg fogunk 
büntetni! Ami a macskát illeti, megkérjük a környék bizottságát, 
hogy nézzen utána és végezze ki. Te pedig nagyon nagyot té
vedsz, ha azt hiszed, hogy ha arra tanítod a macskádat, hogy 
minket megharapjon, feladjuk a harcunkat. Tovább folytatjuk a 
keresést az aranyad és a fegyvereid után.« Bezártak az étkezőbe. 



Rezignáltán már arra gondoltam, hogy a lakásomat teljesen le 
fogják rombolni. Három étkezőszéket összehúztam, lefeküdtem 
a párnákra, hogy pihenjek. Elszunnyadtam. Annak ellenére, 
hogy hangos kiabálás és vitatkozás hallatszott kintről. Dél körül 
egy forradalmárnő így szólt hozzám. »Többé nem engedjük meg, 
hogy a házat elhagyd! A vörösgárdisták állandóan figyelni fog
nak. « Meglepődtem és haragra gerjedtem. Megkérdeztem tőle, 
milyen hatalom, alap jogosítja fel őt arra, hogy erőszakkal a há
zamban tartsanak. »A hatalmat a proletárforradalmárok ruház
ták rám. Tulajdonképpen szívességet teszünk neked, hogy házi 
őrizetben tartunk. Egy olyan nőt, mint te, halálra kéne verni. Tu
dod, hogy mi megy végbe az utcán? Mindenre kiterjedő torrada
lom. « Két vörösgárdista, akinek az volt a feladata, hogy figyel
jen, a fotelban üldögélt a szobán kívül. Ettől a pillanattól kezdve 
egyikük állandóan benyitott a szobámba, hogy megnézze mit 
csinálok. A lányomnak megengedték, hogy saját szobájában él
jen, de számomra nem tették lehetővé, hogy oda belépjek, vagy 
beszéljek vele, amikor hazatért, amire egyébként is ritkán került 
sor. Egyre több és több időt kellett a filmstúdióban töltenie, 
részt vennie a kulturális forradalomban. 

Bűnös vagy!« 

Szeptember 27-én késő délután ugyanabba az iskolába vittek, 
amelyben júliusban jártam. Ezúttal azonban egy harcos gyűlés 
tárgya voltam, amelyet nemcsak a vörösgárdisták és a forradal
márok látogattak, hanem a Shell cég egykori alkalmazottai is. 
A sötét szemüveges férfi volt a főnök. Meglehetősen folyéko
nyan beszélt. Az 1840-es évi ópiumháborúval kezdte beszédét, 
meglehetősen képletes leírását adva annak, ahogyan a meg
szálló brit flotta bombázta a partokat. Úgy beszélt, mintha én let
tem volna az, aki a Gyöngy-folyón felvezette a brit flottát. A Shell 
céget multinacionális vállalatként írta le, és azt mondta, hogy 
Lenin szerint az ilyen vállalatok a szocializmus legnagyobb el
lenségei. Ezt követően családi hátteremmel foglalkozott, közöl
vén a hallgatósággal, hogy én egy nagy földtulajdonos család 
sarja vagyok, hogy apám a Kuomintang előtti kormány vezető 
tisztviselője volt. Közölte, hogy Angliába mentem, ahol a britek 
képeztek ki annak érdekében, hogy hűséges kiszolgálójuk le
gyek egyik egyetemükön. Férjemről azt állította, hogy a deka
dens Kuomintang rezsim kiszolgálója volt, akinek igen nagy sze-



rencséje, hogy meghalt, s ezáltal elkerülte a forradalmárok ítéle
tét. Beszéde alatt a hallgatóság jelszavakat kiabált be. Sokan az
zal vádoltak, hogy kém vagyok. Amikor befejezte beszédét, a vö
rösgárdista, aki betört a házamba, otthonomat luxuslakásnak ír
ta le. Egy másik arról beszélt, hogyan kíséreltem meg aláásni for
radalmi tevékenységüket azáltal, hogy szembeszálltam velük a 
»régmúlt kultúra« védelmében. Egy forradalmár arról beszélt, 
mennyire makacs arroganciával ellenkeztem és azzal vádolt, 
hogy szándékosan egy »vadállatot« tartottam otthonomban, 
hogy az megtámadja a forradalmárokat. A Shell vállalat egykori 
alkalmazottait szintén felszólították, hogy bizonyítékokat szol
gáltassanak ellenem. Láttam, hogy mennyire meg voltak mind
annyian rettenve, s kíváncsi voltam, vajon mi mindenen mehet
tek keresztül. A férfiaknak, akiket felszólítottak, sápadt volt az 
arcuk és kezük, amelyben az előre elkészített nyilatkozatot tar
tották, remegett. Egyikük sem nézett rám. A sötét szemüveges 
férfi közölte: »tömeges mennyiségű bizonyítékot hallottál, ame
lyek mind ellened szólnak. Bűnöd, amelyet a kínai emberekkel, a 
kínai néppel szemben követtél el, rendkívül jelentős. Ezen csak 
akkor enyhíthetsz, ha teljes vallomást teszel arról, hogyan mű
ködtél titokban együtt a brit imperialistákkal, hogyan szolgáltad 
tervüket, hogy aláássák a népi kormány tevékenységét. Teszel 
beismerő vallomást?« »Soha nem tettem semmit a kínai nép el
len, sem annak kormánya ellen. A Shell iroda azért volt itt, mert a 
kínai kormány kívánta, hogy itt legyen.« Mindent, amit mondtam, 
haragos közbekiáltások fojtották el, azt kiabálták, hogy »Valld 
be, valld be!« és hogy »nem fogjuk megengedni, hogy az osztály
ellenség érvel jen.« A vörösgárdisták és a forradalmárok körbe 
vettek, öklüket arcom előtt rázták, ruhámat tépték és leköpték a 
zakómat, miközben azt kiáltozták: »mocskos kém, mocskos be
épített kutya, meg fogunk ölni.« Minden oldalról vadul löldösni 
kezdtek. Amikor a zaj elhalt, elcsitult egy kicsit, a szemüveges 
férfi azt mondta. »Türelmünket kimerítetted, bűnös vagy! Halál
ra is ítélhetnénk, de azt akarjuk, hogy enyhíts magadon. Még-
egyszer megkérdezem, bevallod-e bűneidet?« Mindenki várako
zóan tekintett rám. Semmit sem szóltam. A szemüveges férfi 
odafordult egy fiatalabbhoz, aki a tömegtől távol állt. Ő erre előre 
jött, csillogó bilincsekkel a kezében, és megkérdezte. »Teszel be
ismerő vallomást?« Nyugodt hangon feleltem. »Soha semmit 
nem tettem a népi kormány ellen. Semmi kapcsolatom nincs 
idegen kormánnyal.« »Gyerünk!« - mondta a bitincses férfi. Az 
iskola előtt egy fekete dzsip parkolt. »Teszel beismerő vallo-



mást?« - kérdezte a férfi ismét. Csendesen a bibliát idéztem ma
gamban. »íme az én nyájam, sohasem fogok...« »Megőrültél? 
Beismerő vallomást!« - kiabáltak rám. Felemeltem fejem, han
gosan, határozott hangon így szóltam: »Nem vagyok bűnös, 
nincs semmit beismernem.« A fiatal rendőr hátratekerta karo
mat és rám csatolta a bilincset, azután beszálltunk a dzsipbe és 
elhajtottunk a sötét utcákon." 

(Szemelvények a Time magazinban közölt írásból.) 



A Mao-örökség 

Mao ma is él Kínában. Ezt ugyan cáfo l ja az, hogy a Tienanmen 
téren, Pekingben épített monumentá l is Mao mauzóleumban az 
üvegszarkofágban t izenegy éve a mennyei béke á l lapota uralko
dik - hatása azonban ma is érezhető, nemcsak a Kínai Kommu
nista Párt 44 mi l l iós tagságának közéletében, hanem a legtöbb 
kínai érzelmeiben is. Él, e lutasítva vagy jó emlékekkel . 

Mao a modern Kína megteremtője, a nac ional is ta nagyhatalmi 
státusz legfőbb kreátora volt. A permanens forradalom, amelyet 
sokszor bigott elszántsággal próbált erő l tetn i , nem hogy nem 
tette naggyá Kínát, hanem hatalmának végén csaknem romokba 
döntöt te a társadalmi nyugalmat. 

A kínaiak hisznek az égi je lekben. 1976, Mao halálának éve kü
lönösen furcsa megrázkódtatásokat hozott. Néhány hónapon be
lül drámák sorozata játszódot t le. Meghalt a nagy társ, Csou En-
laj. Távozott a másik harcostárs, a nagy menetelés egyik katonai 
irányítója, Csu Te marsal l is. Meteoreső verte a tájat. Pusztító 
fö ldrengés tombo l , fé lmi l l ió ember halálát okozza. A kínai jelol
vasók az i lyesmiből arra következtettek, nagy változások köze
lednek. 

A gyökeres fordulatot ugyan ideig-óráig akadályozta a „né
gyek bandája", de a 70-es évek végére a mindig is mérsékelt 
szárnyhoz tartozó, józanul real ista Teng szisztemat ikusan saját 
kezébe csopor tosí to t ta a hatalom legfőbb szálait . A pragmatiz
mus leküzdötte a forradalmi demagógiát , a technokrata módon 
szervezett fe j lődési koncepció maga alá gyűrte az ideológiai 
köntösben szemérmet lenül hata lmaskodó hozzá nem értést. • 

Kína mindig is akkor prosperált , ha tar tósan erős központi kor
mányzata volt, ha a dinaszt iák élén erős, a hatalomhoz ezer ideg
szállal értő uralkodók ál l tak. A Mao-korszak e tekintetben to-



vább is lépett, Kína talán soha nem volt o lyan szervezett és köz
pontosí tot t , mint Mao uralkodása idején. 

Van-e más választási lehetősége ennek a kont inensnyi , al ig 
át tek inthető országnak? Más országok - például az Egyesült Ál
lamok - azt bizonyítják, hogy a grandiózus méret nem fel tét lenül 
kíván vízfej-központokat. A mai Kína azonban egyelőre al igha 
gondolkodhat így. Nincs meggyőző jele annak, hogy az e lmúl t 
7-8 évben visszavonult volna a centrum az ország irányításából. 
Az a tény, hogy Mao szobra, portréja sok helyütt látható Kíná
ban, sz imbol ikusan arra is utal , hogy pol i t ikájának egyik lénye
ges vonása tú lé l te őt : a nagy, fe j lődőképes Kína nyomatékos ha
ta lmi eszközöket kíván. A párt mindenkor i vezető szerepét. 

Nem a koncepciót kel let t tehát megváltoztatni az új vezetők 
szerint, hanem a módszereket kel lett k icserélni . 

Kína életéből ugyan el tűntek a Mao-korszak leglátványosabb 
mozzanatai, nincs többé népi kohó és népi kommuna, az utcákat 
nem önt i el ideológiai hisztéria, a katonák és a „vörösgárd is ták" 
nem élet, halál urai többé. A falra ragasztott plakátok nem igét 
hirdetnek, hanem amerikai , japán importárut vagy eladó Honda 
motorkerékpárt . Kína azonban nem volna irányítható, a reform
szabályok és gazdasági in formációk nem volnának végiggörget-
hetők a Himalá ja és a Dél-kínai-tenger között, ha nem működne 
az a közigazgatási, erősen central izál t apparátus, amelyet Mao 
alakított ki a központi hatalom legfőbb eszközeként. 



A pár tdokumentumok azt val l ják, hogy Mao elnök nélkül nem 
kezdhettek volna hozzá az új Kína építéséhez. A maoizmusnak 
csupán legutóbbi néhány, zavaros évét bírálják. Kinek szól e 
kompromisszum? A párton belül i konzervatív el lenzéknek? Mao 
régi menetelő társainak, akik még mindig jelen vannak a Pol i t i 
kai Bizot tságban? Ilyen kényes a hatalmi egyensúly? Hogyan 
fog megküzdeni Teng azzal a helyzettel , azzal az örökséggel -
amelyet a párton belül még sokan val lanak -, hogy Mao egész 
életében keményen bírálta a mai kínai reform legfőbb jel lemzőit , 
például az anyagi érdekeltséget, az egyéni vál lalkozást a mező
gazdaságban - és a kül fö ldről érkező hatásokat. Meddig képes 
feloldani az e l lentmondásokat a párt 210 fős Központi Bizottsá
ga a draszt ikusan k ibontakozó reformfolyamat, és az elmúlt 
négy évtizedben betáplál t ideológiai megrögződések között. Te
gyük hozzá: az ideológiai hivatkozás a jelek szerint legalább 
annyira jelent görcsös ragaszkodást a hatalmi pozíciókhoz, mint 
amennyire a gerontokráciához tartozó vezetők természetes meg
győződése is. 

A gazdaság az elmúl t néhány évben sikeresen kitört a túlcent
ral izáltság és a bürokrácia konok köréből. Teng elve a decentra
lizált döntéshozás a gazdálkodásban. A pol i t ikában, a közigaz
gatásban egyelőre masszívan él Mao rendszere. 





A második forradalom 
nagy menete 

A kínaiak szeretik a kézzelfogható jelszavakat a pol i t ikában. 
A második forradalomnak nevezett, a 70-80-as évek fordulójá

tól jegyzett szakasz „két p i l lé rbő l " ál l t : a reformból és a nyitás
ból a vi lág felé. 

„Két pil lér." 
„Négy modernizálás." Azaz reformok a mezőgazdaságban, az 

iparban, a tudományos és technikai életben és a hadseregben. 
Az ötödik modernizálás egyelőre vajúdik: a pol i t ikai struktúrá
ban nem született egyezség a különböző hatalmi erők között a 
tek intetben, hogy újratárgyal ják az ál lami vezetés intézmény
rendszerét, a párt vezető szerepét. 

„Négy modernizálás." 
És „nyo lc új igény." Azaz előbb-utóbb mindenkinek legyen szí

nes televíziója, kazettás magnója, tetszetős órája, motorbic ik l i 
je, v ideomagnója, hi-fi je, kamerája és mosógépe. 

Valamikor Mao fogalmazta meg egyik bölcselkedő mondatát 
a következőképpen: „ a tényekben keresd az igazságot". Mao 
azonban erőszakot követett el saját bölcselkedésén, és atrocitá
sokra, személyes leszámolásokra, hatalmi l ikvidációkra hasz
nálta fel saját je lmondatát . Ami t ő mondot t , az volt a tény. 

Teng a tényeket másképpen, pragmat is ta módon értelmezi. 
Tény az, amit megtermelnek. Tény az, amit el fogyaszthatnak. Az 
„ igazságot" , tehát a hatalom eszközeit, szabályozó rendszereit 
az i lyen tények szolgálatába kell á l l í tani . Másképpen Kína ká
oszba züll ik vissza. A béna nemzet idült részeg. 

1985-87-re bizonyos pontokon megtorpant, ingataggá vált a 
korábban együtemű reformlendület . Az iparban még alig érezhe
tő a reform hatása. A mezőgazdaságban dolgozó 800 mi l l ió pa
raszt közül kb. 250 mi l l ió még a reménytelenség idejét éli - és ez 
akkor is e lgondolkodtató, ha egyébként a parasztok jövedelme 



két év alatt annyit nőtt, mint Mao idején két évtized alatt. Az or
szág 1985-ös tú l fogyasztása, az inf lác ió várat lanul magas mérté
ke, a hirtelen kül fö ldi e ladósodás réseket vágott azon a bizal
mon, amely a Teng-korszak előző fél évtizedét je l lemezte. Kor
rupció, szociál is feszültség és a régi értékek és szokások elbi
zonytalanodása nehezíti most a reform-vágtát. 

A konzervatív erők a pur i tanizmus jegyében megfogalmazták 
első fenntartásaikat a reformfolyamatta l szemben. A párt a dön
tő, nem a piac: e két foga lom szembeál l í tása egyelőre nehezen 
fe lo ldható konf l ik tust teremt. 

A második forradalom csak akkor lehetne igazán sikeres, ha 
átterjedne a pol i t ikai struktúrára is. A gazdasági reform azt je
lent i , hogy a modern gazdálkodás elvei szerint meg kell növelni 
a vál lalat i igazgatók, menedzserek hatáskörét, függet lenségét. 
Ugyanígy nagyobb szerepet kell játszaniuk a kereskedőknek, a 
tudósoknak, a fej lesztőknek, ál ta lában a tudományos és techni
kai fo lyamatoknak. Különböző szintű vezetők nagy tömegeinek 
megnövelt , és tel jesítményhez kötöt t önál lósága azonban szét
feszíti a pol i t ikai döntéshozatal megszokott , central izált , hiva
tali je l legét. 

Több mint je lzésértékű, hogy lelkes előkészítő periódus után 
ez év tavaszán visszavonták azt a parlament elé terjesztendő tör
vényjavaslatot, amely a legmagasabb jog i fórum jóváhagyásá
val deklarál ta volna az ipari igazgatók, ál ta lában a vál lalatok szé
les jogkörét . Menedzserek és pártvezetők gazdálkodáson belül i 
kényes viszonyának törvényes szabályozása egyelőre lekerült a 
napirendről. 

A második forradalom lényege az is, hogy Kína ki tör jön a nem
zetközi izolációból , és globál is, v i lágpol i t ikai fo lyamatokat is 
meghatározó erővé vál jon. A nyitás reménye a gazdasági ha
szon. Kibővült külső kapcsolatok nélkül Kína saját reformja fé
kezésére kényszerülne, esetleg a gazdasági stagnálás veszélyé
vel kel lene szembenéznie. Ezért a kínai reformerek, pol i t ikusok és 
közgazdászok egyaránt azt sugal l ják: nincs, nem lehet visszaút. 

Vajon kikövezett úton jár-e és visszavonhatat lan eredmények
hez vezet-e a második forradalom? 

Vagy majd szükség lesz egy harmadikra is? 



Teng - harmadszor is 

1986-ban a Time magazin Teng Hsziao-pinget választotta az év 
emberének. Ezúttal másodszor. Hét évvel korábban, az ál ta la 
galvanizált reformfolyamat kezdetén szintén őt je lö l ték e nem hi
vatalos posztra. 

Tengről 82 évnyi élete fo lyamán sokszor hoztak radikál is dön
téseket. Hol kizárták, hol visszavették, hol megfosztot ták, hol 
„megkoronázták" . 

A szecsuáni tar tományban született parásztgyerek már a 20-as 
években csat lakozott az akkor megalakul t kínai kommunis ta 
mozgalomhoz. Nem sokkal később félreál l í tot ták, a párton belül 
ahhoz a frakcióhoz tartozott , amely a nagy tömegű kínai paraszt
ságtól várta a hatalmi harcot e ldöntő támogatást . És amikor 
1934-ben nagyon hosszan kellett meneteln i , Teng, mint katona 
elnyerte a megbocsátást . 

A szocial is ta Kína első évtizedeiben rendre Mao oldalán vett 
részt a programokban - de sohasem szolgálta gát lástalanul a ve
zért. 1956-ban, az SZKP XX. kongresszusa után a személyi kul
tusz komoly következményeitől óvta Maót. 1961-ben részben rá 
várt a nagy ugrás a semmibe Mao által fémjelzett pol i t ikájának 
revideálása. 

Mao 1966-tól, majd később felesége, Csiang Csing a „vörösgár
distákat használ tafe l a l iberal izá lásratörekvőés abban az időben 
már tú lságosan kr i t ikus Teng félreál l í tására. Teng végigment 
azon a krédón, mint sok mi l l ió sorstársa, elvtársa. Önkr i t ikát kel
lett gyakorolnia. K imondta magáról , hogy hibásan a burzsoá ideo
lógia uszályába került, e l lenforradalmi , kapi ta l is ta irányvonalat 
követett. Öccse nem bírta a „vörösgárd is ták" kímélet len eljárá
sait, a halálba menekül t . Nagyobbik f ia megrokkant a kínzásoktól . 

Teng is hamarosan találkozott a Nagy Élettel. Két évig egy vidé
ki traktorgyárban dolgozott, a futószalag mellett, száműzetésben. 



Másodszori üldöztetése sikeres visszatéréssel ért véget. 1973-75 
között Csou En-laj miniszterelnökkel együtt tervezték meg a mo
dern Kína számára elképzelt jövőt. 

Csiang Csing és a „négyek bandája" ismét ítéletet hozott. 
Harmadik a lka lommal is l ikvidálták, ezúttal a f izikai megsemmi
sítést is alig tud ta elkerüln i . 

Teng jó l ismerhette már az oda-vissza út koreográf iáját , mert 
egy évvel később ismét közel volt a hata lom csúcsához. Erős 
központi irányítás mel let t megvalósított reformok útját ny i tot ta 
meg. Mindig is a pol i t ika elsődlegességét vai lot ta, ha kel lett , ke
mény eszközökhöz nyúlt a párt vezető szerepének, a központi 
kormányzatnak a képviseletében. 

