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Európában és Amerikában egyre nagyobb hangsúlyt kap a politikai földrajzi és a geo-
politikai gondolkodás, s eközben a Kínai Népköztársaság a 21. század legnagyobb 
geopolitikai és geoökonómiai programját indította be – ez az „Egy övezet, egy út” pro-
jekt. Mára Kína vált a világ egyik vezető geopolitikai országává.

A geopolitika fejlődéséről szóló tanulmányokban többnyire csak az európai és amerikai 
nagy gondolkozókról hallhatunk, olvashatunk, azonban a kínai geopolitika fejlődéséről 
kevés információval rendelkezünk, döntően a kínai nyelv nem ismerete miatt. A nyugati 
geopolitikai gondolkodásmód kialakulása és fejlődése alatt mi történt Ázsiában, leg-
főképpen Kínában? Az 5000 éves kultúrával rendelkező Kínában hogyan viszonyultak 
a politikai földrajz és geopolitikai gondolkodáshoz? – tehetjük fel ezeket a kérdéseket.

E tudománypolitikai hiányosságok feloldására teszek kísérletet – részben a kínai 
nyelvű szakirodalom feldolgozásával – tanulmányomban, amelyben a kínai geopo-
litika fejlődését mutatom be az ókori kínai stratégáktól és filozófusoktól kezdve a 
császári dinasztiák tanácsadóin és tudósain át egészen a modernkori kínai vezető-
kig, napjaink politikusaikig. Tanulmányomban továbbá a nyugati és kínai geopolitikai 
gondolkodásmódot is összehasonlítom, hogy még tisztább képet kaphassunk a kínai 
geopolitikai tudományról és még könnyebben megérthessük a Kínai Népköztársaság 
kormányának geopolitikai gondolkodásmódját, lépéseit.

1. A geopolitika Nyugati értelmezése 

A nemzetközi viszonyok térbeli és földrajzi jellegzetességeinek tanulmányozása, a 
politika, továbbá a geográfia, a természeti környezet, a demográfia és az államilag 
szervezett társadalom kapcsolatának, egymáshoz való viszonyának vizsgálata a 19. 
század végén került a tudományos érdeklődés előterébe. Új tudományágak születtek: 
a geopolitika és a politikai földrajz, amely fogalmak a politikatudomány és a földrajz-
tudomány szemléletmódjának, módszertani hagyományainak, kutatási területeinek 
összekapcsolására irányultak (Szilágyi I., 2013).
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A geopolitika szó megalkotója Johann Rudolf Kjellen (1868-1922) svéd politológus 
professzor, aki a szóösszetételt 1899-ben használta először az Ymer című svéd folyó-
iratban megjelentetett írásában. Azonban a politikai földrajzi és geopolitikai gondol-
kodás mély történelmi gyökerekre vezethető vissza. Már a klasszikus ókori görög 
filozófusok is tanulmányozták az emberek, a városállamok és a földrajzi környezet 
közötti viszonyokat.

Arisztotelész (i.e. 383-322) a „Politika” című művére vezethető vissza a politikai tér-
beli folyamatok kölcsönhatásának elemzése és földrajzi determinisztikus megfogal-
mazása. Az ideális városállamokat földrajzi szempontokból is definiálta: a száraz-
földdel, tengerrel és az egész vidékkel kapcsolatban kell állnia. A politikai földrajz és 
geopolitika első nagy szakaszára a környezeti determinisztikus felfogás volt jellemző.

A történelem során Arisztotelész után is számos nagy filozófus foglalkozott a politikai 
földrajz kérdéseivel, mint például a görög Strabon (Kr. e. 64-24), az arab történész Ibn 
Khaldún (1331-1406), az olasz politikus, gondolkodó Machiavelli (1469-1527), a fran-
cia filozófus, író és gondolkodó Montesquieu (1689-1755), valamint a német filozófus 
Kant (1724-1804).