Tudja, hogy a reformok kudarcba ful ladnak, ha fe lerősödik a 
társadalmi-pol i t ikai káosz. 

Európai fül számára szokat lanok azok a képletes bölcselkedé
sek, ahogyan kínai vezetők szokták megfogalmazni ars poeticá
jukat . A vi lágsaj tó Tengtől leggyakrabban azt idézi, hogy: „nem 
sokat számít, hogy a macska fehér-e vagy fekete, amíg egeret 
tud fogn i . " Vagyis: türe lem, l iberalizálás, az egyéni és a közös
ségi ambíciók támogató kezelése - ha ez az ál ta la elképzelt kínai 
model l t szolgál ja. 

Az ál ta la elképzelt reformfolyamat egyik legfőbb akadályát az 
újí tások iránt értet len párt és á l lami káderek visszahúzó erejé
ben látja. Az e lmúl t években több mint egymi l l ió régi kádert „en
gedet t " nyugdíjba menni az á l ta la irányított központ i vezetés. 
A terület i és központ i apparátusok tú lságosan öreg hírnévvel 
rendelkező funkcionár iusainak a felét leváltották. Helyettük fia
tal kororsztály került hata lomközeibe: az 50 évesek, a 60 évesek. 
1985-ben a Poli t ikai Bizottság elaggott tagja inak jó része is tá
vozásra kényszerült, köztük többen is a Nagy Menetelőkhöz tar
toztak. 

Teng ezekkel a lépésekkel nem csupán a reformfolyamatot kí
vánta biztosítani -, hanem saját pozícióját is. A 80-as évek köze
pére ugyanis egyre több olyan megjegyzés hangzott el , hogy a 
felszínre kerülő korrupció, a magát nyi lvánosan megmutató 
prost i túc ió, a pénzzel és hata lommal való visszaélés, ügyeske
dés a reformfolyamat terméke. Támadták Tenget a nyugat i , a 
burzsoá hatások tömeges beáramlása miat t . 

Teng válasza ismét egy kínai fogantatású bölcselkedés volt: 
„Vannak olyanok, akik szerint nem szabad kinyi tn i az ablakot, 
mert a legyek és egyéb rovarok is berepülhetnek. Zárva akarják 
tartani , de közben mindannyian megful ladunk. Mi azt akarjuk, 



hogy nyissuk ki az ablakot, szippantsunk a fr iss levegőből, és 
ugyanakkor harcol junk a legyekkel és egyéb rovarokkal." 

A 80-as évek közepétől néhány hangosan zümmögő vad da
rázs is berepült az ablakon. Az 1985-ös súlyos f izetési mérleg
hiány, a költségvetési def ic i t várat lan mérete csupán az irányí
tás mezőnyében je lentet t gondot - a minden korábbit meghala
dó inf láció azonban a lakosság nagyobb részét is érzékenyen 
ér intet te. Az élelmiszerárak például 35 százalékkal emelkedtek. 
Akik a hátrányt elszenvedték, azok számára igen enyhe - érezhe-
tet len - vigasz, hogy az ál lami támogatás, a dotác ió leépítése 
igazi reformszel lemű lépés. 

A gyarapodó kételyeket a tavaly decemberi d iáktüntetések to
vább erősítették. Az utcai jelszavak a pol i t ikai st ruktúra alap
elemeit is támadták, több-kevesebb erővel. A széles körű de
mokrácia követelése nem is t i tko l tan a párt mindenható vezető 
szerepének korlátozását szolgálta. Elhangzott a többpártrend
szer követelése is. 

A mintegy t izenkét városban kirobbant tüntetések a régi kínai 
közmondást ju t ta t ták a mai vezetők eszébe: „ha mozog a fű , bi
zonyára fúj a szél" . Teng maga vette kezébe a tüntetések lesze
relésének irányítását. 

Sokan fel tet ték azóta a kérdést: saját, te l jes értékű pozícióját 
és befolyását akarta-e á tmenten i , még mielőt t a tüntetések elha-
rapózása vele szemben is á l ta lános kr i t ikába torkol l ik . Csupán 
ezért, tehát takt ikai megfonto lásból „áldozta-e f e l " Hu Jao-pang 
párt főt i tkárt , akit a legtoleránsabb reformhívek közé sorol tak a 
megf igyelők? Avagy egészen másról van szó? Eltökélt kommu
nista pártvezetői magatar tásról , amely meggyőződéssel val l ja, 
hogy Kína visszaesne, kaot ikus és dezorganizált á l lapotokba zu
hanna, ha meggyengülne a párt vezető szerepe? Tény, hogy Teng 
ugyanolyan erővel védte most meg az e lmúl t tíz évben sikeresen 
együt tműködő, párton és kormányon belül k ialakul t vezetői koa
líciót, mint ami lyen következetességgel vál lal ta az eufór iát és 
eróziót egyaránt teremtő reformintézkedéseket. 

Az idei októberi pártkongresszus előtt minden kül fö ld i megfi
gyelő azt la to lgat ta: mi lyen erős Teng pol i t ikai pozíciója. Teng 
már korábban bejelentette, hogy pártvezetői és katonai vezetői 
kettős funkc ió ja közül az egyikről lemond a kongresszuson. De 
melyikről? És kinek a javára? 

Riportútunkon nem ju that tunk el a pol i t ika olyan szintjeire, 
ahol megfelelő támpontokat kaphattunk volna. Ez az a terület, 
ahol a nemzetközi saj tó értékeléseire sem lehet támaszkodni . 



Nemcsak azért nem, mert a ta lá lgatások végtelenül el lentmon
dóak - Teng totá l is hatalmának bizonygatásától te l jes meggyön
güléséig terjed a hipotézisek skálája -, hanem azért sem, mert 
más újságíróknak sem lehet több alapjuk a pontos képre. 

A kínai vezetés zárt. Döntései szuverének. És szűk körben szü
letnek. 

Legalábbis 1987 októberéig ez volt a helyzet. 



Hu, Csaó -
és a másik oldal? 

Bizonytalan és pontat lan e fejezetcím. Van-e másik oldal egyál
talán? Lehet-e „ re former" és „konzervatív" címkéket osztani a 
kínai pol i t ikusoknak? 

Kína - rejtély e tek intetben is. Hiszen azok a pol i t ikusok, aki
ket ma konzervatívnak t i tu lá l a v i lágsaj tó és a legtöbb s inológus 
- nos, ezek mindannyian támogat ták a gazdasági reform lendü
letes kibontakozását az e lmúl t években. Akiket viszont a refor
merek közé sorolnak, azok is „burzsoá l iberál is veszélynek" mi
nősítették azokat a tendenciákat , amelyek a diáklázongásokhoz 
vezettek. 

Ellenezheti-e a reformfolyamatot például Peng Csen, az Or
szágos Népi Gyűlés, azaz a parlament tekintélyes elnöke? 
Szembeszál Ihat-e e fő fo lyamatta l Hu Csiao-mu vagy Teng Li-
csün, akik a párt ideológiáját és propagandatevékenységét meg
határozták az e lmúl t évt izedben, és kemény szavakat formáltak 
a Kínába a reformfolyamat hul lámán beérkező „szel lemi szeny-
nyeződésről"? Éltetheti-e megfontolásai t Csen Jün, a nyolcva
nadik évét már ugyancsak betöl töt t pártvezető, akinek a gazda
ságirányítás ju to t t osztályrészül. 

És hihetünk-e azoknak a híreknek, hogy a diákzavargások 
után, ez év januárjában leváltott párt főt i tkár, Hu Jao-pang éve
ken keresztül Teng ki je löl t utódaként az első számú pol i t ikai be
osztásra pályázhatott . És most, leváltása után végképp eldön
töt te a sorsát a pol i t ika dará lómalma? 

Hongkongi s ino lógusok ma már mércét nem ismerő meggon
dolat lan reformernek, destabi l izáló hatású pol i t ikusnak nevezik 
Hut. De amíg ő volt a párt főt i tkára, addig ugyanezek a nemzet
közi megf igyelők a reformfolyamat legelszántabb, legmerészebb 
irányítójának, a jövő üstökösének nevezték. 

Hu leváltása után Csaó Ce-jang kettős funkc iót tö l tö t t be, 



ugyancsak azzal a jó előre történt bejelentéssel , hogy az októbe
ri kongresszuson megvál ik egyik t isztétő l . Hogyan működik a 
pol i t ikai-hatalmi logika, ha a diákzavargásokért leváltják azt a 
párt főt i tkárt , akinek a l igha lehet közvetlen kötelessége a napi
rend fenntartása, az adminisztratív intézkedés - és ezzel egyidő-
ben az ő jogkörét is átveszi a kormányfő, akinek a kabinet je leg
elsősorban kérdezhető meg az utcai rendbontásokkal kapcso
latban. 

Vagy mégsem a diáktüntetések okozták az átcsopor tosí tást? 
És még tovább fo lytatva a kérdést: talán nem is csupán átcso
portosítás történt, hanem egyensúly-bomlás a korábban szilárd 
koalíc iót képező erők között? 

A kínai pol i t ika döntéshozatal i mechanizmusa a külső megfi
gyelők számára beláthatat lan. A nyi lvánosság pedig még távol
ról sem jutot t el arra a szintre, hogy a vezető pol i t ikusok köteles
ségüknek érezzék a hazai és a külső közvélemény tájékoztatá
sát. Spekulációk, a nyugati párt-vál tógazdálkodásból megszo
kott beidegződések és kombinác iók - tehát alaptalan találgatá
sok szintjére szorul vissza a jó l in formál tság. 

„A hatalmi harc hevesen fo lytatódik, Teng utódlása nyi tot t 
kérdés, Csaó Ce-jang pozíciója távolról sem szi lárd. Csak az ok
tóberi pártkongresszus tisztázza, kié is tu la jdonképpen a hata
lom. Addig a pol i t ikai döntéshozatal apparátusa gyakor lat i lag 
béna marad Pekingben, és még inkább a tar tományi fővárosok
ban. Komolyabb gazdasági reformlépések nem várhatók - sőt a 
visszalépések eshetősége sem zárható k i " - írja a világ egyik 
legtekintélyesebb het i lapja, a hamburgi Die Zeit. Á l l í tása maga
biztos, majdhogynem meggyőző. Pedig tétele iből összesen 
egyetlen ál l ja meg a helyét: októberben valóban lesz pártkong
resszus. 



A világhíres reform 

Ahhoz, hogy mi lyen társadalmi légkörben kel lett hozzáfognia az 
új kínai vezetésnek a reformhoz, jó i l lusztrációul szolgál a követ
kező két példa. 

Az egyiket a sanghaj i vi lággazdasági het i lapból idézzük: (a lap 
egyébként sokak szerint a legbátrabb hangvételű újság Kíná
ban): „még csak kísérleti szakaszban vagyunk. Ahhoz, hogy to
vábbléphessünk, olyan környezetre van szükség, amelyben az 
emberek azt érezhetik, hogy szabadon beszélhetnek." 

A szabadság néhány évvel ezelőtt i fokára pedig emlí tsük meg 
azt a hivatalos rendeletet, amely 1982-ben közleményben tet te 
lehetővé, hogy az emberek ezek után más, önál lóan megválasz
tot t öl tözéket is használhatnak, és nemcsak azt az uni formist , 
amelyet még Mao rendelt el annak idején. 

A gazdaságpol i t ikának néha nagyon furcsa je lenségekkel kell 
szembenéznie, miközben pedig szeretne szárnyalni az újítás, a 
jövedelemtermelés, a hatékonyság, a reformok vi lágában. A régi 
keretek és dogmák fe lszámolása, az új teremtése mindig hoz 
magával bizonytalanságot és alapot ad arra, hgy kétkedők és el
lenfelek erre építsék offenzívájukat. 

A kínai gazdaságpol i t ika sem mentes az ilyen el lentmondá
soktó l . Elgondolkodtató, hogy miközben a vi lág lelkesedik a kí
nai kísérlet iránt, aközben a parlament ülésén a pénzügyminiszter 
megvesztegetésekről, adócsalásokról , s ikkasztásokról és más 
gazdasági bűncselekményekről kényszerül szólni , ecsetelve 
azok súlyos méretét, és mindezt egybeköt i azon t isztviselők 
megemlítésével, akik az ál lam pénzét „ fényűző fogadásokra, 
ajándékokra fordít ják és ál lami pénzből vadul modernizál ják hi
vatali szobáikat" . Az i lyen t ípusú kr i t ikákból és eszmefuttatá
sokból természetesen csak hasonló menta l i tású felhívások, 



szlogenszerű buzdítások születhetnek az „egyszerű é letmódról , 
a kemény harcról , a szorgalomról és a takarékosságró l " . 

Kár, hogy a gazdaság nem mindig vesz tudomást az ilyen nagy 
elszánásokról . A gazdaságban kereslet és kínálat találkozik egy
mással , te l jesí tmény és termelés mint egyik lehetőség, hiány és 
erőpazarlás mint másik. A pol i t ika irányítóinak kötelessége, hogy 
megtalál ják azokat az eszközöket, szabályozókat, törvényeket, 
amelyek mozgásban tart ják a tel jesí tőképességet, amel let t jöve
delmet teremtenek. A gazdaságban nem harcolni kel l , hanem ter
meln i , gazdálkodni . Ha lehet. Ha engedik. 

A már emlí tet t Csen Jün, a gazdaságpol i t ika fő irányítója a 
pártvezetésben, szintén kiválasztot ta a maga klasszikus hason
latát, bölcseletét gazdasági ügyekről, imígyen: A kínai gazdaság 
egy madárhoz hasonlít , a kormány ellenőrzése pedig ketrechez. 
A ketrec lehet nagyobb fa j ta is, hogy a madár szabadabban re
pülhessen, ám mindig szükség lesz rá. 

A kínai ál lam - erősen paternal ista, gyámkodásra haj lamos a 
gazdasági ügyekben. Mao idején ez elsősorban a központi be
avatkozások és támogatások széles skáláját tar ta lmazta. A 
Teng-korszak gazdaságf i lozóf iá ja ehelyett inkább azt val l ja, 
hogy a kínai fe j lődés ma legfontosabb potenciá l ja a kezdemé
nyezés, a saját erőre támaszkodás, legyen az egyéni , vál lalat i 
vagy intézményi kör. A határok - a ketrec méretei - azonban ma 
is vi lágosak. A gazdaságf i lozóf ia nyelvén fogalmazva ez úgy 
hangzik, hogy az egyéni kezdeményezéseket alá kell rendelni a 
modernizálást szolgáló nemzeti közmegegyezésnek. 

Az olvasó joggal vetheti fel , hogy eszerint nincs lényeges kü
lönbség a két korszak között, hiszen Mao éppúgy a modernizá
lást tek intet te első számú nemzeti feladatnak, mint Teng. A 
szociál is- társadalmi viszonyokat mindket ten egyaránt aláren
delték a gazdasági fe j lődés követelményeinek. Hol lelhető fel a 
különbség? 

Mao az osztályharcot, a bármiféle el lenfél lel való permanens 
leszámolást választot ta eszközül. A végeredmény: Kína csak
nem romok alá került. 

A mai reformprogram vezetői nem hata lmi megtor lásra és 
despot ikus intézkedésekre használják az ál lamot, hanem a nem
zeti egység és közmegegyezés megteremtésére, annak érdeké
ben, hogy a közösség és a magánemberek értelmét lássák egyé
ni erőfeszítéseiknek. 

A pol i t ikai hatalom elsődlegességéről azonban a mai vezetés 
sem mondot t le. Megőrizte azokat a gazdaság fö lö t t i eszközö-



ket, amelyek révén á l lami lag vezényelhet és el lenőrizhet minden 
olyan tevékenységet, amely meghaladja a közvetlen gazdasági 
szférát és ér int i a pol i t ikai hatalmat. Ez az oka annak, hogy az 
ipar és a külgazdaság sokkal inkább magán viseli a központ i irá
nyítás olykor d i r ig is ta jegyei t , sokkal kevésbé vesz részt a gyors 
reformban, mint a mezőgazdaság. 

A mai vezetés nem áll meg az egyéni kezdeményezés ösztön
zésével. Elviseli azt is, hogy gyors és szélsőséges módon támad
nak különbségek egyének és vál lalatok között, erősen dif feren
c iá lódnak a létfel tételek. Az az ideológiája, hogy a minél töme
gesebb egyéni ki törések hajtóerőt je lentenek a társadalom szé
lesebb rétegei számára is, és olyan erőket ál l í tanak a gazdaság 
szolgálatába, amelyek eddig szunnyadtak. A vezetést egyelőre 
nem zavarja az, ha a vál la latok között i vagy az egyes régiók kö
zött i néha rendkívül nagy különbségek objektív (természeti , fö ld
rajzi, infrastrukturál is stb.) körülményekre vezethetők vissza. 
Nem akar fe l tét lenül segíteni az eleve hátrányos helyzetben levő 
vál la latokon és körzeteken, mert nem akarja elszivattyúzni a jö
vedelmeket a fe j lődőképes területekről . A verseny néha kímélet
len következményei elviselésében Kína elszántabb ma, mint az 
európai szocial is ta országok. Pedig nem is olyan régen, másfél 
évtizeddel ezelőtt Kína még revizionistának, szocial izmusel le
nesnek nevezte a gazdasági reform útját oly óvatosan kereső 
európai szocial is ta á l lamokat . 

Ismerősen cseng hazai helyzetünkre, és Kínára is helytál ló az 
a megál lapí tás, hogy az ál ta lános reformkoncepció legfőbb di
lemmája: mi lyen legyen a viszonya a központi tervezésnek és a 
gazdaságirányításnak, i l letve a piacnak, amelynek a szocial is ta 
árugazdaság törvényeihez kell a lkalmazkodnia. 

Ez az elvont d i lemma nagyon is megfogható módon jelentke
zik a gyakor latban. A legjobban ta lán a gyors növekedés és az ál
ta la teremtett feszültségek mutat ják, mi lyen nehéz egyensúlyba 
hozni a központi i rányítást és a piaci törvényt. 

A 70-es évek végétől Kína rendkívül gyors fe j lődésnek indult , 
az évi ütem 12-15 százalékos volt. Kimagasló eredményeket ér
tek el a mezőgazdaságban, a beruházásokban, az iparban. A túl
fű töt t kedélyek közben egyáltalán nem is próbáltak számolni a 
gazdasági tú l fű tö t tség veszélyeivel. Abból indul tak ki , hogyha 
eddig i lyen gyors lehetett a növekedés, akkor miért ne lehetne 
még tovább fokozni . 

A 80-as évek közepére előál l t a siker bumeráng hatása. A túl 
gyors növekedés hata lmas kiadásokkal járt , a köl tségvetés hi-



ánnyal zárt, és az á l ta lános hiánygazdálkodás in f lác ióba torkol
lott. A mértéktelen beruházások túl feszítet ték az egyensúlyi ke
reteket. Az eufór ia á l ta lános hangulatában minden beruházó 
pénzhez ju tot t , és tömeges keresletével tovább fokozta az inflá
ciót . 

Az á l lam egyrészt nem vette észre, hogy tú l lendül t a realitá
sok határain az összgazdasági fo lyamat. Másrészt megpróbált 
már akkor is, a 80-as évek közepén következetesen reform szel
lemben gondolkodni , és ezért elkerül te a central izál t korszakból 
ismert adminisztratív eszközöket. Bízott a pénzpol i t ikában -
anélkül , hogy k idolgozta volna a valóban hatásos pénzpol i t ikai 
eszköztárat. A pénzügyi rendszer kikerült az irányítók kezéből. A 
ki lazult pénzpol i t ika nem tudta megakadályozni , hogy a bankok 
a különböző pol i t ikai szervek nyomására egyre-másra, könnyel
műen hitelezzenek. 

Mivel az á l ta lános reformhit mindig is messze előrébb járt, 
mint a reform szakmai k idolgozottsága, a vál la latok korlátozó 
szabályok híján a régi módon élhettek, és könnyedén dönthet tek 
újabb és újabb pénzfelvételekről . Pénzhez ju to t tak a költségve
téstő l , a bankoktól - és könnyedén költekeztek beruházási eszkö
zökre, jószívűen emeltek béreket, költekeztek szociál is célokra. 

A reform nem működöt t , pontosabban: nem a reform műkö
dött , hanem a hirtelen fe lerősödött dezorganizál tság, az irányí
tási vákuumhelyzet. 

I lyenkor mind ig nagy a veszély, ha egy köl tségvetés fe lborul , 
ha az e ladósodás hírtelen megnő, ha a beruházások és az inflá
ció üteme veszélyesen fe lgyorsul , akkor könnyen el lehet érni 
egy olyan pontra, amikor a reformideák lényegtelenné és fölös
legessé válnak: hirtelen erős kézre van szükség. Központi be; 
avatkozásra. Ti l tásokra, amelyek adminisztratív eszközökkel fé
kezik a beruházást, a béreket. Ezek után már csak idő kérdése, 
hogy nem törik-e meg tar tósan a reformfolyamat, nem válik-e is
mét central izál t tá az egész irányítás. 

Ettől a p i l lanat tó l a reform jövője közvetlenül visszakerül a po
l i t ikai játéktérbe. Ott pedig már nem mindig a gazdasági éssze
rűség az uralkodó. 

Ez történt Kínában 1985-87-ben. 
A reform egyelőre e lsősorban az ipari és a mezőgazdasági ter

melésre terjed k i . A látványos siker anyagi bázist teremtett az 
életszínvonal növekedéséhez. A munkanélkül iek száma jelentő
sen csökkent. Közben azonban, a gyors fe j lődéssel párhuzamo
san egyre inkább feszültséget teremt az, hogy hihetet lenül elha-



nyagolt a vasút i és közúti közlekedés; hogy a te lekommuniká
ció, a telefonhálózat fe j le t len; az infrastruktúra ál ta lában is ki
esett a fej lesztés látószögéből ; az egészségügyre, a kereskedel
mi hálózat fej lesztésére, az oktatásra sokkal kevesebb pénz jut , 
mint amit e területek amúgy is fej let len színvonala megkívánna. 

Kína nemzeti termelése 1978 óta megduplázódott . Költségve
tési bevételei csakúgy. És ami ta lán még fényesebben jel lemzi a 
prosperi tási ütemét: a megtakarí tások összege tízszeresére nőtt 
az e lmúl t nyolc évben. 60 mil l ióval nőtt a fogla lkoztatot tak szá
ma. A mezőgazdaságban szinte tei jes körben elterjedt az egyéni 
és családi vál lalkozások rendszere. A reform elérte a vál lalat i 
menedzserek rétegét és a közigazgatást is, beleértve elsősorban 
a kormányzati munkát. Megszűnt a legfontosabb mezőgazdasá
gi termékekre is a kötelező beszolgál tatás! előírás - beleértve a 
gabonát és a gyapotot is -, a központi előírásra termelt ipari áruk 
aránya a felére csökkent. Csupán 25 olyan mezőgazdasági ter
mék van, amelynek az á l lam szabja meg a hatósági árát. A re
form egyelőre szunnyad Kína tengerpart tól távol i , zártabb vidé
kein, bár a mezőgazdaságban e területek is a szabadabb vállal
kozás szel lemében prosperálnak. 

Főképpen a tengerpart i övezetekben, és ezen belül is elsősor
ban a dél-kínai tar tományokban lendült előre a fej lődés. 

1987-ben fo ly tatódot t a beruházási tú l fű tö t tség. A tavalyi év
hez képest 25 százalékkal nőtt az invesztált összeg az év első fe
lében. Az á l lam tudatában van annak, hogy a káros gazdasági 
tú l fű töt tséggel szemben csak úgy védekezhet, ha csökkent i a tő
keberuházást. Eszközei azonban korlátozottak. Mára ugyanis 
megváltozott a kínai gazdaság szerkezete. Régebben az á l lam 
volt a legfőbb beruházó. Mára a beruházások felét vál lalatok és 
különböző helyi érdekeltségű szervezetek finanszírozzák. Ren
geteg az úgynevezett alternatív beruházási forrás: a kül fö ldi tő
ke, a hazai bankhi te l , kötvények kibocsátása, speciá l is tőke
alapok gyűjtése. A védekezéshez tehát kevés, ha tör l ik az ál lami 
beruházások egy részét. A reform irányítói egyébként további 
visszavonulást indítványoznak, azt val lván, hogy a központi be
ruházásoknak elsősorban az energiaszektorra, az alapanyag-ter
melésre és a kommunikác ióra kell összpontosuln ia. 

Sanghaj i tar tózkodásunk néhány napja alatt tucatny i hírt hal
lot tunk a legkülönbözőbb vehemens vál lalkozói formákról . Fran
ciákkal tárgyaltak a telefonrendszer hi te lben tör téntő moderni
zálásáról. Japánnal közös üzemet hoztak létre légkondic ionáló 
berendezések gyártására. Megnyi tot ták a sanghaj i pénzpiacot, 



amelynek tevékenységében 70 bank, pénzintézet, beruházó tár
saság vesz részt, és amely bankok között i hi telezéssel, deviza
piaci műveletekkel egyaránt foglalkozik. 

Kínában csupán 1987 első negyedében háromezer különböző 
vál lalkozást hoztak létre kül fö ld i részvétellel. A kül fö ld iek 550 
mi l l ió dol lárt invesztáltak ezekbe a vál lalkozásokba. Az összeg 
nem túl nagy, semmiképpen sem elegendő ahhoz, hogy érezhe
tően befolyásol ja a kínai gazdaság menetét. A vál lalkozások 
sokfélesége és nagy száma azonban azt tükrözi , hogy Kína ezer 
szállal szeretné magához kötni a kül fö ldi bizniszt, hogy azután, a 
know how átvételével, a kül fö ld iek irányítási, menedzselési és 
market ing munkájának lemásolásával és megtanulásával töme
gesen kényszerítse saját vál lalatai t hatékonyabb munkára. Ez a 
törekvés néha aránytalanul nagy jogkörhöz ju t ta t ja a kül fö ldi 
vál lalkozó partnereket. Tapasztal tuk, hogy olyan esetekben is a 
nyugati cég adja a közös vál lalat igazgatóját, rosszabb esetben 
a helyettesét, ha egyébként a kül fö ldi vál lalat részaránya az 
alaptőkében nem több 10-15 százaléknál. 

A tanulási fo lyamat egyik jele, hogy a kínai vál lalatok is meg
kezdték saját kül fö ld i terjeszkedésüket, még ha szerény mérték
ben is. Az idén 250 különböző vál lalkozásba kezdenek Hong
kongban, Makaón és 60 másik országban, és tőkerészesedésük 
értéke megközelít i az 500 mi l l ió dol lárt . Beval lot tan az a cél juk, 
hogy e bázisteremtéssel teret nyissanak a kínai exportnak is. 

Némely nyugati kooperációjuk meglehetősen nagyvonalú, és 
tar tósan megalapozza a kapcsolatokat . így például a már emlí tet t 
„ f ranc ia kapcso la t " keretében a Dél- és Észak-Kína között i mikro
hul lámú te lekommunikác iós vonalak kiépítésére több mint 200 
mi l l ió dol lár értékű rendszert vásárolnak Franciaországtól , fran
c ia hi te lből . Többek között Pekingben 200 ezer komputer irányí
tású telefonvonalat építenek. 

Kína új utakat nyi tot t a maga számára a nemzetközi hitelezés 
terén is. Ugyanerre a néhány napra esik, hogy Kína történetében 
először bank konzorc iumtól vett fel hitelt, 210 mi l l ió dol lárt , egy 
új , hatalmas acélkombinát felépítésére. 24 nemzetközi bank, 
köztük amerikai , angol , japán és hongkongi bankok vettek részt 
a műveletben, amelytől Kína azt várja, hogy ezzel a nemzetközi 
bankvi lág szervezetten is hozzáfogott a kínai fej lesztési tervek 
f inanszírozásához. A kínai Nemzeti Bank elnökhelyet tese ezzel 
egyidőben bejelentette, hogy a jövőben hasonló úton még több 
tőkét kívánnak felvenni a kül fö ld i pénzpiacokon. 

Kína nemzetközi pénzügyi, kereskedelmi és vál lalkozói tranz-



akcióinak sora végtelenül fo lytatható. Csupán szemléltetéskép
pen emlí tem meg, hogy ugyanerre a néhány, Sanghajban eltöl
töt t napra esett egy másik ú jdonság is: Kína 1949 óta először 
vett fel hitelt az Egyesült Á l lamok tőkepiacán. Ezúttal 150 mi l l ió 
dol lárt , ötéves lejáratra. Eközben közzétették azon tíz kínai válla
lat l istáját, amelyek 1986-ban a legnagyobb kül fö ld i beruházá
si lehetőségeket szerezték meg. Üzleteik mérete 40 mi l l ió és 300 
mi l l ió dol lár közé esik. Az acélipar, a hídépítés, az erőműépítés, 
a kohászat legkülönbözőbb vál lalatai nyomul tak előre e tetemes 
szerződésekkel a v i lágpiacon. 

Az elmúl t hónapokban azonban megjelent néhány aggály is 
azt i l letően, hogy meddig fo ly tatható e d inamizmus. Az Ameri
kai-Kínai Kereskedelmi Társaság amerikai szakemberei pesszi
m is ta tanu lmány t készítettek arról, hogy a jövőben a nyugati cé
gek milyen beruházási klímával számolhatnak Kínában. Száz 
olyan amerikai vezérigazgatót kérdeztek meg, akinek vannak ta
pasztalatai a kínai közös vál la latokról . Bár az amerikai cégek az 
iparban tavaly 263 mi l l ió dol lárért invesztáltak Kínában - és ez az 
összeg pontosan ugyanannyi , mint amennyi az előző 6 évben 
együttesen volt más területeken, elsősorban az olaj iparban, a 
szál lodaépítésben csaknem tel jesen visszavonultak. Ál láspont
juk egyelőre várakozó, nem látják biztosan a kínai gazdaságirá
nyítás, a reform jövőjét. Ezért takt ikát változtattak, és csak akko
ra beruházásokra vál lalkoznak, amelyek hídfőál lást biztosítanak 
egy esetleges derűsebb jövőben. Kettő-, ö tmi l l ió dol láros részvé
telük valóban nem tek inthető érdemi tőkéberuházásnak. Az 
amerikaiak elsősorban a te lekommunikác ióban, az elektroniká
ban, az erőműgyártásban, a komputergyártásban, az élelmiszer
iparban és a közlekedésben látnak reményt. A kínai magatartást 
latolgatva ál ta lában úgy vélik, hogy érdemes kivárni, mert Kína 
számára nincs más választási lehetőség, mint az együt tműkö
dés a fej lett á l lamok vál lalkozóival. Ahogyan az egyik amerikai 
beruházó megfogalmazta a kínai kényszerpálya lényegét: eldön
tötték, hogy kimaradni nagyobb kockázattal jár, mint beszál lni . 





Reform a végeken 

Ez a fejezetcím megtévesztő. Túlzottan magyaros logikát fejez 
ki , sőt budapest i menta l i tást : fővárosunkból nézve minden más 
vidéknek, és ami távolabb esik, végeknek számít. 

Kínában azonban a végek - a jényeg. A lakosság 80 százaléka, 
több mint 800 mi l l ió ember él a falvakban. 

A reform először náluk kezdődött. 
Sokan sokféle indoklását adják ennek. Utalnak a maois ta ve

zetés mindig is erősen parasztpárt i kötődéseire. Mások arra, 
hogy Kínának önel lá tónak kellett lennie élelmiszerből , és nem 
volt más választás, mint felszabadítsák e g igant ikus munkaerőt. 
Megint mások azzal érvelnek, hogy a falusi reform nem jelent túl 
nagy pol i t ikai veszélyt a rendszer számára, a falvak dezorgani
záltsága, szétaprózottsága, a paraszti tömegek mindig is las
súbb pol i t ikai reakciói garanciát nyújtot t arra, hogy a reform, a 
magánvál lalkozás erősítése nem töri át a gazdaság, a gazdálko
dás kereteit. 

Minden érv igaz. Mindezeket azonban kiegészíthet jük egy meg
lepő adattal . A kínai pol i t ikai vezetés örökös kedvencének számí
tó mezőgazdaság az á l lami költségvetés k iadásainak csupán 5-6 
százalékát kapja, és ezt a rendkívül szűkös összeget is elsősor
ban vízierőművek építésére, katasztrófa sú j to t ta területek segé
lyezésére fordít ják. A te l jes népgazdasági beruházáson belül az 
agrárgazdaságra fordított beruházási összegek az 1978-as 11 
százalékról mára 5 százalék alá estek vissza. Eltérően a legtöbb 
európai szocial is ta országtól az ál lam sohasem csopor tosí to t ta 
át a mezőgazdaság forrásait , tőkéjét az iparba - de támogatás
ban sem részesítette az agrárszektort. 

A kínai mezőgazdaság viszonylag autonóm, függet len, saját 
lábon ál ló gazdasági szektor volt, és ma még inkább az. Ennek 
nem mond el lent az sem, hogy a mezőgazdasági termékek egy 



részét, főleg az alapvető élelmiszereket még mindig nagymér
tékben szubvencionál ják ál lami for rásokból : a szubvenció ösz-
szege ugyanis nem a mezőgazdaságba, hanem a belkereskedel
mi cégekhez jut . Ily módon a szubvenciót nem a paraszt, hanem 
a fogyasztó, fő leg a városi lakosság kapja. 

1982-ben feloszlat ták a népi kommunákat . Azt követően, ma is 
érvényes módon önál ló kol lektív gazdasági egységek alakultak 
ki a falvakban, a helyi tanácsi i rányításnak alárendelve. Kérdé
sünkre, hogy minek is kel l nevezni ezeket az egységeket - terme
lőszövetkezet?, á l lami gazdaság?, társulás? -, bizonytalan ideo-
lógiájú fej tegetések után azt a tömör választ kaptuk, hogy: nem 
szövetkezetek. De hogy mik? Az önigazgatás, a közösségi tulaj
don és az ál lamigazgatás sajátos kínai ötvözete. 

A reform a fa luban a legradikál isabb. És még így is, itt is el
lentmondásos. Nincs vi lágosan kialakítva a tőkeképzés útja, 
mérete, lehetősége. Mivel a parasztok korlátozva látják jövedel
mük tőkésítését, e lsősorban rövid távú, de maximál is haszon
szerzésre törekszenek, és pénzüket leginkább fogyasztói hedo-
nizmusba öl ik. Ha az elektronikai szaküzletben elkel egy színes 
televízió, vagy egy méregdrága hi-fi torony - akkor majdnem biz
tos, hogy a vásárló fa luból érkezett. Ha a házasságkötő terem
ből ki lépő ifjú pár rokonai japán videokamerával fényképeznek -
akkor sem tévedhetünk nagyot a lato lgatással . Ha egy esküvő 
köl tsége 1000 jüan - azaz egy alkalmazott 8-10 havi átlagfizeté
se -, akkor fe l tehetőleg ugyanonnan jön a pénz. Mindez sajnála
tos. A kínai döntéshozók még nem talál ták meg a hidat az egyé
ni vál lalások és vál lalkozások fe l fokozott lehetősége és a tőke
befektetés között. A model l egyelőre még torz. 

Kerül jük a sémát. Nem minden parasztember fényképezi video
kamerával szmokingos f iát a sanghaj i házasságkötő előtt. Nem 
is olyan régen még 150-160 mi l l ió ember a mindennapi létfelté
telek megteremtéséért küszködött . Számuk még ma, a je lentős 
javulás után is a falusi lakosság 10 százalékát teszi k i . Ez 80 mil
lió ember. Peking nekik ugyanazt üzeni, mint azoknak, akik sike
resen elkapták a vál lalkozás ütemét: támaszkodj saját erődre, 
szüntesd meg függőségedet. Azaz: n incs lényegében semmi
féle á l lami támogatás, n incs szociál is b iztonság, nincs nyugdíj . 
Kivéve azokat, akik munkára képtelenek. Az ál lam békén hagyja 
azokat, akik többre képesek - és cserben hagyja azokat, akik 
szinte semmire. Ez is az egyéni kezdeményezés f i lozóf iá jának lo
g ikus következménye, habár végletes és kímélet len. A kínai ál
lamnak egyébként s incs pénze e tömegek támogatására. 



Az idestova tíz éve tartó agrárreform két fázisból ál l . Kezdet
ben, a 80-as évek elejéig a közösségi fe lelősség rendszerének 
bevezetésére összpontosí tot tak. Ez nem más, mint hogy hosszú 
távra átadják a parasztcsaládoknak a fö ldet és a termelési esz
közöket, és cserében bizonyos termelési kötelezettséget írnak 
elő számukra. Lavinaszerű volt a változás. A „nagy ugrás" és a 
„ku l turá l is fo r rada lom" bénító két évtizede után a termelési kedv 
és az erre épülő á l ta lános vállalkozói menta l i tás robbanékonyan 
tört előre. 

Most, a második szakaszban az egyéni kezdeményezések 
rendszere tágul , szinte korlátok nélkül . Speciál is háztartások, 
special izál t családi és közösségi vál lalkozások, special izált fal
vak alakulnak k i . 

Mit je lent az, hogy speciá l is családi vál lalkozás? Azt, hogy a 
megszokott mezőgazdasági termelés és az előírt árueladás mel
lett a család tagjai bármiféle egyéb tevékenységet vál la lhatnak 
és jövedelmüket sokkal gyorsabban fokozhatják, mint ami az ag
rártermelésből kitel ik. Ál lat tenyésztő farmocskák, piciny szállít
mányozási vál lalkozások, kereskedőtevékenység. A falusi csalá
dok 15 százaléka már ebben a formában dolgozik. Ez több mint 4 
mi l l ió családot jelent. Ezek 10 százaléka, csaknem fé lmi l l ió csa
lád máris önál ló kis vál lalat formáját ö l tö t te . Át lagosan 8 alkal
mazott juk van, de bizonyos vál lalkozási formákban 15-20 alkal
mazottat foglalkoztatnak. Bérmunkásokat is alkalmaznak, és 
hogy a gyors fe j lődés ne legyen tú lságosan fe l tűnő, az elnevezé
sekben megtalá l ták a fedőneveket. A bérmunkás - „szakmunkás 
tanu ló" , vagy „besegí tő munkaerő" . A ki f izetett bér pedig - egy
szerű üzemi köl tség. Azaz lényegében adómentes a vál lalkozó 
számára. Máris megindul t az elvándorlás a legszegényebb tarto
mányokból a gazdagabb agrárvidékekre - annak ellenére, hogy a 
családok mobi l i tása, az elvándorlás szigorú ál lami kontrol l alá 
esik. 

A falusi fej lődés másik sajátossága, hogy a falusi közösségek 
saját erőből helyi ipari üzemeket hoznak létre. Melléküzemága
kat - mondanánk i t thon. Bármilyen furcsa is, az ipari reform -
amely a nagyüzemekben egyelőre lassan bontakozik ki - éppen 
ezekben a k icsiny falusi „szövetkezet i " üzemekben halad előre a 
leggyorsabban. Sokak szerint erejük, mozgékonyságuk, profit
éhségük kihívás a városi üzemek számára. 

70 miJIió ember dolgozik ezekben a kis üzemekben, azaz a fa
lusi munkaerő 20 százaléka. Kína tel jes ipari termelésének 
ugyancsak 20 százalékát adják, de például a széntermelésben 



ez az arány eléri a 30 százalékot, a ruházati iparban az 50 száza
lékot, az építőanyag-iparban az 53 százalékot. 

4 mi l l iárd dol lárért exportálnak. Különösen a nagyvárosok kör
nyékén és a tengerpart i tar tományokban erősödtek meg. 

A parasztok gyors érdeklődését és az ipari üzemi munka nép
szerűségét - a mezőgazdasági rovására - az kel tet te fel, hogy 
egyrészt a jövedelmek magasabbak, mint az agrártermelésben; 
hogy nem köti őket a gabonatermelésre előírt sokféle kötelezett
ség, és nem súj t ja őket a mezőgazdasági termékekhez szüksé
ges ipari anyagok, eszközök növekvő ára. 

Elterjedésük nem kevés pol i t ikai feszültséget okoz a kínai ve
zetés számára. Csen Jün, a Poli t ikai Bizottság már idézett gaz
daságpol i t ika i vezetője például erősen bírál ja ezt a fej leményt, 
mert at tó l fél , hogy végletesen csökkenni fog a parasztság gabo
natermelő kedve. 

Márpedig a gabona Kínában létkérdés. Az ország nem is olyan 
régen még nagy behozatalra szorult. Ma exportőr is, 400 mi l l ió 
tonna fö löt t termel . 

Az első f igyelmeztető jel 1985-ben érte a vezetést, amikor 
csaknem 30 mi l l ió tonnával csökkent a termés. Persze ennek 
csak egy része vezethető vissza a növekvő ipari tevékenységre. 
A másik része, egészen pontosan a kiesés fele sokkal tar tósabb, 
al ig kivédhető okokkal magyarázható: e l tűnik a fö ld . A számok 
tükrében valóban aggasztó a helyzet. Az e lmúl t 30 évben évi 520 
ezer hektár megművelhető fö ld esett ki a termelésből , és 1985-
ben valamint 1986-ban csaknem 1 mi l l ió hektár volt a kieső terü
let. A lakosság létszáma azonban továbbra is gyorsan nő, évente 
körülbelül 10 mi l l ióval . Két el lentétes irányú fo lyamat végered
ménye az, hogy ma 1 lakosra át lagosan 0,1 hektár megművelt 
fö ld jut - a fele annak, mint 1949-ben, a népi Kína megalakulása
kor. És az egyharmada a mai vi lágát lagnak. 