A politikai földrajz és geopolitikai gondolkodás folyamatosan formálódott és fejlődött 
Európában az évszázadok során, végül a 19. század végén, 20. század elején jelent 
meg az akadémiai tudományosság, a politikai gondolkodás és a politikai döntésho-
zatal világában. A modern politikai földrajz és geopolitika megalkotói a 19. század 
végén, 20. század elején a német Friedrich Ratzel (1844-1904) és a már említett svéd 
Johann Rudolf Kjellen (1864-1922). 

Kjellen az alábbiak szerint definiálta a geopolitika fogalmát: „A geopolitika az állam-
nak, mint földrajzi szervezetnek és térbeli jelenségnek az elmélete; vagyis azt vizs-
gálja, hogy az állam, mint tér (ország), terület, uralom vagy attól jelentős mértékben 
különbözve, mint birodalom, hogyan működik. Mint politikatudomány mindig az állam 
egységét tartja szem előtt. A geopolitika az állam, mint földrajzi organizmus térbeli 
megnyilvánulásának a tudománya” (Szilágyi, 2013: 15).

Ratzel elmélete szerint „A geopolitika a földrajzi feltételeknek és sajátosságoknak, 
különösképpen pedig a nagy terek államok életére gyakorolt hatásának a tudománya; 
az egyén és az emberi társadalom lakott tértől való függését vizsgálva állítja, hogy a 
földrajz törvényei a meghatározóak. Hozzájárul a politikai viselkedés és a kormány-
zás földrajzi értelemben vett meghatározásának szükségességéhez” (Szilágyi, 2013: 
15).
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A geopolitika korai képviselői a földrajzi fekvés, a domborzat és a klíma hatásait vizs-
gálták az államok társadalmi-gazdasági fejlődésére, nemzetközi kapcsolatrendsze-
rére, világpolitikai súlyára.

A továbbiakban kisebb-nagyobb szünetekkel, de folyamatosan változott a politikai 
földrajzi és a geopolitikai gondolkodás, amelyeket az országok döntéshozatalában is 
hasznosítottak, főként az I. és a II. világháború idején élte újabb aranykorát, de a 21. 
században is az egyik legfontosabb diplomáciai eszközzé vált.

Észak-Amerikában a 19. században kezdték átvenni az európai elméleteket, ekkor 
kezdődött a földrajz politikai és geopolitikai gondolkodás erősödése. Az amerikai 
geográfus, Ellen Churchill Semple (1863-1932), Ratzel tanítványa terjesztette kez-
detben a politika és a földrajztudomány ötvözésének gondolkodásmódját, Sample 
munkásságában Ratzel földrajzi determinizmusát és történelemszemléletét érvé-
nyesítette. Az amerikai politikai földrajz és geopolitika fontos szereplője volt Alfred 
Thayer Mahan (1840-1914) admirális is, aki a tengeri hatalmak történelemre gyakorolt 
hatásait vizsgálta, ezzel elnyerve a „tengeri hatalom geopolitikai teoretikusa” címet, 
továbbá őt tartják a geostratégia megalapítójának is.

Jól látható, hogy a politikai földrajz és a geopolitika gyökerei már az ókori görög kor-
ban felfedezhetők és a történelem során számos európai politikus, filozófus foglalko-
zott a politika és a földrajz kapcsolatával. 

Ez idő alatt, az Európától távol eső, de a mai globalizált, „összeszűkült” világban már a 
„közelben” elhelyezkedő Kínában voltak-e hasonló elméletek? – tehetjük fel a kérdést. 
Kína 5000 éves kultúrájában számos, nemzetközileg híres és a nyugat által is kutatott 
filozófus, stratéga, bölcs tevékenykedett. Míg Európában Arisztotelész kezdte meg a 
városállamok és földrajzi elhelyezkedésükről az elmélkedést, Kínában felmerültek-e 
vajon hasonló gondolatok?