Az agrárreform tehát széles, a fa lu élete decentral izál tabb, 
szabadabb és önál lóbb, mint a városi mozgástér. Ez a társadal
mi ajándék azért, hogy az á l lam, a város, az ipar nem akar fej
lesztési áldozatokat hozni a mezőgazdaság, a falu javára - elté
rően tehát a t tó l , ahogyan a legtöbb fej lett tőkés á l lam és sok 
más szocia l is ta ország teszi. A fa lunak meg kell küzdenie saját 
virágzásáért - csak önerőből fej lődhet tovább. 

Az árnyoldalak is láthatóak már többé-kevésbé. Kínai közgaz
dászok szerint semmi sem indokol ja a magasra vert zöldségára
kat. Normál is logikával az is al igha tűnik képviselhetőnek, hogy 
egy 30 fős, rozsdás vasat primitív technológiával durva önt-



vénnyé olvasztó „me l léküzemág" dolgozói , „kohásza i " kétszer-
háromszor annyit keressenek, mint Kína legfej let tebb, Sanghaj
ba telepített , a legmodernebb japán technológiával felszerelt 
acélüzemének szakmunkásai , mérnökei . 

De már mondtuk: a kínai kormány nem kívánja kiegyenlí teni 
az i lyen, ál tala objektívnek tekintet t különbségeket. A dif feren
ciálás emiat t éles. Jól átgondol t társadalomvezetési koncepciót 
követ a kínai vezetés, amikor ily módon engedi szabadjára a fej
lődést - avagy egyelőre az eufór ia és az erózió már emlí tet t ket
tőssége olyan irányba hat, hogy a különböző, fő leg az extrém, 
váratlanul gyorsan jelentkezett fe j leményeket nem tudják szabá
lyozni? Adminisztrat ív eszközökkel nem akarják - reformszabá
lyokkal pedig még nem tudják? 

Nem nehéz megjósoln i , hogy az agrárszektor sokoldalú, len
dületes fej lődése kihat majd a gazdasági erőviszonyokra, sőt 
ezen túl a társadalmi szerkezetre is: érdekcsoportok születhet
nek, új szerveződési formák keletkezhetnek. Végső soron még a 
császári időkből ismert klán-szellem vonásai is visszatérhetnek, 
egymás el len harcoló terület i és szakmai csoportok, rétegek 
összeütközéseivel kísérve. 

De ez már messzire visz. 
Ez már pol i t ika. 





Árak, bérek, kedélyek 

Kína nem szégyenlős a reform út ján. A legtöbben magukévá tet
ték Teng gondolatmenetét : bizonyos embereket hagyni kel l 
nagyon meggazdagodni , hogy ezek maguk után vonzzák a többi 
embert az á l ta lános jó lét felé. 

Aki gazdag, az érthetően egyetért e gondolat ta l , számáfa jó l 
cseng a mondat első fele. 

Aki szegény - reménykedjen. És persze dolgozzon. 
Bármilyen meglepő is, a szociál is igazságosság és egyenlő

ség iránt az át lagosnál érzékenyebb egyetemisták is ugyanezt 
nyi latkozták nekem Hsziánban, az idegennyelvű fe lsőfokú inté
zetben. Haj thatat lanok és udvariasan elutasítóak voltak, amikor 
megpróbál tam érvelni az esélyegyenlőség mel let t . Aki gazdag, 
az előbb-utóbb másokat is azzá tesz - ez volt a logikájuk. Még 
olyan diák is ezt val lot ta, akinek egész csa lád ja megszenvedte a 
kínai változásokat, tekintve, hogy orvos édesapja a „ku l turá l is 
for rada lom" idején végrehaj tot ta a maga nagy menetelését egy 
távoli fa luba, megalázó és ér te lmet len munkákra. 

Ki a gazdag Kínában? Egészen biztosan annak számít az a 
kantoni c ipőgyáros, aki öt évvel ezelőtt 3000 jüan bi r tokában a 
fiával két fős kis szatócsüzletet nyi tot t , és most 24 alkalmazotta l 
dolgozik. Egyáltalán nem akarta tagadni , hogy je lenleg körülbe
lül 200 ezer jüan ja van. És talán gazdag lehet az a kereskedő is -
vagy feketéző? -, aki a sanghaj i maszeknegyed szűk utcájában 
két négyzetméter ponyvával fedett szabadtéri shopjábarí butik
ruhákat árul , és nevetve mondja nekünk: a jövedelme havi 3000 
jüan. És ha megszűnik egyszer ez a kétes aranyvi lág? - kérdezem. 
Semmi. Akkor abbahagyom én is - mondja -, addig tar tom be az 
á l lammal megkötöt t hal lgatólagos megál lapodásomat, amíg az 
ál lam is betart ja ígéretét a szabad, önál ló vál lalkozásra. Az ál
lam ugyan nem tudja, hogy szerződésben ál lunk egymással , de 



én tudom - mondja hetykén. Azután néhány másodperc alatt el
ad két gyönyörű hongkongi ruhát - amiből csak a pic iny kis emb
léma „hongkong i " . 

És gazdag lehet sok, egyelőre többé-kevésbé ismeret len maff ia
főnök is, aki Sanghaj vagy Kanton utcáin, ott, ahol az idegenfor
galom már tekintélyes, f iatalok tucat ja i t küldi k i , hogy „change 
money" szavakat duruzsolva i l legál is pénzváltásra bírják rá a 
kül fö ld i t . 

Gazdag lehet az a volt akadémikus, aki megunta a kutatóinté
zeti beszorítottságot és téblábolást , lerázta magáról a bürokrá
ciát, összes vagyonát kockára téve megalakí tot t néhányadma
gával egy kis vál lalatot, egy számítástechnikai céget, amely 
azonnal fe lemelkedett a legjobbak közé. Ma már az egyik legne
hezebb problémán, a kínai írásjelek és az angol nyelv lat in betűi 
között i számítógépes t ranszformálhatóságon dolgoznak. Az 
egész vi lág f igyel i a te l jesí tményt. Gazdag lehet, mert jövedelme 
a lapok szerint 600 ezer jüan. Bruttó. Adózás nélkül . De a kínai 
adózási rendszer egyelőre még nagyon lassan követi a jövedel
mek robbanását. 

És gazdag lehetett az is, aki társaival az ipari szeszbe ízesítő
ket kevert, és - hasonlatossá téve e fo lyadékot az ugyancsak fur
csa ízű kínai l ikőrökhöz - hektol i ter számra dobta piacra termé
két. Olcsón. Mígnem nagyon sokan meghaltak. O is. Igaz, ez 
kényszerből történt, bírói í télettel , egy bizonyos ember közremű
ködésével. 

És kivégeztek egy másik „ főnökö t " is. Számítógép precizitásá
val adta-vette-küldte-hívta a lányokat. Ő is a central izált irányí
tás híve volt. Kis társadalma egészen jó l működöt t az utóbbi 
időkben - de el járt fe let te az idő. 

Korrupció, prost i túc ió, csempészés, üzérkedés, feketézés -
látványos, tetszetős témák az újságírók számára, a lapokat ol
vasva az embernek sokszor az a benyomása, hogy ez jel lemzi az 
új Kínát. 

Tévedés. Hogy ekkora súlyt kap, annak inkább oka az „újsze
rűség" is, az, hogy Kínából i lyen hírek nem érkezhettek koráb
ban, oka a szenzáció-jel leg; oka az, hogy az irányítás fe lsőbb és 
középső szint jein nagyon sokan nem akarnak azonosulni a re
fo rmmal , a legelszántabbak támadási fe lületeket is keresnek -
és a fent i je lenségeket kivetít ik a reformra, hogy a hordalék be
sározza a fo lyamot. 

Nem az udvariasság mondat ja velem, hanem sok személyes 
megf igyelés. A kínai nép nagyon becsületesen, hihetet lenül 



szorgalmasan él , dolgozik, az emoerek többsége bámulatos ke
ménységgel és konoksággal küzd, becsül i országát, társadal
mát, önmagát és az idegent. 

Árak. Az új rém. Társadalmi fenyegetések tárgya, a reformelle
nes tábor egyik fő érve. Mintha nem volna természetes, hogy egy 
40 éven keresztül to tá l is hiánygazdaságban élő ország csak ak
kor tud jövedelmet termel te tn i , kínálatot nyúj tani , ha ösztönzést 
ad a termelőknek. Persze az inf láció 1985-86-os, 7-9 százalékos 
méretében irányítási hibák is közrejátszottak: lelkes és fegyel
mezetlen beruházási tú l fű tés; ál lami pénzből munkatársaik felé 
jószívűen gazdálkodó igazgatók, elnökök és egyéb vezetők áldá
sai indokolat lanul magas f izetésemelések formájában. 

A legfontosabb termékeknél , a nyersanyagoknál , a félkész ter
mékeknél , ázenergiahordozóknál vál tozat lanok azárak, legalább
is a tervben előírt mennyiségé. Aki efö löt t termel , megkereshet i a 
maga piacát, bármilyen áron. A szénhiányt is az szüntette meg, 
hogy szabad értékesítést is engedélyeztek. Hogy, hogy nem, per
ceken belül lett szén az országban. A text i l ipar, a könnyűipar leg
több ága ma már bőséges el látást produkál a p iacon. 

A mezőgazdaság és a kisegítő ágazatok is azért prosperálnak, 
mert termékeik többségének szabad az ára. (Egy megjegyzés: 
még nemzetközi méretű tanulmányozásra és megoldásra vár az 
a probléma, hogy miért van az, hogy a szocia l izmusban a szaba
dabb árak rendszerének bevezetése éppen a zöldségpiacon szül 
hekt ikus áremelkedést, ott alakít ki maff iaszerű összefogáso
kat, visszaéléseket. Miért?) Kína mindenesetre úgy reagált a 
zöldségárak draszt ikus emelkedésére, hogy a városok környé
kén nagyobb fö ldterületeket tett szabaddá zöldségtermesztésre, 
az ál lami kereskedelmet pedig az árak maximálására és na
gyobb mennyiségű, tömegesebb el látásra, kínálatra kényszerít i . 

Az áremelkedésben természetesen az is szerepet játszik, hogy 
az új , a vál lalkozás nagyobb szabadságát hirdető ipari és keres
kedelmi cégek, a paraszti gazdálkodó közösségek, a gyorsan 
terjedő maszekvi lág nem érez kötelezettséget az árpol i t ika cél
jainak respektálására. Inkább saját közvetlen és rövid távú jöve
delemszerzésre irányuló cél jai t respektál ja. Magyaru l : durván és 
gát lástalanul emeli az árakat ott, ahol tudja. Az á l lam egyelőre 
tehetet len. Főleg a magánszféra működik öntörvényűén. 

Persze a gazdaságirányítás is súlyos hibákat követett el - tú l 
az indokolat lanul magas, inf lációt teremtő beruházásokon. Ha 
egy országban öt év alatt 20 százalékkal nőnek az árak, a haté
konyság is csak 20-25 százalékkal nő - akkor a béreket nem le-



het büntet lenül 50-60 százalékkal növelni. Az sem marad követ
kezmény nélkül , ha a vál la latok vezetői csaknem korlátok nélkül 
ju tnak költségvetési támogatáshoz és bankhitelhez, és a pénz
források egy részét bérként osztják szét. És ha a kormány meg
próbál szigorítani a bérszabályozáson, jókedvükben egyéb csa
tornákon osztják áldásaikat munkatársaiknak. Egy idei példa: az 
év első felében 16 százalékkal nőtt a bérek és ju ta lmak, prémiu
mok együttes összege. És mert a központi bérszabályozás ezt 
már nehezen tolerál ja, az igazgatók a nehezebben el lenőrizhető 
ju ta lmak és prémiumok kif izetéséhez fo lyamodnak: ez utóbbiak 
összege 35-45 százalékkal nőtt az év első hónapjaiban. 

Rések a reformon. Szakmai és irányítási járat lanság. A reform 
tudást, tapasztalatot, szakmai hozzáértést igényel, és csak ideig-
óráig búj ta tható el ezek hiánya. A későbbi visszaütés K. O. erejű. 

A reform ellenzői természetesen most in f lác iót kiáltanak. Hol
nap majd el lenőrzést. És holnapután talán a régi, jó , erőskezű 
központi adminisztrációt . 

A reform - szakma. 
A jövedelmek egyre v i rgoncabb szóródása egyelőre nem tán

torít ja meg az ál lami vezetést. Mint az á l lamtanács alelnöke nyi
latkozta párt- és ál lami funkcionár iusok előt t : „He lyes a párt 
Központi Bizottságának a pol i t ikája, amely arra bátorít némelye
ket, hogy másokat megelőzve élvezzék a jó létet . Az egyéni jó lét 
ügyében nem megfele lő válasz az egyenlősdi gyakorlatának al
kalmazása. 

Őrizkednünk kell azonban at tó l , hogy egyre nagyobb jövedel
mi szakadék alakul jon ki a különböző társadalmi rétegekhez tar
tozó emberek között. Hazánk szocia l is ta ország, ezért igazságo
san és ésszerűen kell e losztania a javakat. Máskülönben a keve
sek ál tal megszerzett indokolat lanul magas jövedelmek le fog
ják lohasztani a többség lelkesedését a termelésben, és így a 
társadalom egészének stabi l i tása szenved kárt. 

Az ál ta lános felvirágzás nem jelent i azt, hogy mindenki egy
szerre válik jómódúvá, gazdaggá, i l letve, hogy mindenki a bőség 
azonos színvonalát élvezheti. A tör ténelem arra tanít, hogy ha 
mindenki t egyszerre kívánunk azonos jó léthez ju t ta tn i , az csak 
egyenlősdihez vezet és ál ta lános szegénységet szül. 

Az emberek sokat beszéltek a „10 000 jüanos háztar tásokról" 
(olyan családokról , amelyek évi jövedelme eléri a 10 000 jüant, 
vagyis több mint 3125 amerikai dollárt). Ezt a kérdést konkrétan 
is elemezni kel l . Először is meg kell jegyezni, hogy csak egy ma
roknyi „10 000 jüanos háztartás" van a vidéki területeken. Az 



ezekről szóló korábbi hírverés nem felelt meg a valóságnak, és 
azt a benyomást keltette az emberekben, min tha szép számmal 
léteznének ilyen gazdag családok. Ez azonban nem így van. Má
sodszor ezeknek a háztartásoknak a jövedelme csak durva becs
lés a család valamennyi tagjának összevont jövedelméről . To
vábbá, ezek a háztartások számos üzleti kockázatot vál lalnak, 
ugyanakkor nem élvezik a bérből élők kollektív szociál is el látá
sának és társadalombiztosí tásának előnyeit , mert többnyire 
önál ló gazdasági tevékenységet fo lytatnak. Ezért helytelen a 
bérből élőket arra biztatni , hogy ők is teremtsék meg a „10 000 
jüanos háztartást". 

Személyes tapasztalata im szerint az élet egy pici t túlszaladt 
azon, hogy csupán néhány „10 000 jüanos csa lád" okozza a 
problémát. 

Kína ma a világ legnagyobb és legizgalmasabb szociál is labo
ratór iuma. Ügyeinek eldől te nyomot hagyhat mind a szocia l is ta 
országok kísérleteiben, mind a fe j lődő vi lágban. 

Nem lesz egyszerű feladat az ál lami ár támogatások leépítése 
- ami erősít i az inf lációt -, és ama tú lságosan laza bérrendszer 
szigorítása - éppen a további , ebből a forrásból eredő inf lációs 
nyomás mérséklésére. Egy határon túl bizonyára tömegt i l tako
zásokkal is kell számolni . 

Nem lesz egyszerű elh i tetn i a munkahely biztonságához hoz
zászokott kínaiakkal , hogy a gyárak hatékonysága, versenyké
pessége sok irányú fo lyamat, amelynek része lehet a bukás is. 
A bukás, tehát a csőd, a gyár bezárása, megszüntetése. A leg
utóbbi időkig mindenki nyugodt lehetett munkahelye felől , a ka
pukon belül i munkanélkül iség és tú l fogla lkoztatás senkit sem 
zavart. De tavaly ősszel hagyták csődbe menni az első ipari üze
met, Senjangban. A t rauma országos méretűvé vált, pol i t ikai kö
rükben, az ér te lmiség soraiban és az egyszerű alkalmazottak kö
zött is. Mi történik majd velük? A pol i t ikai és gazdasági irányítás 
akkor még úgy gondol ta, hogy ez a megkezdett út, és nincs, nem 
lehetséges a visszalépés. Akkor még azt tervezték, hogy új tör
vényt hoznak a vál lalatok önál lóságának szélesítésére, a me
nedzser igazgatók jogkörének bővítésére - és a jogkör szabadke
zet nyúj tot t volna a fogla lkoztatásban is. Azóta a törvényjavaslat 
- mint már emlí tet tük - lekerült az asztalról, a diáklázongások 
utáni pol i t ikai e l lentámadás visszakozót fú j t e kérdésben. 

Sencsenben, ebben a különleges gazdasági övezet t i tu lusát 
bir tokló dél-kínai városban - Hongkongtó l egy lépéssel v issza -, 
ahol pedig minden a leglátványosabban prosperál, megpróbál-



nak előre tekinteni e kérdésben. Létrehozták a munkanélkül i biz
tosítási rendszert, olyan segélyalapot, ameíyik szerződéses for
mában segélyt biztosít a munkanélkül ieknek. Májusban, ezúttal 
először 67 munkanélkül i kapta meg a segélyt, korábbi f izetése 
60-75 százalékát. A folyósítás fé l -két évig tarthat. Az év első hó
napjában egyébként összesen 240 munkás került az utcára, mert 
lejárt a szerződése a cégével és nem kívánták tovább foglalkoz
tatn i . Az ügy komolyságára utal , hogy csupán Sencsenben ed
dig 120 ezer munkás és alkalmazott kötöt t munkanélkül i biztosí
tási szerződést. 

A lapok, igaz, egyelőre csak kisebb c ikkekben, írnak a koldu
sok növekvő számáról. Ugyancsak dél-kínai hír, hogy Kuang-
csangban szabályokat kel lett megfogalmazni , amelyek cél ja, 
hogy csökkentsék a koldusok számát. E gazdag vidékre egyre 
több koldus érkezett más, szegényebb tar tományokból . Össze
sen 15 ezer koldust emlí t a kínai hírügynökség csupán ebben a 
körzetben. Mivel a hatóságok szerint 80 százalékuk képes volna 
munkára, az új szabály k imondja, hogy vissza kell térniük saját 
tar tományukba, ahol a helyi hatóságnak gondoskodnia kell 
munkáról számukra. Ha mégsem térnek vissza, 5 hónapos kény
szermunkára ítélhetők. 

A játékszabályokat megsért ik a lét más szféráiban is. Az egyik 
tar tományi kormányzót először leváltották, aztán a pártból is ki
zárták, majd két év börtönbüntetésre ítélték. Tette: szerelmi kap
csolat egy férjes asszonnyal, aki egy hongkongi i roda helyi tur is
tarészlegén dolgozott . A főnök - bocsánat: a jó indulatú tartomá
nyi elnök - .arra késztette a hölgy hivatali vezetőit, hogy rendre 
emel jék az imádot t bérét. A jó indulat kiterjedt a rokonokra is. Az 
egyik rokon, az egyik bátyó azzal hálál ta meg a jó indulatot , hogy 
v ideomagnók csempészésébe kezdett. A kormányzó 600 ezer 
dol lárral segítet te ki a később megszorult csempész-ismerőst. A 
helyi tar tományi pénzalapok természetesen 600 ezer dol lárnak 
megfelelő jüannal apadtak közben. Egy másik tar tományi elnök 
1985-ben keveredett bajba. A helyi kormányzat csaknem tel jes 
gépezete annak szentelt k i tüntetet t f igyelmet, hogy oda össz
pontosítsák a Japánból érkező személygépkocsikat és színeste
levízió-készülékeket, majd megfelelő hivatalos tranzakciók se
gítségével ór iási haszonnal adták tovább a gépkocsikat a belső 
tar tományoknak. 89 ezer Toyota, Nissar* jár ta meg fö löslegesen 
e közbeeső lépcsőfokokat . Több, mint amennyi t egész Kína im
portál ezen kívül egy évben. A vezetés nyi lvánvalóan elkötelezet
ten szerette saját tar tományát és ily módon kívánt hasznot nyúj-



tani a szűkebb szülőföldnek. Ezt azonban a többi tar tomány nem 
szerette. 

A kínai vál la latok - mint mindenüt t a vi lágon - megkeresik a 
rést a szabályozórendszeren. íme egy példa. Az üzemek termelé
sük felét központi tervek alapján gyárt ják. Termelésüknek erre a 
részére a központi keretekből kapnak anyagot. A másik részének 
értékesítéséről szabadon döntenek, szabad árakon. A termelés
nek ehhez a részéhez nekik kell beszerezniük az anyagot, úgy, 
ahogy tudják. A vál lalat i menedzserek hamar rájöttek a követen
dő útra. Megpróbál ják lealkudni a kötelezően előírt termelési 
arányt, és feltornázni a központból kapott anyagkiutalást . Az ol
csó anyag felhasználásával igyekeznek minél több terméket ér
tékesíteni - a szabadpiacon, szabad áron. 

A nagy laboratór iumban tovább fo ly ik a kísérlet. A fent i , egyéb
ként szórványosan jelentkező példák és tendenciák kiragadott 
kivételek, és mint i lyenek, erősít ik a szabályt: a szabályt, misze
rint e rendkívüli tempójú reformkísérlet megpróbál át törni a visz-
szahúzó erőkön, 15-20 elrontot t év összes hagyatékán, vállalva, 
hogy f igyelme nem terjedhet ki mindenre. 

Kína jövője, stabi l t tása, növekvő gazdasági ereje szempontjá
ból mégiscsak az a leglényegesebb, hogy az ország termelése 
7-8 év alatt kétszeresére nőtt, és amire nemzetközi leg kevés pél
da van, az agrártermelés is megduplázódott ezen belül az e lmúl t 
években. 1984-89 között a jövedelmek duplájára nőnek - és en
nek csak egy részét fogyaszt ja el az inf láció. 

Nem mel lékes az sem, hogy a gazdaság gyors fej lődése dina
mikus társadalmi at t i tűdöt táplá l . A szakértelem, a menedzseri 
felelősség és képesség, a vál lalkozó kedv szemlátomást egyre 
inkább életerőssé teszi az országot, amely egy évtizeddel ezelőtt 
még csipkerózsika-álomban szunnyadt - legalábbis a gazdaság 
irányítását, a modern Kína megteremtését i l le tően. 





Nyílik-e még száz virág? 

„Virágozzék száz virág és versenyezzen egymással száz gondo
lati i sko la" - Mao Ce-tung híres jelszava ez az 50-es évek végéről, 
a 60-as évek elejéről, az egyik nagy nyitás, demokrat izálási kam
pány szóvirágos megál lapí tásaként. 

Érdekes, hogy annak idején Teng Hsziao-ping Maóval együtt 
fontos motor ja volt e gondolat mögöt t i pol i t ikai szándékoknak, 
annak, hogy a gúzsba kötöt t szellem hosszabb távon rosszul 
szolgál ja a pol i t ikát. A szel lem felszabadítása azonban nem azt 
je lent i , hogy a szellem kiszabadulhat a palackból - erre akkor ha
marosan ráébredt a kínai ér te lmiség, amely miután nagyot szip
pantot t a fe l f r issül t levegőből, virágzásnak indult a rendszer hi
báinak kr i t izálásában is. Nem sokkal a tetszetős jelszó után Mao 
és Teng vállvetve küzdöttek azért, hogy hogyan lehetne vissza
fordítani a kel lemetlenül fe lgyorsul t demokrat ikus fo lyamato
kat. Sikerült nekik. 

A 70-es évek végétől Teng, ha nem is hasonlóan látványos je l
szavak fényében, de hozzálátott az ér te lmiséggel kötendő tartós 
kapcsolatok megteremtéséhez. A négy modernizálás elve közül 
az egyik a tudomány. 

Létkérdéssé vált Kína számára a gyors fej lődés. A kul turál is 
forradalom ideje alatt ugyanis nemcsak anyagi értékek semmi
sül tek meg, hanem - ta lán elsősorban - megbénul t a szellemi 
élet. Vidékre száműzött ér te lmiségiek mi l l ió i , sok-sok évre be
zárt egyetemek, fő iskolák. Az agyonvert tudást nem vál that ta fel 
tar tósan és eredményesen a piros könyvecskékből való lázas 
felolvasás, a tacepaók primitív buzdítása. 

De mert ideig-óráig fe lvál tot ta, a katasztrofál is következmény 
nem maradhatot t e l . Kínában ma is 150-200 mi l l ióra teszik azok 
számát, akik nem, vagy csak al ig tudnak írni és olvasni . Mivel a 
tömegkommunikác ió hata lmas térségekben rendkívül fe j let len, 



ezeknek az embereknek az irányítása, az ország életével való 
kapcsolata a létért való küzdelemre szorítkozik. 

Teng számára tehát sürgetővé vált az oktatás modernizálása. 
Amíg a költségvetési k iadások évi 6 százalékkal nőnek, addig az 
oktatásra fordí tot t összeg 8 százalékkal. Elkészült a 2000. évig 
szóló át fogó oktatás i , képzési terv. Évek kel lenek még, amíg a 
gyárakban képzett mérnökök dolgoznak, amíg a tudósok nagy 
tömegei rendelkeznek a megfele lő kutatási módszerekkel, amíg 
a gazdag könyvtárakat hozzáértő szakemberek irányítják. (Hal
lo t tunk olyan könyvtárvezetőről is, akinek izzadságcseppes fá
radságot okozott az írás, az olvasás művészete.) 

Á l lami bizottságot hoztak létre az oktatás irányítására. A bi
zottságot Li Peng miniszterelnök-helyettes vezeti, aki egyben a 
Pol i t ikai Bizottság tag ja is, 58 évesen a most a hata lom csúcsai
nak közelébe került generáció egyik legismertebb képviselője. 
Kül fö ld i s ino lógusok szerint a miniszterelnöki poszt egyik leg
esélyesebb várományosa. 

A reform sokirányú. 
Az egyetemek önál lóságát, függet lenségét lényegesen meg

növelték, vezetőiket, legalábbis azok egy részét maguk a taná
rok választják meg. A maihoz képest nyolc-tízszeresére nő majd 
2000-ig az évente d ip lomát szerzők száma: csaknem 10 mi l l ióan 
lépnek ki fe lsőfokú végzettséggel az életbe. 

Az életbe, ahol a régi kínai hagyományok szerint először több
ségüknek meg kell ismerkednie a falusi és a gyári é let te l , aho
gyan Kínában mondják, a real i tásokkal . Az is kívánalom, hogy 
egyetemi tanulmányaik megkezdése előt t „ tapaszta latokkal ren
delkezzenek a munka v i lágából " . 

A lényegesen kibővített egyetemi hálózat el lenére is a felvéte
li vizsgára je lentkező f iata loknak csak töredéke, 5-10 százaléka 
ju that majd az audi tór iumokba. Aki viszont bejutot t , annak ké
nyelmes helyzete van: Hsziánban egyetemistákkal és tanáraik
kal beszélgetve azt tapasztal tuk, hogy szinte lehetet len kiesni . 
A felvétel i - bérlet a d ip lomás életre. A lemorzsolódás nem éri el 
a 10 százalékot. 

Az újí tások közé tartozik az is - nem is tagadot tan nyugati 
mintára -, hogy a kormányzati ösztöndí jat élvezők vagy gyári 
ösztöndí j ja l rendelkező diákok mel lett o lyanok is bekerülhetnek, 
akik maguk, a szülők révén finanszírozzák egyetemi tanulmá
nyaikat. Előtérbe kerül a tehetség, a gazdaság részéről támasz
tot t igény. Ál ta lában is arra ösztönzik a vál la latokat és egyete
meket, hogy építsenek egymásra. A vál la latok támogassák 

















































pénzzel az oktatást , és cserében támasszanak fel tételeket az 
egyetemeknek, szerezzék meg a számukra leginkább a lkalmas 
diákokat. 

Az oktatásban előtérbe került a gyakor lat iasság. Rövid, kon
centrál t , szakosított , kiegészítő tanfo lyamok tömegét szervezik. 
Ezzel párhuzamosan csökken az elmélet i tantárgyak, az általá
nos oktatás súlya. 

Mint mindenben, a képzésben is a legfej let tebb tengerpart i és 
dél-kínai tar tományok és városok kapták a megbízatást, hogy a 
lehető leggyorsabban dolgozzák ki saját reformjukat, haj tsanak 
végre újszerű, tömeges képzést, és mint a tudás követeit, küld
jék szét az új f iatal szakembereket az ország belsejébe. Megint 
csak Kanton várost, Kuangtung tar tományt emlí thet jük, vagy 
Sanghajt , mint a legfontosabb laboratór iumot. 

Kína merészen nyi tot t a kül fö ld i képzés előnyeinek kihaszná
lásában is. Mintegy 30 ezer diákot küldött kül fö ldi egyetemekre. 
Közülük mintegy 16-18 ezren az Egyesült Á l lamokban szerezhet
nek d ip lomát . Azt várják tőlük, hogy elsősorban a menedzseri , 
műszaki szakmákban szerezzenek minél gyakor lat iasabb tu
dást, és hozzák haza az igényességet, a munka- és irányítási in
tenzitást. 

A kínai d iáktüntetések idején a kül fö ldön tanuló diákok nem 
kis kel lemet lenséget okoztak a kínai hatóságoknak. Amer ikából 
több száz aláírással petíc iók érkeztek a pekingi hivatalokhoz, és 
sürgették a diákok követeléseinek akceptálását, a pártból kizárt 
vagy ál lami hivatalokból leváltott tanárok, írók, újságírók azon
nali rehabi l i tá lását. Miután a vi lágsaj tó közölte követeléseiket, 
azok tar ta lma nyí l t tá vált Kínában is. Az oktatásért felelős mi
niszterhelyettes egy hónapos amerikai körútra indult , hogy be
járja azokat az egyetemeket, ahol a kínai d iákok a legélesebben 
fogalmazták meg véleményüket. A hatóságok attól is tartot tak, 
hogy sokan eset leg végérvényesen kint maradnak. Valóban, so
kan meghosszabí t tat ták vízumukat azzal a jelszóval, hogy kivár
ják, míg 'a dolgok jóra fordulnak. Pekingi megbeszéléseink kap
csán több olyan in formációt is kaptunk, hogy azok a diákok, akik 
saját erőből f inanszírozzák kül fö ld i tanulmányaikat - és ez az 
arány például az Egyesült Á l lamokban 60 százalék- , latolgat ják 
a tartós vagy végérvényes k intmaradást . Döntésüket azzal indo
kol ják, hogy a „burzsoá l ibera l izmus" el leni új harci szellem el
sősorban a nyugat-or ientál t , a nyugaton végzett értelmiségi kö
röket ér int i hátrányosan. E diákok attól is félnek, hogy ha, és 
amikor hazatérnek, akkor egy második képzésben, „átképzés
ben" is részük lesz. 



A kínai kul turál is pol i t ikában szemmel láthatóan érvényesül 
az a módszer, amelyet az angol „húzd meg, ereszd m e g ! " gazda
ságpol i t ikában jeleznek a következő két szóval: stop-go. Az el
múlt évt izedben több a lka lommal is mérsékelni kel let t a hirtelen 
megindul t ér telmiségi buzgalmakat. A párt úgy érzi, hogy legin
kább ő, a vezetés a lka lmas a helyzet legjobb megítélésére. 1978-
79-ben a „Demokrác ia fa la " nyúj tot t lehetőséget a tömegeknek, 
elsősorban a d iákoknak és az ér te lmiségieknek nézeteik megfo
galmazására. És mert átmenet i leg senki sem szűrte meg e néze
teket, radikál is, a rendszer számára e l fogadhatat lan jelszavak 
díszítették a falat. A Teng vezette párt és kormány rövid időt ha
gyott ennek a k ibontakozási kísérletnek. 

1983-ra ismét veszélyesnek ítél tetett a gondolat bontakozása. 
Ekkor a párt néhány vezetője k iadta a je lszót : főleg nyugatról ér
kező „szel lemi környezetszennyezés" zaj l ik, amely el len fel kell 
lépni. 

Legutóbb a múl t év végén egészen várat lan következmények
kel járt a d iákmegmozdulások sorozata. A csúcsok ig hatot t a 
megrázkódtatás. Nyi lvánvalóan nem a d iákok egyébként távolról 
sem a rendszert megrengető méretű t i l takozása volt a valóságos 
ok. Feltételezhető: az történt, hogy a párt- és kormányvezetés
ben a múlt év második fele óta hu l lámokban lezajló reform viták 
és a mögöt te meghúzódó hatalmi csopor tosulások és átcsopor
tosulások közben a fel lazulástól tartók számára kézzelfogható 
érv volt a diákok megmozdulása. Nemcsak Hu Jao-pang leváltá
sa volt a következmény, hanem a megf igyelők szerint rés támadt 
a Teng által korábban abszolút biztos kézzel összetartot t koalí
c ión is. Vagyis: mindez k ihatot t Teng pozíciójára is. 

Az utóbbi évtized l iberal izálás el leni fel lépései azonban lénye
gesen különböznek a „ku l turá l is fo r rada lom" gyakor latátó l , a 
Mao által to tá l isan alkalmazott eszközbevetéstől . 

A mai kínai vezetés ugyanis megpróbál ja kézben tar tani , és ha 
lehet, minél szűkebb sávon „kon t ro l lá ln i " a megmozdulásokkal 
szembeni el járásokat. Idegrendszerében ott munkál a kul turál is 
forradalom szomorú emléke. Ezért nem hagyja, hogy a kedvezőt
lennek ítélt je lenségekkel szembeni fel lépés át fogó, netán hatal
mi kampánnyá vál jon. 

Vajon hogyan csoportosí t ja majd át a szel lemi erőviszonyokat 
a kül fö ldről hamarosan hazatérő, aztán fo lyamatosan, évenként 
tömegesen visszatérő sok ezer d iák? Mennyire kezelhető - főleg 
a nagyvárosokban - az o t thon tanuló mi l l iós diáksereg? Féken 
tartható-e az ér te lmiség? 



Hataími szóval e kérdések látszólag könnyen rendezhetők. Mé
lyebben gondolkodva azonban komplexebb a helyzet. Egyrészt 
azért, mert a szel lemi szabadság fo lyamatában nem lehet ampul
lákban adagolni a cseppeket. Legalábbis hosszabb távon nem. 
Másrészt és fő leg azért, mert a reform egyre inkább nagy szak
mai tudást, szuverén gondolkodást , részben anyagi függetlene
dést és a menedzserek részére önál ló döntési szabadságot kí
ván. És egyben nyújt is. 

Lehet választani. Visszahőkölés, esetleg kel lemet len r i tmusté
vesztés, időről időre, erővel fenntartot t nyugalmi á l lapot . Avagy 
vibráló, e l lentmondásokon és konf l ik tusokon keresztül utat vá
gó gazdasági és társadalmi fo lyamatok, ahol a szel lem azért 
nem szabadulhat ki a palackból - mert n incs is bezárva. 





Reform a politikában? 

A gazdasági reform gyors kiszélesedése a 80-as évek közepére 
felvetette a pol i t ikai reform szükségességét Kínában is. A kérdé
sek lényege az, hogy hogyan tar tható meg a Kínai Kommunis ta 
Párt egyértelmű és töret len irányító szerepe a gazdasági és szo
ciál is változások közepette. Abban Kínában is mindenki egyet
ért, hogy a pol i t ika i rendszer nem maradhat ér intet len a felgyor
sult gazdasági re formtempóban. 

Tavaly nyáron széles körű vi ta indult a pártban a pol i t ikai in
tézmények megreformálásáról . A gazdasági reform által megkö
vetelt indokok mel let t okként szerepelt az is, hogy a különböző, 
elsősorban a terület i pártvezetésben kel lemet lenül kirívóvá vált 
sok helyen a hata lmaskodás, az összefonódás. A pol i t ikai rend
szer reformját tehát oly módon is tervezni kel lett , hogy maga a 
st ruktúra - tehát nem kiátkozások és évente újra szabott kampá
nyok, valamint bírósági perek révén - hogyan biztosí that ja a poli
t ikai et ika megszi lárdulását. A jelszót Teng és Hu Jao-pang egy
aránt úgy fogalmazta meg: demokrác ia nélkül nem létezik szo
cia l izmus. 

De mi a demokrác ia? Mi a kr i tér iuma? Hol a határ? 
A nagy változások előtt , a 70-es évek végén a leendő épí tmény 

négy sarkára szi lárdan elhelyezték az oszlopokat. Ez a négy 
alapelv: a szocia l is ta út követése, a nép demokrat ikus diktatúrá
ja, a párt vezető szerepe, és a marxizmus-lenin-izmus, kiegészít
ve Mao Ce-tung érvényes eszméivel. 

Az előzetes viták gazdagon tárták fel a teendőket. Szükséges
nek tartatot t a pol i t ikai hata lom, az irányítás, a közigazgatás, a 
döntési mechanizmusok decentral izálása. Javaslatok születtek 
a párt és a kormány munkájának, fe le lősségének vi lágos szétvá
lasztására. Logikus gondolatként fe lmerül t az is, hogy a párt ne 
v indikál ja magának a jogot a vál lalat i tevékenység, a gazdálko-



dás irányítására. Végső soron még az is fe lmerül t , hogy hogyan 
kell el lenőrizni a párt pol i t ikai-hatalmi tevékenységét. 

A javaslatok azt szolgálták volna, hogy a pol i t ikai rendszerben 
éppúgy hatékony, a felelősséget és a lehetőséget megosztó, in
tézményesített , tehát jog i lag is szabályozott reform menjen vég
be, mint a gazdaságban. Azt, hogy a gazdasági és pol i t ikai fele
lősségi körök szétválasztása ne legyen eset leges, ne fo lytatód
jék az a ma még je l lemző ál lapot, hogy az e lmaradot tabb, gazda
sági lag szegényebb tar tományokban a pártvezetők még igen ke
ményen tart ják kézben a gazdasági döntéseket is, míg a fejlet
tebb körzetekben a gazdasági menedzserek fokozódó függet len
ség bir tokában par i tásos alapon keresik az együt tműködést a 
pol i t ikai vezetéssel. Azaz egyensúlyba került az ipari v idékeken 
a gazdaság és a pol i t ika - legalábbis a normál is gazdálkodási 
fel tételek közepette. Extrém, válságos esetekben ez a hatalmi 
megoszlás fe l tehetően azonnal á tcsopor tosu lna az eszközökkel 
mindig is jobban felszerelt pártvezetők kezébe. 

A pol i t ikai reformok ügye tapaszta latom szerint egyelőre szin
te kizárólag az apparátusokra, a menedzseri rétegre és az értel
miség szűk körére korlátozódik. Az emberek többsége kevéssé 
érzékeli e vi tákat, és egyébként is el van fogla lva az újonnan tá
madt nagy lehetőség kiaknázásával: megpróbál több pénzt ke
resni. Az ilyen körülmény persze mind ig is hatásos fegyver volt a 
reformot el lenzők kezében, mert arra hivatkozhattak, hogy a poli
t ikai modernizálás csupán szűkebb intel lektuál is körök zavaros 
elképzelése, vagy a hatalmat átvenni kívánó új erők t isztességte
len törekvése. 

A nemzetközi saj tó Hu Jao-pang leváltását e lsősorban azzal 
hozza összefüggésbe, hogy olyan messzire ment a l iberalizálás
ban, a nyílt vi ták és lato lgatások megengedésében, hogy ezzel 
sértette a párt pol i t ikai monopolhelyzetét , és árnyat vetett ko
rábbi fő támogató ja , a mind ig is mértéktar tásra és kiegyensúlyo
zottságra berendezkedett Teng pol i t ikai terveire. 

Teng az elmúlt évt izedben két nagy hul lámban fogot t neki a re
formkísér leteknek. 1978-79-ben az agrárreform bevezetése döntő 
lépés volt nemcsak a biztonságos élelmiszerel látásért , hanem a 
vál lalkozói szabadság szel lemének fokozatos megteremtéséért 
is. A második nagy hul lám 1984-85-ben következett be, amikor -
részben je lentős személyi változások végrehajtásával - a refor
mot átter jesztette az ipari , vál lalat i szférára is, kibővítve a váro
sok gazdaságának sokrétű vál lalkozói szabadságát. Akkor úgy 



tűnt, hogy ebben a hul lámban előtérbe kerülhet a pol i t ikai re
form is. 

E menet megtör tnek látszik. Mint uta l tunk rá, a vál lalat i me
nedzserek önál lóságáról előkészített törvénytervezet egyelőre 
lekerült a napirendről . 

E sokat v i tatot t és egyelőre e ldöntet len, de a pol i t ikai vezetést 
je lentősen fogla lkoztató és részben megosztó kérdésekben az 
októberi kongresszusé a szó. 

Amikor a t isztel t olvasó e könyvet a kezébe veszi, talán éppen 
zajl ik a kongresszus. Esetleg azokban a napokban ér véget, és 
akkor többet tudunk Kína jövőjéről , és arról , hogy kik irányíthat
ják e hatalmas országot a 2000. év felé haladva. 

A kézirat írásának pi l lanatában csupán homályos feltételezé
sek vannak. A kockázat tehát nagy, ha most leírom: bár Teng 
többször is bejelentette, hogy a kongresszuson visszavonul, ér
zékszerveim azt d iktál ják, hogy erre most sem jó a pi l lanat. Kíná
ban az új még nem forrot t ki. És hogy ne lehesen lefoj tani a meg
indult erjedést, a forrongást, a reform következetes híveinek 
szükségük lehet olyan védernyőre, amelyet láthatóan most Teng 
kvali tásai és tekintélye biztosít. 