2. Kínai geopolitika

A Kínai Népköztársaság a 21. században már a világ második legerősebb gazda-
sági országává fejlődött, számos sikeres geopolitikai és geoökonomiai stratégiát, 
politikát folytatott az elmúlt években. Ezek közül is a legnagyobb és jelenleg is a 
legaktuálisabb kínai geopolitikai stratégia az „Egy övezet, egy út” kezdeményezés. 
Megválaszolandó, hogy Kína átvette-e a 19. és 20. századi, nyugati politikai földrajz 
és geopolitikai gondolkodásmódot és azt hasznosította-e a gyakorlatban, majd a 21. 
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században tökéletesítette-e? Vagy a kínai észjárásban régóta jelen van az efféle gon-
dolkodás? 

Kína történelmét, kultúráját és a korabeli filozófusok munkáját kutatva a fennmaradt 
dokumentumokban megtalálhatjuk a feltett kérdésekre a választ és megismerhetjük 
a kínai politikai földrajz és geopolitika gyökereit és fejlődését.

Kína a geopolitika értelmezését a 20. század végéig a mai Kína területén és a kör-
nyező országok közötti kapcsolatra, regionális szintre vetítette ki, nem volt az USA-
hoz és Oroszországhoz hasonló, a világra kiterjedő geostratégiája, csak a 21. század-
tól helyezte a geopolitika gondolkodást globális szintre. Ennek két oka van:

– Kína a történelme során többnyire egy zárt geográfiai térben működött, határvi-
dékeinek nagy része természetes földrajzi határ: keleten a Bohai-öböl, a Sárga-
tenger, a Kelet-kínai-tenger és délen a Dél-kínai-tenger, azaz 18.000 km hosszú 
tengerpart határolja az országot, dél-nyugaton, nyugaton a Himalája és a Tibeti-
fennsík, és északon a Góbi-sivatag védi a külvilágtól az országot.

– Kína a történelem során gazdaságilag és politikailag is mindig fejlettebb volt a 
szomszédos országoknál, ebből kifolyólag az az elképzelés ivódott bele a kínai köz-
gondolkodásba, hogy Kína a világ közepe. Ez a gondolat megfigyelhető az ország 
kínai elnevezésében is: Középső Birodalom.

2.1. Politikai földrajz és geopolitika kifejezések Kínában

Kínában jelenleg 2 szóösszetételt használnak, ha a politikai földrajzról vagy a geo-
politikáról van szó. A politikai földrajz (地理政治 – Geopolitics) az Angliában és 
Amerikában elterjedt politikai földrajz tudományra, míg a geopolitika (地缘政治 – 
Geopolitik) a német geopolitikai iskolára utal. Habár a kettő nem ugyanaz, de a kínai 
nyelvű tanulmányokban és kutatásokban a két szóösszetételt azonos jelentéssel 
használják.

A 10 évente frissülő „Cihai” nevű kínai értelmező nagyszótárban az alábbiak szerint 
definiálják a geopolitika szót: „geopolitika, más néven földrajzpolitika, a földrajzi és 
az emberi tényezők együttes hatása a nemzetközi politikai jelenségekre, a 19. szá-
zad végén, 20. század elején alakult ki, holisztikus kutatási módszertant használja, 
összegyűjtve az ismereteket a területekről, éghajlatokról, erőforrásokról, földrajzi 
elhelyezkedésekről, népességeloszlásról, kultúráról, kereskedelemről stb., vizsgálja, 
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magyarázza és vetíti előre a világ és regionális területek stratégiai pozícióit, továbbá 
az országok politikai döntéseit” (Cihai, 1999: 1512).

2.2. A kínai geopolitika gyökerei

2.2.1. Kína katonai stratégái

Kínát először Kr. e. 221-ben egyesítette Qin Shihuang, Qin császár uralkodása előtt a 
kínai történelem számos ország hadakozásáról szólt, az egységes Kína előtti időszak 
a sokatmondó „hadakozó fejedelemségek kora” (i.e. 403-221) nevet kapta. E korai kor-
ból maradt fenn az első geopolitikai gondolatokat tartalmazó hadtudományos iro-
dalmi mű, a „Liu Tao”, magyar fordításban „Hat titkos tanítás”. Jiang Ziya (i.e. 1156-
1017) kínai tábornok az éppen alakuló Nyugati-Zhou dinasztia (i.e. 1046-771) királyait 
támogató munkásságát mutatja be művében.