Persze ne engedjünk könnyen a formál is logikának. A hatal
mon levő gerontokrácia csaknem mindig, csaknem minden pil la
natban okkal- joggal tud ja bizonyítani, hogy az ügyeknek nem
csak legfőbb ismerője, hanem legszi lárdabb irányítója is. 

Mindaddig, amíg új , erős generáció képviselői nem kerülnek 
hatalomra. 





Négymillió 
vagy csak három? 
A hadsereg 

Sokat változott a vi lág a hadsereg körül Mao halála óta. A pol
gárháború és a nagy menetelés győztese egészen haláláig, a 
70-es évek közepéig arra alapozta katonai doktr ínáját , hogy Kína 
végeláthatat lan területeire nyugodtan be lehet engedni az el len
séget, és a part izánháborúkban megszokott módszerekkel sike
resen fel lehet őrölni azt. Mao a modern időkben is e lsősorban a 
f iatal parasztok önkéntes lelkesedésére alapozta a hadsereget. 
A szárazföldi erők több mi l l iós haderejét önkéntesekből verbu
válták. És valóban, főleg a szegényparasztok számára karriert je
lentett katonának lenni : biztos el látást, a leszerelés után városi 
munkát , esetleg szakmát. 

Maót joggal nyugtat ta meg a hadsereg ütőképességéről az 
1950-54-es koreai háború. A polgárháború idején megedzett kí
nai hadsereg sikeresen küzdött, nagy létszámú felvonulása kilá
tásta lanná tet te az amerikai-dél-koreai győzelmet. 

Negyedszázaddal később, 1979-ben más történt. A „V ie tnam 
megbüntetésére" fe lvonul tatot t támadó kínai hadsereg elgon
dolkodtató kudarcot val lot t . A nagy létszámú embertömeg hatás
talan volt a modern v ietnami fegyverzettel szemben. És je l lemző, 
hogy a kínai légierőt be sem merték vetni , mert katasztrofál is 
vereséget szenvedett volna az amerikaiakkal szemben is sikere
sen kipróbált , modernül felszerelt v ietnami légierővel szemben. 
(Egy amerikai szakértő még ma is azt ál l í t ja, hogy a kínai légierő 
gépei max imum fél óráig tudnának ütközetet vállalni.) 

A tudósí tások szerint ennél kínosabb ügyekre is fény derült . A 
hadiesemények lázas forgatagában a kínai parancsnokok némi 
meglepetéssel tapasztal ták, hogy térképeik nem adnak napra
kész felv i lágosítást. A térképek egyébként igen értékesek vol
tak, lehettek volna műgyűj tők számára, tek intet te l arra, hogy 
még a Csing-dinaszt ia idején készültek, valamikor 1911-ben. Az 



is kiderült , hogy a gyalogos katonai futár még mindig megbízha
tóbb, mint a rádió adóvevő - mert a futár legalább futn i tud. 

A hadsereg i lyetén á l lapota in tehát nem segített Mao korábbi 
radikál is, nagyívű intézkedése, amellyel 1965-ben el töröl te a t iszt i 
rangjelzéseket. 

Most majd visszaáll í t ják azokat. A hadsereg reformja része az 
ál ta lános korszerűsítési tervnek. A négy modernizálási progra
mon belül az uto lsó helyre szorult. így sikere függ at tó l , hogy az 
előző három területen, a mezőgazdaságban, az iparban és a tu
dományokban sikerül-e elegendő jövedelmet, forrást termelni . 
Kína számára egyébként létkérdés a béke, mert különben irreá
l issá válnak gazdasági á lmai . A v ietnami határon k iú ju ló kisebb 
összecsapásokat és az indiai határon végrehajtot t ismét lődő 
presztízs-felvonulásokat leszámítva Kína nincs nyílt katonai 
konf l ik tusban más országokkal. 

Teng a reformot egybekötöt te személyi vál tozásokkal . Ennek 
igencsak ideje volt. A nagy menetelés hősei még ötven évvel ké
sőbb is uni formisban menetel tek, mint különböző katonai alaku
latok egyébként tel jesen fö lösleges t iszt jei . Menetelgettek, ha
bár egy kicsit már lassabban. A személyi vál tozásokat Teng ki
terjesztette a legfelsőbb pártvezetésre is. A Pol i t ikai Bizottság
ban a legutóbbi időkig fél tucatnyi veterán és je lenlegi katona 
foglal t helyet. Tudomásom szerint ma a hadseregnek nincs 
egyetlen képviselője sem e fontos testü letben. A reform része az 
is, hogy az összkiadásokon belül az e lmúl t években valamelyest 
csökkent a katonai költekezés aránya - bár abszolút számokban 
ez tovább nő. Ma a nemzeti termelés 8 százaléka a katonai ki
adás - ez valamivel magasabb a nyugat-európai NATO ál lamoké
nál. Változás az is, hogy a hadiipari üzemek össztermelésük 20 
százalékát nem katonai , hanem közvetlen polgári fogyasztásra 
ál l í t ják elő. A katonai körzetek számát csökkentet ték, ezzel, va
lamint más intézkedésekkel mérsékelték a t iszt ikar létszámát is. 
A 80-as évek közepéig a 4,2 mi l l ió főt számláló kínai hadsereg 
létszámát 1-2 éven belül 3 mi l l ióra csökkent ik. 80 ezer t iszt is 
más munkát kap. Bevezetik a kötelező katonai szolgálatot, 
amely a szárazföldi csapatoknál 3 év, a haditengerészetnél és a 
légierőnél 4 év. 

A korszerűsítésnek ki kell terjednie új fegyverzetekre is. A 80-as 
évek elején nagy fe l tűnést keltett , hogy kínai vezérkari t isztek be
járták az egész fej lett tőkés vi lágot. Mul t imi l l iá rdos üzletek esé
lyéről szólt a v i lágsaj tó. Kínai generál isok arca tűnt fel a 



Leopárd-2 nyugatnémet tankok kémlelőnyí lásán, f rancia és an
gol rakéták üzemanyagtartályai t v izsgálgatták gondterhel ten. 

A nagy bizniszből nem sok minden maradt. Kína vásárolt 
ugyan amerikai , angol , f rancia fegyvereket, e lsősorban kommu
nikációs és elektronikai rendszereket, de szegénysége miatt 
alapvetően továbbra is saját gyártásra kell berendezkednie - le
hetőleg minél több kül fö ld i technológ ia élethű lemásolásával . 
Hírek szerint az egyiptomiak az igen fej let t szovjet Mig 23-ast ad
ták át beható tanulmányozásra, Pakisztántól pedig f rancia raké
tákat kaptak hasonló célokra. 

A légierő elavult, és a haditengerészet is csak most kezd kite
kinteni a parti védelem szűk körű fe ladatából nagyobb tengerfel
színekre. Kína öt a tommeghaj tású tengeralatt járóval és nagy 
létszámú hagyományos tengeralatt járóval rendelkezik, több 
szakértő szerint ez a f lo t tá ja a vi lágon a harmadik legerősebb. 

Kína a 60-as évek eleje ó ta rendszeresen hajt végre nukleáris 
robbantásokat. A vélet len úgy hozta, hogy a legutóbbi és eddig 
legnagyobb méretű fö ld alatt i robbantásra r iportunk idején ke
rült sor. Ez volt a harmincadik nukleáris kísérlet. Kína egyébként 
1980-ig rendszeresen végrehajtot t légköri a tomrobbantásokat is, 
jó l lehet a többi nukleáris hata lom erről már régen lemondott . 
1980-ban a kínai miniszterelnök is bejelentette a légköri robban
tások leáll í tását. Kínának mintegy 300-400 nukleáris robbanó
töl tete van. 

Nukleáris rakétái fö ld i telepítésűek. Elsősorban közép-hatótá
volságú rakétákkal rendelkezik - összesen mintegy 100 darab
bal, és van néhány interkont inentál is rakétája is. Nukleár is fegy
verzetének ütőereje csekély a másik két nagyhataloméhoz ké
pest. 

Kína részese a nemzetközi fegyverkereskedelemnek is. Az 
Egyesült Á l lamok mérsékelte Kínával szemben a stratégiai fon
tosságú technikai eszközökre érvényes COCOM-l istát. Ez felte
hetőleg kiterjeszti majd Kína vásárlásait az USA-ban. 

Eladóként sem kevésbé aktív, a világ ötödik legnagyobb fegy
verexportőre. Elsősorban afr ikai , ázsiai és közel-keleti országok
ba exportá l . Hírek szerint Iránnak évente egymi l l iárd dol lárért 
ad el lőszert, ágyúkat, géppuskákat, rakétákat és kisebb mennyi
ségben harci gépeket is. Ez az üzlet távolról sem zavarja abban, 
hogy Irakban is értékesítsen fegyvereket. 

A Mao idején igen harcias megnyi latkozású Kína katonai 
hangvétele kul turál tan mérséklődött . Teng szerint nincs most 
akkora külső veszély, amelyet ne lehetne inkább aktív d ip lomá
ciával kezelni. 





A modell: egy bébi 

A kul turál is forradalom lánglelkű légkörében többek között az 
volt a pol i t ika vágya, hogy a családok neveljenek fel minél több 
gyereket. így lesz Kína hatalmas, erős és gazdag. 

Kína valóban hata lmas maradt, erejét és gazdagságát azon
ban sikertelenül szolgál ta a születési boom. 

A Teng-koncepció e területen is fordított . Meglehetősen szi
gorúan, Kínában ma az egy család - egy gyerek elv érvényes, a 
kívánatos. Ennek elérésére számtalan eszközt alkalmaznak. 

Propagandával és különböző ju t ta tásokkal abba az irányba te
relik a f iatalokat, hogy lehetőleg csak később kössenek házas
ságot. Ha és amikor mégis megteszik, minél tovább várjanak a 
gyermekáldással . És ha már ez sem kerülhető el, az első gyer
mek után fejezzék be a családtervezést. 

A propaganda természetesen önmagában kevésnek bizonyult 
volna, még akkor is, ha a mai kínai f iatal nők többségével elhitet
te, hogy „ jó m inőségű" (bocsánat a kifejezésért; Kínában így fo
galmaznak a leendő anyák) gyereket csak akkor lehet vi lágra 
hozni és felnevelni , ha őrá, az egyetlenre koncentrá lnak minden 
f igyelmet, erőt, anyagi forrást és anyai ösztönt. 

A valószínűleg nem igazán hatásos propaganda mel lé felsora
koztatták az eszközök széles tárházát. Ezek hal latán a világ ak
kor fe lhördül t , és Nyugat-Európában, valamint Észak-Ameriká
ban ma is ferde szemmel nézik a kínai gyakor latot . Olyannyira, 
hogy például az amerikai kongresszusban szervezett erők fogtak 
össze, hogy mindaddig nehezítsék a Kínával fo ly tatot t kereske
delmet, amíg a születésszabályozás nem enyhül . 

Valóban. Mi magunk is zavartan, elutasító ellenérzéssel hall
gat tuk eleinte a lelkes okfej téseket az egykéről és a megannyi 
eszközről, amel lyel ez elérhető. Az egészen más, a kínaitól éppen 
eltérő irányú születési problémákkal rendelkező európai á l lam, 



al igha fogadhat ja el a kínai koncepciót , nemcsak azért, mert 
több európai országban csökken a lakosság száma, hanem azért 
sem, mert e l lentmond az európai humanizmus elveinek. 

Kínát azonban nem szabad, nem lehet európai szemmel, euró
pai logikával értékelni . Egymil l iárd 60 mi l l ió ember. Nekik most 
élelmiszert, ruhát és lakást kell adni , közlekedési eszközöket és 
tantermeket. Ráadásul a „ku l turá l is for rada lom" idején született 
nagy létszámú korosztályok tagjai éppen most válnak majd szü
lővé. Ez önmagában is nagyott lendít a születések számán. 

Aki valaha személyesen is megérzi majd ezt a fantaszt ikus 
zsúfol tságot, ami például Sanghajban vagy Hsziánban lá tható; 
aki betekinthet a nagyvárosok főutcá inak elegáns épületei mö
gé is, és tapasztalatokat szerezhet a s ikátoréletrő l , az talán ön
magában is türe lmesebb lesz a kínai születésszabályozás iránt. 

Mert türelemre mindenképpen szükség van az értékeléskor. 
A második gyerek, ha mégis megszület ik, nem kis problémát je
lent a család számára, mert d iszkr iminációk érik nemcsak őt, ha
nem szüleit is. Más. Ha az első gyermek lány, akkor a hatóságok 
türelmesebbek a második gyerek iránt - ha az f iú. Emiatt azután 
a lányokra, a leendő anyákra társadalmi lag kevesebb öröm vár, 
ha megszület ik. 

Úgy tűnhetne, hogy ez így túlzó ál l í tás. Pedig az élet még ennél 
is keményebb. Hal lo t tam olyan híreket, hogy például az egyik 
nagyvárosban 2800 esetben zajl ik nyomozás vagy bírói ítélkezés 
amiat t , hogy a szülők t i tokban megöl ték leánygyermeküket; 
vagy előfordul t az is, hogy azt az anyát ö l ték meg, aki lányt ho
zott a vi lágra. Az ilyen primitív szülői reagálások persze szórvá
nyosak. De a hatóságok részéről is történnek tú lkapások. Hallot
tam olyan esetekről , amikor kényszerítették a szülőt, hogy az el
ső gyermek után ster i l izál tassa magát. Más esetben a második 
gyermekét hordó anyát késztették abortuszra. Az i lyen durva be
avatkozásoknál á l ta lánosabb az a gyakorlat, hogy a második 
gyerek nem kap élelmiszerjegyet, esetleg nehézségei támadnak 
a személyazonossági bejegyzéskor, vagy éppen nem mehet óvo
dába, bölcsődébe, hátrányai lesznek az iskolai beiratkozásnál. 

Azok a szülők, akik mindezek el lenére két vagy több gyereket 
nevelnek, pénzbüntetést f izetnek. Ennek mértéke körzetenként 
változik, a hatóságoktó l függ. 

A nagyvárosokban, az alkalmazott i rétegekben sokkal hama
rabb idomul tak az új helyzethez, mint a fa lvakban. A falusi em
ber élete, más kevésbé kötöt tebb, kevésbé szabályozható. Külö
nösen így van ez az agrárreform elterjedése óta. A parasztok 



többsége közvetlenül a piacra termel, és élete sokkal inkább az 
ottani bevételektől függ, mintsem a helyi hatóságoktó l . Miután 
jövedelmük egyébként is megnőtt , és annak forrása könnyebben 
tágí tható, kisebb gondot je lent nekik a büntetés kif izetése, mint 
a városok lakosainak. 

A kezdeti tú lhaj tások után mostanra min tha már enyhült volna 
a hatósági el járások szigora. Sok helyen tesznek kivételt. Azok a 
falvak, amelyek fegyelmezetten betartot ták a követelményeket 
az első évben, most megpályázhat ják a kétgyermekes falu cí
met. A nemzeti kisebbségek életében amúgy is kivételt tett a 
szabályozás. 

Sokféle furcsa következménnyel jár ez a kínai koncepció. Az 
egykék élete más, mint amikor a gyerek testvérek között nő fe l . 
A több f igyelem, az apai, anyai és nagyszülői rajongó gondos
kodás gyakran elkényezteti őket, és fe j lődő személyiségük ke
zelhetet lenné válik. Kínában máris arra kényszerültek, hogy ész
revegyék ezt a problémát és reagáljanak rá. A szülők számára is
kolai tanfo lyamokat nyitnak, ahol megpróbál ják felkészíteni 
őket az új t ípusú nevelői feladatokra. 

Lassan, fokozatosan a nők is megváltoztat ták szokásaikat. 
Ma a terhességre alkalmas nők 80 százaléka biztonságos véde
kezési módszert választ. Gyors változás ez egy olyan országban, 
ahol tíz évvel ezelőtt szinte ismeret len volt a gyógyszeres véde
kezés. A gyógyszereket egyébként szinte ingyen osztják. 

El lentmondásos kérdéseket vet fel a születésszabályozás az 
ifjú és az öreg korosztályok viszonyában is. Ami a mát i l le t i , az 
egy gyereket nevelő családoknak kétségtelenül több ereje ma
rad, hogy segítsék, gondozzák idősebb szüleiket. De ebből majd 
egy más irányú probléma származik, fő leg annak ismeretében 
válhat ez kínossá majd, hogy az át lagéletkor egyébként is gyor
san nő, az idősebb emberek sokkal tovább élnek, mint korábban. 
A mostani k isebb létszámú korosztályok, 20-30 év múlva, amikor 
majd aktív dolgozókká válnak, kemény feladat elé ál lnak: vi
szonylag kevesebben lesznek ahhoz, hogy munkájukkal eltart
sák a sokkal nagyobb létszámú, munkára már nem képes nem
zedéket. 

Kína lakosságának létszáma 1949-ben csupán 540 mi l l ió volt, 
a fele a mainak. 1962 és 1975 között a népesség rendkívül gyor
san nőtt, évente 25 mi l l ióval - míg ma, sokkal magasabb összlét
szám alapján is - csupán - 10 mi l l ió az évi növekedés. Ha nem 
vezették volna be a szigorú születésszabályozást, akkor számítá
sok szerint az ezredforduló végéig 350-400 mi l l ióval nőtt volna a 



lakosság összlétszáma. Kína számára ez elv iselhetet lennek tűnt. 
A születésszabályozás területenként aszerint is változik, hogy 

mi lyen sűrűn lakott körzetről van szó. Ahol nagy a fö lös munka
erő és kevés az erőforrás, ot t szigorúbb. így a keleti országrész
ben, a tengerpart i vidék sűrűn lakott körzeteiben csak a házas
párok 20-40 százalékának engedik meg valami lyen módon a má
sodik gyermeket. A kevésbé fej lett és kevésbé zsúfol t nyugat
kínai övezetekben ez az arány 70-80 százalék is lehet. A nagyon 
kis népességű etnikai-nemzetiségi csoportoknál pedig semmi
lyen korlátozást sem alkalmaznak. 

A szabályozás nemcsak a büntetésről , hanem a juta lmazásról 
is gondoskodik. Anyagi lag is e lőnyös helyzetbe kerülnek azok a 
házaspárok, akik vál lal ják, hogy csak egy gyermekük lesz. Az 
anya jó ideig ot thon maradhat, te l jes f izetéssel. Gyereke előny
ben részesül az óvodában, az iskolában, a gyógykezelésben, a 
család lakáskiutalásában. A fa luban könnyebben kapnak házhe
lyet, nagyobb lesz a fö ld is, amire szerződhetnek. 

Ami t biztosan tudnak Kínában: az évezred végéig mindenkép
pen szükség van e szabályozásra. 



Hongkong és mások 
A kínai kapcsolat 

Az ezredfordulót vette célba az a nagyívű külpol i t ikai és külgaz
dasági nyitás is, mely ugyancsak Teng nevéhez fűződik. A leglát
ványosabb lépések e téren történtek. 

Kína v i lágpol i t ikai helyzetét a 70-es években a tar ta lmát te
kintve c in ikus „kínai kár tya" foga lma jel lemezte. Bár Kína látha
tóan örült annak, hogy a kártyát sokan kézbe vették és ennek ré
vén az Egyesült Á l lamokka l , Japánnal és Nyugat-Európával bá
mulatosan gyorsan végrehaj tot ta az új t ípusú nagy ugrást - a va
lóságban ebben az időszakban zavart maradt Kína viszonya a vi
lággal. Ez nem is lehetett másképpen, hiszen egyet len tájékozó
dási pont ja volt a v i lágpol i t ikában: az elvadult szovjetéi lenes-
ség. Az ország pol i t ikai berendezkedése, zi lált gazdasági és szo
c iá l is á l lapota rendre zavarba hozta a fej lett nyugati á l lamokat is 
azt i l letően, hogy mi lyen tartósan és mi lyen célból tervezhetik a 
kínai kapcsolatot . 

Mára a helyzet lényegesen változott . Főképpen mert Kína meg
próbál ja rendezni saját belső társadalmi és gazdasági viszo
nyait. Ezeket csak úgy tudja garantál tan a fe j lődés irányába te
relni, ha szisztemat ikus kapcsolatokat épít ki a v i lággal . Kína 
éhes lett és a világ sok országa azt gondol ta, hogy megnyí l ik a 
korlát lan lehetőségek b i rodalma. A 80-as évek elején valóságos 
aranyláz tört ki a nyugati kereskedőkben és iparosokban, Alaszka 
és Kalifornia helyett ezúttal Kína tűnt kimeríthetetlen forrásnak. 