Jiang Ziya fő stratégiája a jóakarat és igazságosság geopolitikája, és arról érteke-
zik, hogy más országokkal és nemzetségekkel igazságosan és jól kell bánni, minden 
ország a saját érdekeit nézi, bármit teszünk, igazságosan kell eljárni, a szomszéd 
országokkal win-win szituációra kell törekedni. Továbbá hangsúlyozta, hogy a közeli 
szomszédos országokkal tisztelettel kell bánni. A „Liu Tao” című művében a földrajzi 
adottságok vizsgálatát is fontosnak tartja a harcok során és a hadseregnek a határon 
túli mozgásával kapcsolatban is fontos elemzéseket tesz.

A „Tavasz és ősz korszak” (i.e. 770-476) végén élt Guan Zhong (i.e. 723-645) refor-
mer politikus. „Guan-ce” című művében geopolitikai viszonylatban elemzi, hogy a kis 
országoknak hogyan kell viszonyulniuk a nagyobb nemzetekhez, és a nagy országnak 
miként kell építeni a kapcsolatokat, hogy ne érje váratlan támadás, amely a gyengék 
közé vetné vissza őket. Fő gondolatai közé tartozik, hogy a közeli országokat kell be-
hódoltatni – nem feltétlenül katonai eszközökkel –, és a távoliakra fenyegetően hatni, 
ugyanakkor tiszteletben tartani őket.

Érdekesség, hogy Guan Zhong a geoökonomiához hasonló elméleteket feszeget. 
A geoökonómia fogalma Edward Luttwak (1990) politológus nevéhez fűződik, ő művei-
ben az alábbiak szerint definiálja a geoökonómiát: „az nem más, mint a nemzetek 
közötti ősi fegyveres rivalizálás folytatása új gazdasági eszközökkel, s így a háborút 
helyettesíti a gazdasági hódítás, a gazdasági versengés” (Bernek, 2010: 34).
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Guan Zhong i.e. 600-as években már a kereskedelmi-háború nagymestereként győ-
zött le több környező országot. Művének 76. fejezetében leírja, hogy az uralkodónak 
meg kell vizsgálni a környező országok fő export termékeit, gazdasági berendezke-
dését, az évszakok változásainak hatását a terményekre és gazdaságra, végül „gaz-
dasági-statisztikai” számításokkal uralma alá vonhatja a szomszédos országokat. És 
valóban, Guan Zhong katonai irányításával országa kisebb-nagyobb kereskedelmi 
háborúkkal több nemzetet is békésen bekebelezett.

100 évvel később élt a világszerte ismert Szun-ce (i.e. 545-470), akinek „A háború 
művészete” című, magyarul is megjelent könyve a kínai geopolitika egyik alapműve. 
Szun-ce tanításait nem csak Kínában, hanem az egész világon a mai napig alkalmaz-
zák a hadtudományi oktatásban, a politikai stratégiákban, de a „kereskedelmi harcok-
ban” is. Szun-ce tanításaiban nagy fontosságot tulajdonított a geográfiai viszonyoknak 
mind a csatamezőn, mind az országok tekintetében. A stratégiai döntések meghozatala 
előtt teljes földrajzi kutatásokat hajtott végre, kitérve minden apró geográfiai részletre.

Szun-ce művéhez hasonlóan számos kínai hadviselési könyv született, amelyek-
ben mind fellelhető a geopolitikai gondolkodás csírái. Ezek közül is kiemelendő a 
„Szema-fa” című mű, amely több nagy kínai stratéga cselekedeteit foglalja össze. 
Ebben a könyvben a szerzők már nem azt taglalják, hogyan kell háborúzni, hanem 
hogy szükségszerű-e a háború, milyen célból induljanak háborúba. Ha a háború elke-
rülhetetlen, akkor tanulmányozni kell minden részletet a két ország kapcsolatairól és a 
lehetséges háború kimeneteléről. Továbbá az alábbi fontos megállapítást teszik: „Ezért 
aztán bár lehet hatalmas az ország, de ha kedvét leli a háborúkban, akkor bizonyos, 
hogy el fog pusztulni. (Másrészről viszont) hiába van béke az ég alattiban, aki a hábo-
rúról megfeledkezik, az egészen biztos, hogy veszélybe kerül” (Szun-ce, 2006: 136).