Egy ország, amelynek tíz évvel ezelőtt szinte semmi lyen kap
csolata nem volt a fej let t tőkés vi lággal , most összesen több 
mint 50 mi l l iárd dol láros külkereskedelmet bonyolí t . Export ja 
néhány év alatt 5 mi l l iárdról 28-30 mi l l iárdra nőtt. Kivitelén belül 
több mint 50 százalék a valami lyen szinten fe ldolgozott ipari ter
mék: a fej lett á l lamokba elsősorban textí l iát , a fe j lődő vi lágba a 



gépipar é s B feldolgozóipar termékei t szállít ja. Az Egyesült Álla
mokkal 7 mi l l iárd, Japánnal 8 mi l l iárdos forgalmat bonyolí t . 

A kezdeti prosperáló évek után 1985-ben várat lanul döbbene
tes végeredménnyel zárt a f izetési mérleg. A tervekben szereplő 
egyensúly helyett csaknem 8 mi l l iárd volt a hiány. A korábbi im
portéhség tehát nem hogy nem cs i l lapodot t , hanem krónikus be
tegséggé vált. Kína magához akart venni mindent, amit csak el
ért. Százezer számra importá l ták a japán személygépkocsikat , 
színes televíziókat, motorkerékpárokat - mindent, amit a hirtelen 
fe l támadt sznob fogyasztás megkívánt. Hasonló mértékű volt a 
beruházók vágya is. A legmodernebb japán és nyugatnémet 
technológia i sorokkal szerelték fel az új kohókat és a régi bá
nyákat. 

Szinte számolat lanul vásárolták tízezer számra a személyi szá
mítógépeket, holot t Kína semmi lyen tek intetben sem készült fel 
ezek adaptálására, működtetésére. A komoly tek inté lyű, egyéb
ként rendkívül jó l szervezett, japán berendezésekkel működte
tet t sanghaj i k ikötő irodaházában - szemlét tartva - bánatosan 
láttuk, hogy fél tucatny i személyi számítógép hever letakarva, 
porosan. Amikor megvették, még primőr terméknek számított , a 
maihoz képest öt-tízszeres áron lehetett hozzájutni . Hsziánban, 
e ldugot t kis s ikátorok piciny, korszerűtlen bol t ja iban száz szám
ra lát tuk a komputerekhez szükséges mágneses lemezeket. Re
ménytelenül vártak vevőre. 

1985-ben Kína kénytelen volt r iadót fú jn i . Sorba mondta le a 
megkötöt t importszerződéseket, s a jövőre nézve szigorú import
korlátozást vezetett be. 1986-ban sikerült 1 mi l l iárd dol lárra visz-
szaszorítani a hiányt. 

Mint jó néhány szocia l is ta országnál, Kína esetében is zavar
ba kerül az ember, ha a f izetési mérleg hiányára, i l letve az össze
gyűlt adósságál lományra próbál korrekt adatot keresni. Az egyik 
ú jságban a Reuter azt je lent i Pekingből, hogy tavaly év végén az 
adósságál lomány meghaladta a 16 mi l l iárd dol lárt . Egy kínai
hongkongi szerkesztőség angol nyelvű gazdasági het i lapja vi
szont összesen 7-8 mi l l iárd adósságot jelez. Egyébként bármi
lyen nagy is a két szám között i különbség, Kína n incs gondban 
hitel tör lesztési megbízhatóságát i l letően. Pontosan fizet, és 
mert a nemzetközi bankvi lág az ország méreteihez képest je len
téktelennek tart ja az adósságál lományt , ugyanakkor bízik a nö
vekedésben és az exportban, Kína rendkívül kedvező kamatokra 
kap hitel t . Évi adósságszolgálat i terhe az export kb. 15 százalé
kának felel meg - tehát alacsony. 



Magabiztos helyzetét mutat ja az is, hogy változat lanul ki
egyensúlyozott szinten ál lnak deviza- és aranytartalékai . Ez 
utóbbiból 13 mi l l ió unciát őriz, míg keménydeviza-tartalékai meg
haladják a 10 mi l l iárd dol lárt . 

Az éhség nemcsak importárukra terjedt ki . Legalább ilyen lá
zas sietséggel nyúlt Kína a kooperációt kereső nyugati cégek 
ajánlkozásai után. Az e lmúl t tíz évben kb. 9 ezer olyan vállalko
zás, kooperáció jö t t létre, amelyet a kül fö ld i tőke finanszíroz. 
Ezek alaptőkéje összesen 16 mi l l iárd dol lár - és a*külső szemlé
lőnek meglepő módon e hatalmas tőke 65 százaléka két piciny 
á l lamból , Hongkongból és Makaóból származik. 

Külön érdemes szólni azokról a tengerpart i nyi tot t városokról 
és különleges gazdasági övezetekről, amelyek ta lán a legnyil-
vánvalóbban jelz ik a kínai nyitás bátorságát, tempóját és termé
szetesen az ezzel járó kockázatokat. Miután a különleges gazda
sági övezet tudomásom szerint egyedülál ló kísérlet a szocial is ta 
országok gyakor latában - és eset leg majd követendő például is 
szolgálhat -, Kuangtung tar tományban szerzett tapasztalataink 
megérdemelnek részletesebb ki fej tést. 

Kuangtung 64 mi l l iós tar tomány Dél-Kínában. Lakosságának 
száma tehát megegyezik az NSZK-éval. Hongkonggal határos. 
Székhelye a 3 mi l l iós Kanton. Kína négy különleges gazdasági 
övezete közül három e tar tományban ta lá lható, köztük a legna
gyobb Sencsen. 

A kül fö ld i tőkével e tar tományban alakult ki a legintenzívebb 
kapcsolat . Összesen 7 ezer különböző szerződést kötöt tek 20 
kül fö ldi országgal, és valami lyen mértékben mindegyik igénybe 
veszi a kül fö ld i tőkét is. Az előbb emlí tet t 16 mi l l iárd dol lárból 
4,5 mi l l iárd e tar tományban került elhelyezésre. Az összeg 70 
százaléka direkt tőkeberuházás. Összesen 400 kül fö ld i tőke ál tal 
közvetlenül f inanszírozott k isebb-nagyobb vál lalat működik itt, 
azaz ugyanannyi , mint ezen kívül az egész országban. Igyekeztek 
termelő ágazatokba csábítani a tőkét. Különösen koncentrál t 
körzetek jö t tek létre a Gyöngy-folyó torkolatánál . 

Ezek az új vál la lkozások 600 ezer munkahelyet teremtet tek és 
400 mi l l ió adót f izetnek évente az ál lamnak. Eközben magukkal 
hozzák a modern menedzselés, a market ing, a technológia i tu
dás legújabb eredményeit . 

A kül fö ldi tőke igénybevétele nagyon sokféle formában törté
nik. Közös vál lalatok, kooperációk, leasing vál lalatok mel let t 
gyakran e lőfordul , hogy egy-egy vállalat 100 százalékosan kül
fö ldi kézben van. A jól bevált módszerek közé tartozik az is, hogy 



a nagy tengerentúl i gazdasági központokban kínai kötvényeket 
bocsátanak ki , és így gyűj tenek tőkét a f inanszírozáshoz. 

A kínai törvényhozás megpróbál ja követni ezt a sokoldalú és 
gyors fej lődést. Bár az év elején levették a napirendről az ál lami 
vál lalatok tevékenységére vonatkozó törvényjavaslatot, a veze
tői belv i l longások mérséklődésével fe l tehetőleg ismét az asztal
ra kényszeríti az élet ezt is. Külön törvény készül a kínai-külföldi 
vegyes vál lalatok menedzselésére és működtetésére. Folynak a 
szabadalmi törvény munkálata i is. Csakúgy, mint a technológia i 
együt tműködés szabályozására irányuló törvényé. 

A nagy nyitás részeként a négy különleges gazdasági övezet 
és a t izennégy tengerpart i nyi tott város autonóm döntési jogkö
röket kapott. És maximál is adókedvezményeket. Joguk kiterjed 
arra, hogy százmil l ió dol láros határon belül önál lóan döntsenek 
a kül fö ld i cégekkel való együt tműködésrő l . Már 1979-ben tör
vényt hoztak a vegyes vál la latok létrehozásáról. Az alapítás 
mentes a bürokráciátó l , a kötelező előírások rendkívül szolidak. 
Az 1985-ben a kül fö ld i szerződésekről hozott törvény megfelel az 
á l ta lános nemzetközi gyakorlatnak. 

Míg a hazai kínai vál la latok 33 százalékos társasági adót fizet
nek, addig e kiemelt körzetek vál lalatai csupán 15 százalékot. 
Ezzel Kína kedvezőbb adófel tételeket nyújt , mint Hongkong 
vagy Tajvan. Ezen túl a kül fö ld i részvételű cégek vámmentesen 
importálhatnak nyersanyagot, alkatrészt, berendezéseket, szál
lítási eszközöket. Ha pedig exportálnak, n incs adóterhük az ex
portra. 

A különleges gazdasági övezetek mind ig Hongkong, Makaó 
vagy Tajvan közvetlen tőszomszédságában épülnek k i . így a szá
razföldi és a határon tú l ra került kínaiak között - az etnikai azo
nosság révén - rendkívül szoros gazdasági-kereskedelmi kap
csolatok alakulnak k i . E hídfőál lások segítségével pedig Kína 
könnyen el jut a Délkelet-Ázsia távolabbi országaiban élő kí
naiakhoz is, rajtuk keresztül kiterjedt kereskedelmi forgalmat 
bonyolí t az egész térséggel. 

Sencsenben, ebben a legfontosabb különleges gazdasági öve
zetben öt külön ipari zóna alakult , amelyek ki fejezetten bonyolul t , 
nemzetközi leg versenyképes ipari termékeket gyártanak, vi lág
piaci eladásra. Az egyik kínai szaklap a következőképpen csábí
to t ta Sencsenbe a hongkongiakat : „A hongkongi vál lalatok, ame
lyek a 60-as és a 70-es években a munkaintenzív ipari ágakba in
vesztáltak, és így tudtak robbantani , most, a termelési költségek, 
azaz a bérköltségek és bérleti díjak emelkedése következtében el-



veszítették előnyüket más ázsiai országokhoz képest. A megol
dás: jöj jenek Sencsenbe." / 

A fej lődés rendkívül gyors. 1982-ben még csak összesen 50 ve
gyes vállalat volt Kínában. 1983-ban a számuk 100-ra nőtt, 1983-
ban 200 engedélyt adtak k i , 1984-ben 800-ra nőtt a számuk, majd az 
azt követő két évben ismét megduplázódott . Ma több mint 2000 ve
gyes vállalat működik az országban. 

Sencsen kiemelt helye v i tathatat lan. Nehéz e ldönteni , hogy 
Hongkong elővárosának tekintsük-e, vagy Kína különleges nyúl
ványának, amely Hongkong felé terjedve a jövő képét keresi-
mutat ja. A Sencsenben vál lalkozó kül fö ld i tőke 90 százaléka 
Hongkongból és Makaóból származik. Családias együt tműkö
dés. Ennek persze megvan az árnyoldala is; a kínai kormány 
nem éppen ezt akarta. E kis városál lamok ugyanis kisebb mére
tű , nemegyszer bérmunkával működtetet t üzemeket hoznak lépt
re, sokszor olyan ágazatokban, amelyeket már nem rentábi l is 
fenntartani saját o t thonukban. A kínai kormány azt szerette^vol-
na, ha a vegyes vál la latok a fej let t nyugati á l lamoktó l vonzzák 
ide a technológiát , a leghatékonyabb el járásokat. 

Fentebb kínai forrásokból idézve arra hivatkoztam, hogy a kül
földi tőke nagy része a termelő szférában keresi a vállalkozást.^ 
A kínai források e tek intetben kissé el fogul tak lehetnek. Nyugat
német tanulmányokból egészen eltérő adatokat idézhetek, ame
lyeknek lényege az, hogy a hongkongi és más kül fö ld i tőke ép
pen hogy kerüli az ipari beruházás kockázatát, és inkább a szol
gál tatásokban, a bankszférában, ingat lanok vásárlásában kere
si a bizniszt. A mindennapi városkép inkább ezt bizonyít ja. Az öt 
évvel ezelőtt még kis lé lekszámú, 20 ezer lakosú halászfalu, Sen
csen képét ma fe lhőkarcolók, impozáns banképületek és szuper 
luxusáruházak jel lemzik. Itt van egyébként Kína legmagasabb 
épülete, a Nemzetközi Kereskedelmi Központ - és épül egy még 
magasabb. Kísérőink azzal büszkélkedtek, hogy ez mind-mind 
kínai : a tőke, amely f inanszírozza, az anyag, amelyből épül t és a 
művezetés, amely vezényli. E lgondolkodtató. Kínában nyoma 
sincs hasonló próbálkozásoknak máshol . Hongkong viszont kö
rülbelül ugyanezt a képet mutat ja. 

Sencsen lakosainak száma öt év után meghaladja a fé lmi l 
l iót. 

Nyi lvánvaló, hogy hatalmas áldozatokkal és legalább ekkora 
hongkongi tőkebevonással fej lesztették ki ezt az impozáns kira
katot. 

Csak úgy mel lékesen: ugyancsak hongkongi tőkével és me-



nedzseléssel épít ik meg a Kantonig vezető és Sencsent is ér intő 
sok sávos autópályát. Es az már nem is meglepő, hogy Sencsen 
majdnem minden igényt k iszolgáló nemzetközi repülőtere szin
tén kínai-hongkongi összefogással készül. Kínában természete
sen élénk vita fo ly ik arról, hogy helyes volt-e az i lyen kirakat jel
legű fej lesztés, érdemes-e áldozni e célra akkor is, ha ezen öve
zetek fej lődési iránya nem felel meg a k i induló elképzeléseknek. 
A védőügyvédek azt mondják, hogy a lényeg: néhány év alatt 
Sencsen ipari termelése a harmincszorosára nőtt , és az ide 
áramló több százezer főnyi munkaerő az iparban, a kereskede
lemben, az i rányításban, a szolgál tatásban olyan színvonalon 
saját í that ja el a tudást, a gyakorlatot , mint sehol máshol Kíná
ban, így Sencsen is laboratór ium. Az i lyen típusú együt tműkö
dés nélkül szóba se jöhetne, hogy Kína számítógépeket gyárt, 
rendkívül modern technológia i berendezéseket működtet . 

A bírálók szerint sa jnálatos módon nem annyira az önál ló kí
nai ipari termelés kapott s t imulust ettől a fo rmátó l , hanem a 
hongkongi érdekek nyomul tak előtérbe. Ezt bizonyít ja, hogy a 
termelés nagy része importá l t anyagok fe ldolgozásából és visz-
szaszál l í tásából, alkatrészek késztermékké való összeszerelésé
ből , szerződéses termel tetésből á l l . Ezt jó l i l lusztrál ja egy adat: 
a Sencsenben termelt végösszegnek csupán 20 százaléka a net
tó jövedelem. Vagyis ennyi t tesznek hozzá saját erőből , kínai ol
dalon az importá l t termékekhez. Ez különösen igaz az elektro
technikai és elektronikai iparban. Márpedig Sencsen iparának 
fele e két területből á l l . 

A bírálók másik érve az, hogy nemcsak a modern nyugat i tech
nológia önál ló kínai cé lokat szolgáló meghonosí tása nem sike
rült, hanem a várt devizahaszon is elmaradt. A termelés ór iási 
impor tot igényel. Ugyanakkor kiderült , hogy a Sencsenben meg
termelt ipari termékeknek csupán 30 százalékát exportál ják, a 
többi kínai piacra kerül. 1983-ban 120 mi l l ió dol lár volt az export, 
az import viszont több mint 600 mi l l ió. így az e lmúl t években 
egyedül Sencsen mintegy fél mi l l iárd dol lárral növelte évente Kí
na f izetési mérleghiányát. És ahogyan terjedt, szélesedett a kül
földdel való ipari együt tműködés, úgy nőtt a hiány is, és vált egy
re nyomasztóbbá a def ic i t . Tavalyelőtt a 700 mi l l ió dol láros ex
porttal szemben már 2 mi l l iárd 700 mhl ió volt az import . így Sen
csen a te l jes kínai f izetési mérleghiány 25 százalékát „produkál
t a " abban az évben. Devizahozamok helyett def ic i t . A gazdasági 
zónáktól várt remények egyelőre nem igazolódtak. 

A kínai vezetés mégis határozottan kitart az újszerű formák 



mellett . Csaó Ce-jang miniszterelnök a következőképpen nyilat
kozott: „az ablakot nem becsukni , hanem még inkább kinyi tni 
ke l l " . 

Kétségtelen, hogy a sencseni látvány meggyőző. Észak- és 
Közép-Kína elmaradott , néha nyomasztóan elhanyagolt vidékei 
után üdítő érzés volt azt tapaszta ln i , hogy Kína együtt lép a vi
lággazdaság r i tmusával , még ha csupán e kis zárt enklávéban is. 
Szükség van olyan banknegyedre, olyan ipari üzemekre, olyan 
infrastruktúrára és szolgál tatásokra, olyan szakemberek százez
reire, akik majd képesek lesznek te l jes értékű kontaktusba lépni 
Hongkonggal 1997 után, amikor visszacsatol ják az ősi földhöz. 
Szükség van erre még akkor is, ha a hongkongi hatás, a korlát lan 
kirakatjel leg kel lemet len jelenségekhez is vezethet, csempé
szethez, i l legál is értékesítésekhez; devizaüzérkedéshez, feketé-
zéshez; a hongkongi dol lár kel lemetlenül fe l tűnő népszerűségé
hez és szabados cirkulálásához, nemcsak Sencsenben, hanem 
egyre bentebb hatolva; ahhoz, hogy különböző szolgál tatások 
és áruk csak feketén, hongkongi vagy amerikai dol lárért szerez
hetők meg kínai fö ldön ; ahhoz, hogy egy árunak eszerint többfé
le ára is lehet, és ahhoz, hogy e sokféle devizális és kereskedel
mi anomál ia miat t komolyan mérlegelni kel lett , hogy ne vezes
senek-e be önál ló valutát - Sencsenben. 

E kel lemet lenségek el lenére tény marad, hogy közben napról 
napra új , nagyon fej let t üzemek keletkeznek. Látogatásunk egyik 
napján jö t t létre egy új beruházás, egy sencseni elektronikai cég 
és a Phi l ips között, 40 mi l l ió dol láros értékben, azért, hogy video
magnókat és lézer-lemezjátszókat gyártsanak. Egy nappal ké
sőbb pedig arról tá jékoztat tak bennünket, hogy jún ius elejéig 47 
új vegyes vállalat alakult , 200 mi l l ió dol lárnyi kül fö ld i tőkével. 
(Csak összehasonlí tásul jegyzem meg, hogy az egész magyar 
gazdaság bízik abban, hogy öt év alatt, 1986-90 között ekkora 
összegű kül fö ldi tőkét lesz képes bevonni az országba.) 

Még mindig a Hongkong -ha tás ró l . . . Nemcsak magánszemé
lyek számára bódító. Vál lalatok vezetői is tudnak nagyon nagyot 
tévedni. Olvastam, hogy két kínai céget is bíróság elé ál l í tanak 
- vezetőik személyében -, mert nem tartot ták be a kötelező devi
zális előírásokat, összejátszottak hongkongi partnereikkel, és 
részben hongkongi devizaszámlán helyezték el az exportból 
származó bevételt, részben fe la jánlot ták azt hongkongi fekete
piaci üzletelőknek, hogy forgassák meg a hongkongi dol lárt a kí
nai p iacon, és a megnövekedett jüan bevételben osztoztak a 
gyárak a derék feketézőkkel. Üzérkedés, üzemi módra. 



1984-ben Kína és Nagy-Bri tannia megál lapodtak, hogy Hong
kong 1997-ben csat lakozik Kínához. A városál lamban egyre fo
kozódik az izgalom. Mit hoz a jövő? Idén májusban kiadtak egy 
„zöld könyvet" a „konvergenciáró l " . Hongkong speciá l is irányí
tási terület lesz, Kína nagy autonómiát biztosít számára. Majda
ni kormányának, pol i t ikai rendszerének működési elvei, az alkot
mányt helyettesítő alaptörvény most formálódik. E munkálato
kat 1990-ig be kell fejezni. 

Mi lesz a közeledés lényege? Koegzisztencia vagy konvergen
cia? Az angolok csupán az előzőt akarják. Nehezen veszik tudo
másul , hogy a hongkongi brit kormányzatnak már most meg kell 
szoknia, hogy Hongkongot egyre gyorsabb ütemben fel kell ké
szítenie a Kínával való együtt létre. A hongkongi lakosság képvi
selői amel let t érvelnek, hogy legyen alapvető joguk a majdani 
pol i t ikai rendszer, a kormányzati működési elv meghatározása. 

A kínai-angol közös deklaráció k imondja ugyan, hogy e ké
nyes kérdésben szavazás döntsön, de nincs kidolgozva, hogy ki 
szavazhat és mirő l . 