Összegezve kijelenthetjük, hogy a kínai kultúra folyamatos fejlődésének, a földrajzi 
adottságoknak és történelmi eseményeknek köszönhetően a mai Kína területén szá-
mos nagy katonai stratéga született, akik ötvözni tudták a természet iránti fogékony 
kultúrát a hadviseléssel. Ebből kifolyólag a kínai stratégák i.e. 600-700 évvel ezelőtt 
már lefektették a kínai geopolitikai gondolkodás alapjait.

2.2.2. Kína nagy filozófusai a geopolitika tükrében

Kína nagy filozófusainak tanításaiban is megtalálhatóak a geopolitikai gondolkodás 
gyökerei. A teljesség igénye nélkül két híres filozófus említendő meg, az egyik az 
„Út és erény könyve” írója, Lao-ce (i.e. 571-471), másik pedig Konfuciusz tanítványa, 
Mo-ce (i.e. 476-390).
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Lao-ce a békés geopolitikai gondolkodás tanítója, művében a bizalomra, a hiteles-
ségre és a kölcsönös tiszteletre tette a hangsúlyt. Az országoknak egymással békes-
ségben kell élniük, egymást segítve, támogatva tudnak fejlődni. A háború a rosszat 
és a gonoszságot szüli, amelynek végeredménye a káosz. Ellenzett minden háborút, 
tanításai szerint a „Dao” (Tao, vagy „út”) irányítja a világot, nem az emberiség, ezért 
a Dao szabályai szerint élve béke és boldogság lehet a földön. De ha az ember akarja 
irányítani a világot, akkor az harcokat, szomorúságot és bajt okoz.

Mo-ce tanításai is a békés együttlétről szólnak. A „Hadakozó fejedelemségek korá-
ban” Mo-ce és tanítványai járták a fejedelmeségeket, hogy agitálásukkal lebeszéljék 
őket a harcokról. A „támadás-nélküli békét” hirdette, tanítása szerint a háború nem 
válik egyik fél javára sem, sőt, további gondokat fog eredményezni. Mo-ce amikor 
tudomást szerzett arról, hogy a Chu ország támadást akart indítani a Song nemzet-
ség ellen, azonnal felkereste Chu ország vezetőjét, és sikeresen lebeszélte a harcok-
ról. Ugyanis elmélete szerint a nagy országnak a kis ország elleni támadása nem 
csak a kis országnak okoz gondot, de a nagy országra is veszedelmes.

Mo-ce továbbá azt tanította, hogy az országoknak szeretniük kell egymást és együtt-
működésben, harmóniában kell élniük. Az önzőség okozza a terjeszkedést és háborút, 
e helyett viseltessenek a többi országgal úgy, mint a saját nemzetükkel, az erőforrá-
sokat pedig osszák meg egymás között, így békében élhetnek egymással.

A kínai filozófusok az államokat már a ratzeli gondolatokhoz hasonlóan élő organiz-
musként fogták fel és azok szintjén vizsgálták a békés együttélést, amelyek kihatnak 
az emberek életére is. A kínai kultúrában nagyon fontos helyet foglal el Lao-ce és 
Konfuciusz tanítása, amelyek a mai napig a kínai kisiskolások kötelező memoriterei!