Hongkongban ugyanis nincsenek pártok, és nem tudják, hogy 
lesznek-e. És ha lesznek, milyenek lehetnek? A szavazók a képvi
selői mandátumok hány százalékáról döntenek? Ha csak kis ré
széről, ér te lmet len pártokat szervezni és csatasorba ál l í tani . Mi
lyen helyet foglal majd el a Kínai Kommunis ta Párt, létrehozza-e 
saját szervezeteit Hongkongban? Sokan ma arra törekednek a 
városál lamban, hogy már jövőre direkt választásokat tartsanak, 
és így mielőbb kész tényeket teremtsenek, még mie lőt t a kínai 
hatás döntő lesz. Kína viszont úgy véli, hogy az i lyen választások 
zavarnák a brit-kínai megál lapodás, a deklaráció lényegét. 

Hongkong szeretné fenntartani gazdasági fej lődését és minél 
szélesebb pol i t ikai függet lenségét. 

Ezt több vonatkozásban egybeesik Kína érdekeivel. Kínának 
mindig is szüksége volt a gazdasági lag prosperáló, kereskedel
mileg virgonc virtuózra, Hongkongra. Korábban csak szűk sáv
ban, ma már tömeges méretekben teremt Hongkong kapcsolato
kat Kína számára a vi lág felé. Feltehetőleg Kína nem kívánja kü
lönösebben sérteni Hongkong önálJó je l legű pol i t ikai státuszát 
sem. Ha ezt akarta volna, akkor 1949-ben egy lépéssel tovább lé
pett volna, és akkor Hongkongnak és a br i teknek nem lett volna 
más katonai választásuk. Ahogyan egy hongkongi pol i t ikus 
mondta: azóta is, bármelyik pi l lanatban Pekingnek csak egy te
lefonhívásába került volna, hogy Londonnal vagy Hongkonggal 
közölje deklaratív szándékát, egyoldalú döntését. 



Kína azonban sohasem akarta ezt. 
És amit most akar, azt Teng Hsziao-ping v i lágosan és nyíl tan 

megfogalmazta: „egy nemzet - két tá rsada lom". 
Hasonlóan alakul majd a másik min iá l lam, Makaó sorsa. 

1999. december 20-án, Hongkong után két és fél évvel a ma még 
portugál irányítás alatt á l ló fé lmi l l iós á l lam csat lakozik Kínához. 
Erről az idén márc iusban ál lapodtak meg Pekingben. 

A Makaó felet t i befolyást és uralmat 1557-ben kapták meg a 
portugálok, cserében azért, mert elűzték a kínai partokat fenye
gető kalózokat. Az utóbbi évtizedekben Portugál ia nem ragasz
kodott minden áron Makaóhoz, gazdasági haszna nem sok van e 
kis gyarmatból . Kétszer is fe la jánlot ták Kínának, hogy visszaad
ják. Először 1967-ben, amikor a kínai „ku l turá l is fo r rada lom" ag
resszivitása a csúcson ál l t . Ki akartak vonuln i . Peking parancsá
ra azonban vörös zászlóval fe l lobogózott kis hajók ál l ták el a ki
kötőt, és ál l í tó lag azt hangoztatták a kínaiak, hogy ha négyszáz 
éven keresztül k izsákmányol tatok bennünket, akkor most addig 
maradjatok, amíg mi jónak látjuk. 

Igaz-e vagy sem, mindenesetre 1974-ben, a l isszaboni forrada
lom után az új kormány ismét fe la jánlot ta a kivonulást. Kína ek
kor sem reagált, mert at tól tartot t , hogy ha magához kapcsol ja 
Makaót, akkor ez idegességet vált ki a számára sokkal fonto-
sabb Hongkongban, és mindez olyan feszültséget teremt, ami 
elodázhat ja Hongkong békés csat lakozását. 

Hongkong és Makaó után már csak Tajvan marad. Persze a 20 
mi l l iós ország, amely csaknem négy évtizede alapvetően ellen
séges viszonyban van Kínával, és amely nemcsak fontos ameri
kai katonai bázis, hanem gazdasági fe j lődésének k imagasló üte
me révén önál lósul t erő is - nos, Tajvan v isszacsatolása már 
egészen más dimenziókat igényel. 

Kínának je lenleg talán nincs is pontos elképzelése erről az 
ütemezésről. S ha van, Washingtonban van egy másik. És a ket
tő között a jelek szerint n incs semmifé le összhang. 





Hogyan látja Kínát 
Lord úr?* 

Winston Lord Pekingbe akkreditált amerikai nagykövet 
elemzése az átalakulásról 

Kérdés: Nagykövet úr! Véleménye szerint melyek a legfonto
sabb változások Kínában az elmúlt tíz év alatt, amióta Mao Ce-
tung meghalt? 
Válasz: Rendkívüli változásokra került sor, mind kézzelfogha-
tóakra, mind kevésbé láthatóakra, de egyenértékűen fontosakra, 
a hangulat változásaira. Úgy tűnik, e változások mindegyike álta
lában pozitív irányba vezet. Ami a vidéket illeti, figyelemre méltó 
előrehaladás következett be a mezőgazdasági termelés felfutta
tásában. Korábban Kína a mezőgazdasági termékek jelentős im
portálója volt. Ma pedig önellátó, sőt mezőgazdasági terméke
ket exportál is. Összehasonlítva a tíz évvel ezelőtti időszakkal, 
egészen más itt a hangulat, sokkal nagyobb a nyitottság a külvi
lág felé. Mindez látható a külföldiek és külföldi termékek be
áramlásában, mind pedig Kína erőfeszítéseiben a nemzetközi 
szervezetekhez való csatlakozás érdekében. Valamivel nagyobb 
a szólásszabadság a politikai és kulturális területen is, bár ez 
nyilvánvalóan meg sem közelíti azokat az értékeket, amelyeket 
mi a mi társadalmunkban magunkénak vallunk. Ugyanakkor, és 
ezt a kínaiak maguk is elismerik, még olyan jelentős problémák
kal állnak szemben, amelyeket meg kell oldani, ha azt akarják, 
hogy a modernizáció sikerre vezessen. 
Kérdés: Mennyiben tér ma el Kína attól a képtől, amelyet Ön ak
kor tapasztalt, amikor egyike volt az első olyan amerikai tisztvi
selőknek, akik több mint húszéves elszigetelődés után magláto
gatták ezt az országot? 

* Winston Lord Henry Kissinger vezető tanácsadója volt, amikor ez utóbbi Nixon elnök nem
zetbiztonsági tanácsadójaként dolgozott 1972-ben a kinai-amerikai kapcsolatokban végbe
ment áttörés idején. Mielőtt nagykövetnek nevezték volna ki Pekingbe a Külpolitikai Tanács 
elnökeként tevékenykedett. Felesége, Bette Bao Lord nagysikerű regényt irt szülőföldjéről, 
Kínáról: Tavaszi hold cimen. 



Válasz: Valójában nem az elsők között voltam, hanem az első 
amerikai tisztviselőként jöttem ide. Részt vettem abban a titkos 
utazásban, amelyet 1971-ben Henry Kissinger Pakisztánból tett 
Kínába, és amint a repülőgép elérte a határt, én a gép elejére fu
tottam, így aztán dr. Kissingert és másokat is legyőztem, első
ként jutottam Kínába, egy másodperccel előttük. Láthatóan sok 
minden különbözik attól, amilyen abban az időben volt. Javulás 
látható az életszínvonalban - jobb a lakáshelyzet, az emberek 
könnyebben hozzáférnek a fogyasztói cikkekhez. Ami a tömegtá
jékoztatást illeti, ott valamivel jobban kiegyensúlyozott a hely
zet és a nemzetközi hírekről részletesebben számolnak be. Ter
mészetesen még mindig nagyon sok védett eleme van a társada
lomnak. Ez még messze nem demokrácia, vagy a piacgazdaság. 
Kéróés.Mennyiben változott a kapcsolat Kína és az Egyesült Álla
mok között? Túlment-e azon a stratégiai megfontoláson, amely 
Mao és Nixon elnök számára oly fontos volt? 
Válasz: Ez a kapcsolat meglehetősen túlnőtt azokon a geopoliti
kai ösztönzőkön, amelyek a két országot összehozták, ma nö
vekvő gazdasági, kulturális, oktatási, tudományos és technoló
giai kapcsolatok, cserék vannak. A kereskedelem volumene a 
nulláról az évi 8 milliárdra nőtt. A Kínában eszközölt amerikai be
ruházások összege, szintén a nulláról több mint másfél milliárd
ra nőtt. A katonai cserekapcsolatok fokozatosan növekednek, 
szélesednek. Bizonyos körökben szinte már divatossá vált azt 
mondani, hogy kapcsolatainkban pusztán a gazdasági dimenzió 
szélesítésére van szükség. Nem hiszem, hogy ez igaz. Az Egye
sült Államok és Kína igen sok közös stratégiai és politikai érdek
kel rendelkezik. Ezeket fel kell tárnunk és ki kell használnunk. 
Kérdés: Azt jelenti ez, hogy az Egyesült Államok és Kína már 
most szövetséges, vagy azzá válik? 

Válasz: Barátok vagyunk. Ez nem jelenti azt, hogy szövetségesek 
vagyunk és azt sem, hogy ne lennének különbségek közöttünk. 
Egyik ország sem törekszik szerződéses kapcsolatra, szövetségi 
kapcsolatra. De a két ország közötti kapcsolat fejlődése az el
múlt 15 évben egyike a nemzetközi szférában bekövetkezett leg
pozitívabb fejlődéseknek. Amit mi a jó kapcsolatokon értünk, 
nem más, mint az, hogy nem keli erőforrásaink jelentős részét 
Kínára összpontosítanunk, mint ahogyan az két évtizeddel ez
előtt volt. Az országaink közötti feszültségek megszüntetése, 
legalábbis csökkentése megszüntette az ázsiai instabilitás né
hány okát. Nagyon sok olyan terület van, ahol aktívan együttmű
ködünk - mint például Afganisztán, vagy Kambodzsa -, míg más 



területeken előfordulhat, hogy eltérő a felfogásunk, de közösek 
a céljaink, mint például a Koreai-félsziget békéjének a fenntartá
sa. Századunkban először tapasztalhatjuk, hogy az Egyesült Ál
lamok, Kína és Japán kölcsönösen kooperatív kapcsolatot léte
sített. Kína számára e kapcsolatban a két legnagyobb előny, 
hogy fenntarthatja a geopolitikai erőviszonyt, erőegyensúlyt -
beleértve a különböző ázsiai biztonsági kérdéseket is - és hogy 
teljes erővel a modernizáció és a gazdasági fejlesztés felé for
dulhat. Ugyanakkor különbségek is vannak közöttünk, nézetelté
rések - némelyek ezek közül történelmi örökségnek tekinthetők -, 
amelyek eltüntetésén mindkét félnek türelemmel kell dolgoznia. 
Emellett a kínai propaganda bizonyos kérdésekben irritáló is le
het. A trend azonban összességében pozitív. 
Kérdés: Mi történt az úgynevezett „kínai kártyával" melyről oly 
sokat hallottunk abban az időszakban, amikor a kapcsolatukat 
normalizálták? 
Válasz: Jómagam sohasem kedveltem és sohasem használtam 
ezt a kifejezést. Túlzottan fölényes és félrevezető annyiban, 
hogy azt sugallja, hogy valamely ország képes arra, hogy egy 
másik országgal játszadozzon. Sem mi, sem Kína - sem a Szov
jetunió - nem engedi meg, hogy bármely másik ország manipu
láljon azzal, hogy a kártyákat kijátssza. Kapcsolatunk Kínával és 
a Szovjetunióval, nyilvánvalóan bizonyos aspektusokban köl
csönhatásokat mutat, de az Egyesült Államok ezeket a kapcso
latokat különböző úton keresi és folytatja. 
Kérdés: A kapcsolatok Kína és a Szovjetunió között olymérték
ben javulnak-e ami nyugtalanítja az Egyesült Államokat? 
Válasz: Ténylegesen volt javulás és ez tovább folytatódhat. Én 
azonban azt gondolom, hogy Kína nagyon egyértelmű és világos 
elképzelésekkel rendelkezik saját biztonsági és gazdasági érde
keit illetően, hosszú távra. Tudja azt, hol keletkezhetnek bizton
sági problémák, és hogy melyik országok nyújthatják a leghaté
konyabb gazdasági segítséget. 
Kérdés: Lehetséges-e, hogy Kína most, amikor Pekingben Ken-
tucky Fried Chicken boltok és Tibetben Holiday Inn Szálloda 
épül, azt jelenti-e ez, hogy Kína az amerikai Coca-colonizáció 
„útjára" lépett? 
Válasz: Nem. A kínai kulturális hagyományok és önfenntartási 
készség olyan erősek, hogy nem számíthatunk Kína alapvető 
természetének megváltozására. Biztos lehet abban, hogy a kí
naiak kínaiak maradnak. 





Megint egy évezred 

Hány lakosa lesz Kínának 2000-ben? Mennyi lesz a nemzeti jöve
delem és az egy főre ju tó egyéni jövedelem? Halmozódik-e ma 
még szol id adóssága? Képes lesz-e ugyanarra a várat lanul 
gyors fej lődésre, amelyet Ázsia több országa diktál ebben a tér
ségben? A több mint egymi l l iárdnyi lakosság tud-e akkumuláln i 
olyan anyagi és szellemi erőt, amely át lendíthet i a hanyat lás és 
a háborúk sok évszázados ívén? Integráns része lesz-e a vi lág
nak - és milyen lesz akkor a vi lág? -, vagy inkább a Kínából érke
ző kihívások lesznek a meghatározóak, nem kis nyugtalanság 
okozójaként? 

És ahogyan nálunk egyre inkább felteszik a kérdést: képes 
lesz-e Kína utolérni a Szovjetuniót, reális veszélyt jelent-e szá
mára? 

E kérdések javarésze megválaszolhatat lan. 
A futuro lógusok mindenesetre lázasan készítik a model leket 

Kína 2000-ig tartó fe j lődéséről . 
A lakosságra vonatkozó becslések 1,2-1,3 mi l l iárd főről szól

nak. Rettentő, szinte fe l foghatat lanul nagy e két t izedes szám
jegy között i különbség. Az eset leges tévedés: 100 mi l l ió ember. 
A becslések abból indulnak ki, hogy az évi növekedési ütem le
szorítható 15 ezrelékre. Ez esetben az összlétszám 1,2 mi l l iárd 
lenne. Csakhogy az elmúl t 30 évben a növekedés üteme mindig 
meghaladta a 20 ezreléket. Ráadásul a 20 évvel ezelőtt i bébi 
boom ifjai hamarosan szülők lesznek. Szóval: Kína lakossága 
fel tehetőleg meghaladja majd 2000-ben az 1 mi l l iárd 250 mi l l ió t . 
A vi lág akkor 6,3 mi l l iárdra becsült lakosságának 20 százaléka 
Kínában él majd. Az át lagéletkor természetesen tovább nő és kö
zel lesz a 75 évhez. 

2000-ben Kína a fe j lődő vi lág át lagánál magasabb szinten elé
gíti ki majd az alapvető szükségleteket. A ma még szegényesen 



élő népesség életszínvonala körülbelül olyan lesz, mint a mai vá
rosi át lagpolgáré. A fa lu és a városi élet között i ma még csak
nem háromszoros szintkülönbség (a város javára) kétszeresre 
csökken. 

1980-hoz képest Kína négyszeresére növeli a jelzések szerint a 
termelési értéket. így a mai nyolcadik helyről az ötödik-hatodik 
helyre rukkol elő a v i lágrangl is tán. Ez persze nagyon magas, évi 
7-8 százalékos növekedést tételez fel , 'és ta lán ez a legmeré
szebb és legkevésbé megalapozott elképzelés a számításokban. 

Ma Kína az egy főre ju tó termelési értéket tekintve 159 vizsgált 
ország közül a 133. helyen ál l . Szinte csak a legszegényebbek 
ál lnak mögötte. A prognózisok szerint az ezredfordulóra a 80. 
helyre léphet elő. 

Mértéktar tóbb számítások az ezredfordulóig át lag 6 százalé
kos növekedéssel számolnak. Ez esetben természetesen a nem
zeti jövedelem sem nő négyszeresére 1980-hoz képest. A fejlő
dés fel tételezi , hogy Kína sikeresen egyesít i a modern technikát 
a hagyományos iparágakkal, hogy mindig lesz annyi export ja, 
amelyért cserében fej lett ipari berendezéseket vásárolhat; hogy 
békés nemzetközi körülmények között élhet és a hadiipar egy ré
sze a mainál nagyobb mértékben szolgálhat ja a polgári terme
lést; továbbá hogy a ma elsősorban a tengerpart i területekre 
koncentrál t erőfeszítések hamarosan tovább gyűrűzhetnek a 
zömmel elhanyagolt belső, szárazföldi körzetek felé. 

Kína várható adósságál lományára vonatkozóan je lentősen el
térnek a becslések. Az egyik feltételezés szerint képes lesz éven
te 8-9 százalékkal növelni az export ját. Ez esetben importálhat 
annyit , hogy megvalósí tsa a tervezett 8 százalékos évi nemzeti
jövedelem-növekedést, úgy, hogy eközben adósságál lománya a 
kezelhetőség szintjén belül maradjon. E számokat feltételezve 
ez esetben 100-120 mi l l iárd dol lár volna Kína adóssága, adós
ságszolgálat i terhei nem haladnák meg az exportbevételek 15 
százalékát - vagyis fennmaradnának a mai kel lemes ál lapotok. 
Ha azonban nem képes hasonló mértékű exportnövekményre, 
továbbá ha nem lesz szigorú a devizaügyletek irányításában és 
el lenőrzésében, akkor a 8 százalékos gazdasági növekedés fenn
tartása hatalmas import többlethez vezet. Ez esetben akár 250-
300 mi l l iárd dol láros adósságál lományt is k ialakíthatnak, és az 
adósságszolgálat i teher elérné az exportbevétel 35 százalékát. 
Ilyen eladósodás mel let t Kína már menet közben feladni kény
szerülne a most tervezett magas növekedési tempót . 

Megtanul tuk saját hazai tapasztalatunkból is, hogy a tar tósan 



és felelőt lenül összegyűj töt t adósság nem csupán azért je lent 
súlyos terheket, mert az adósságszolgálat felemészti a szorgos 
munkával , kímélet len következetességgel előál l í tot t , kiszenve
dett exportbevételeinknek nagy részét - és így a tel jesí tmény 
nem lát ja napról napra a visszaigazolást -, hanem azért is, mert 
a túlzott függés maga alá gyűri , k iszolgál tat ja egy ország tel jes 
belső életét, sőt érint i nemzetközi kapcsolata i t is. A gazdaság, a 
szociál is helyzet, a pol i t ika mozgásszabadsága olyan korláto
zottá válhat, hogy a külső, az ország által szinte cseppet sem be
fo lyásolható körülmények szolgai alázatra késztetik a függővé 
vált á l lamot. 

Kína két, je l legében abszolút eltérő évtizeden ment keresztül 
1966 és 1987 között. 

Az első évtized fe lbolydul t volt. Hogy könnyebben megértsük 
az akkori pol i t ikai mozgások lényegét, érdemes idézni Henry 
Kissingernek, a modern pol i t ikai gondolkodásmód egyik kiemel
kedő képviselőjének ál ta lános, de Kínára fe l tét lenül érvényes 
medi tác ió ját : 

„A fe j lődő országok kar izmat ikus vezetőinek a gazdaság fej lő
dése ambíció ikhoz képest túl korlátozott cé l . A gazdasági előre
haladás megbont ja a belső struktúrát. Ily módon ál landó nyo
mást gyakorol a vezetésre, hogy ál l í tsák helyre uralmuk legi t imi
tását. Erre nagyon alkalmas a drámai külpol i t izálás. Szerintük a 
kalandor külpol i t ika nem rontja, sőt elősegít i a gazdasági fej lő
dést. Belülről nagy nyomás nehezedik az önkényuralomra, és így 
erős az ösztönzés arra, hogy a külpol i t ikát a belső összetartás 
elérésére használják fel . A külpol i t ika eszköz a belső nehézsé
gek megkerülésére." 

A 70-es évek második felétől az új kínai vezetés sikeresen kon
szol idál ta a megrendült ország gazdasági és társadalmi helyze
tét. A lendületes, néha bámulatos fej lődés, a gazdasági és pol i
t ikai új í tások egymást követő sorozata szükségszerűen kizárja a 
harmóniát. E gyors fej lődés e l lentmondásokat termel ki , konfl ik
tusokat teremt. 

A mai kínai helyzetre érvényes lehet Kissinger egy másik té
tele: 

„Napja ink d i lemmája az, hogy nincsenek tel jes megoldások. 
Olyan vi lágban élünk, amelyen a technológia, az értékek és az 
intézmények forradalmai söpörnek végig." 

És aki nem tud ehhez alkalmazkodni , azt bizonyára el is söprik 
e forradalmak. Ezt igyekszik Kína elkerülni a maga „másod ik for
radalmával" . 
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