2.3. Kínai geopolitika hajtásai

2.3.1. Az ókor végétől a kínai modernkorig

A lefektetett tanításokat az évezredek során tovább fejlesztették a kínai filozófusok, 
gondolkodók, így a geopolitikai gondolkodás is további fejlődésen ment keresztül. 
A konfuciuszi tanításokat hirdető Meng-ce (i.e. 372-289) már kijelentette, hogy egy 
országnak 3 kincse van: föld, nép és politika. A világon elsőként definiálta az államot, 
a klasszikus hármas felosztás szerint, ezen belül a földterület fontosságát hangsú-
lyozta.
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Su Qin (i.e. 4. sz. – 284) a „függőleges geopolitika”, Zhang Yi (i.e. 4. sz. – 309) pedig a 
„vízszintes geopolitika” nagymesterei lettek – akkoriban Kína területén 7 ország hada-
kozott egymással, Su Qing egy függőleges, észak-dél mentén próbálta egyesíteni az 
országokat, Zhang Yi vízszintesen, kelet-nyugat tengely mellett akarta összefogásra 
bírni 3 országot (1. ábra).

1. ábra 

A kínai függőleges és vízszintes geopolitika történelmi alapja

Forrás: saját készítés

Fan Sui (i.e. 3. sz. – 255) politikus és stratéga szerint a távoli országokkal baráti dip-
lomáciai kapcsolatokat kell kiépíteni, a közeli országokat pedig harc útján bekebe-
lezni. Ennek a gondolkodásnak az alapja a folyamatos terjeszkedés, hiszen a közeli 
országok bekebelezésével a távoliakból előbb-utóbb szomszéd ország lesz. Fan Sui 
gondolatát a későbbiekben több filozófus és stratéga átvette, a mondás (远交近攻) a 
jelenlegi hétköznapi életben is használatos.

I.sz. 80-ban megjelent az első politikai földrajzkönyv, a „Han könyv földrajzi monográ-
fia”, amelyben leírták az akkori pontos határokat, városok, falvak számát és népessé-
geik adatait, közlekedési útvonalakat stb.

Zhao

Quin

Yan

Yue

Qui

Chu

vízszintes geopolitikai stratégia – Zhang Yi

függőleges geopolitikai stratégia – Su Qin
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Hasonlóan e monográfiához, Li Jifu (758-814), Tang-dinasztia politikusa és földrajztu-
dósa megírta a „Yuanhe tartomány térkép könyvét”, amely pontos leírást ad a tartomány 
politikai földrajzi helyzetéről. A Ming-dinasztia végén, Qin-dinasztia elején élt Gu Yanwu 
(1613-1682) híres politikus, filozófus és földrajztudós, aki az ország földrajzi helyzetét, 
adottságait tanulmányozta, az erőforrásokról, továbbá a közigazgatási egységekről, 
méreteikről, gazdasági helyzetükről értekezett a „Könyv az ország előnyeiről és beteg-
ségeiről” című könyvében, amelyben leírja az ország geográfiai előnyeit és hátrányait.

2.3.2. Kínai modernkor

2700 évvel ezelőtt a kínai bölcsek már feszegették a geopolitikai gondolkodás alap-
jait, amelyek közül számos stratégiát a mai kínai vezetés is átvett, ha máshogy nem 
is, de retorikai szinten mindenképpen. A jelenlegi kínai kormányzás is nagy hangsúlyt 
helyez a békés együttműködésre, mint ahogy azt Lao-ce és Mo-ce is tanították. De a 
kormányzat geoökonómiai törekvéseikben is fellelhető a Guang Zhong által megkez-
dett geoökonómiai gondolkodás, ezenben belül a gazdasági terjeszkedés.  

A kínai filozófusok és stratégák nem csak azt vizsgálták, ami volt, ami van, hanem azt 
is, ami lehetne, aminek lennie kellene, sőt azt is, ami lesz, tehát nem csak a jelenről 
írtak, de a jövőbe is tekintettek (Palotás, 1943).

Folytatva a kínai stratégák és filozófusok munkáját, Kínában a 18. és 19. században 
is tovább fejlődött a kínai geopolitikai gondolkodás. Az európai országok erőszakos 
terjeszkedésével – 1839-42. évi ópiumháború – a külföldi katonai egységek és kalan-
dorok megjelenésével a nyugati geopolitikai gondolkodásmód is megérkezett Kínába.

Két neves geopolitikai gondolkodót érdemes kiemelni ebből a korból: Lin Zexu (1785-
1850) politikus, filozófus és költő, továbbá a nemzetközileg elismert Szun Jat-szen 
(1866-1925) kínai forradalmár képviselik a kínai modernkor geopolitikai irányzatát.

Lin Zexu jól ismerte a kínai és nemzetközi politikai eseményeket, az ópiumháború 
idején tanulmányozta Kína földrajzi adottságait és a külföldi katonai egységek meg-
jelenését a térségben. Két geopolitikai veszélyre hívta fel a figyelmet: délen az angol 
tengeri flotta akadályozását sürgette, meglátása szerint, ha az angol haditengerészet 
bejut a Jangce folyón, akkor az a kínai nemzet végét hozhatja, ezért a tengerparti és 
a Jangce folyó menti tartományokat jelölte ki a harcok bázisának.

Északon az orosz cár hadseregei fenyegették a kínai határokat, meglátása szerint a 
cári seregek Ujguria területeit szeretnék bekebelezni, amely nagyban meggyengítené 
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Kína hatalmát, ezért az északi határvédelem megerősítését is sürgette. Lin Zexu volt az 
első kínai geopolitikai gondolkodó, aki a geopolitikai változásokat és veszélyeket a közeli 
és távoli jövőben vizsgálta, és az elképzelései szerint rendelte el az ország védelmét.

Szun Jat-szen nem csak a „kínai forradalom atyja”, hanem a kínai geopolitika nagy filo-
zófusa is volt. Kína földrajzi adottságait a világpolitika szintjén tanulmányozta, művei-
ben kijelentette, bár Kína nagyrészt szárazföldi területtel rendelkezik, de a hosszú 
tengerpartjából kifolyólag 5:2 arányban definiálni Kína szárazföldi és tengeri határait. 
Ezért hibásnak ítélte meg Kína eddigi bezárkózását és a tengeri utazások tiltását a 
történelem során. Szun Jat-szen már nem csak a szárazföldi erők, hanem a haditen-
gerészet fejlesztését is megkezdte. Elsőként hirdette Kínában a légierő fontosságát, 
ugyanis filozófiája szerint az ország csak akkor tud békésen tovább fejlődni, ha meg 
tudja védeni a határait földön, vízen és levegőben egyaránt a külföldi agresszorok ellen.

A modernkorban számos kínai fiatalnak lehetősége adódott, hogy Európába utazzon 
tanulmányokra. A visszatérő földrajztudósok elkezdték Kínában terjeszteni a nyu-
gati geopolitikai tanulmányaikat, Kínában egyre többen megismerhették a mackinderi 
gondolatokat, továbbá európai és amerikai geopolitikai könyveket kezdtek lefordítani 
kínai nyelvre. E mellett egyre több kínai földrajztudós, politikus, katonai vezető publi-
kált könyvet Kína problémáiról geopolitikai aspektusból. 

2.4. A kínai geopolitika újkora

A Kínai Népköztársaság megalakulása után a geopolitikát, mint tudományágat a „nyu-
gati kapitalizmus ördögi termékének” tulajdonították, ezért kezdetben nem készültek 
geopolitikával foglalkozó tanulmányok, de jelen volt a geopolitikai gondolkodásmód.

A Kínai Népköztársaság vezetői között több geopolitikai stratéga is megtalálható, akik 
műveikben is tanulságot adtak a geopolitikai gondolkodásmódról.

2.4.1. Mao Ce-tung (1893-1976)

Mao kínai forradalmár, politikus, stratéga és költő volt, a forradalom és a 
Népköztársaság megalapítása során is folyamatosan nagy hangsúlyt fektetett a kínai 
és külföldi földrajzi ismeretek használatára a politikában. A politikai és egyéb fon-
tos stratégiai döntésekben objektív tényezőként tekintett a geográfiai adottságokra. 
Mao a „Kínai forradalmi háború stratégiai kérdései” című tanulmányában az alábbiak 
szerint ír: „A tapasztalt parancsnok, ha lelkiismeretesen tanul, tökéletesen megérti 
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alakulatának valamennyi megkülönböztető sajátosságát, tökéletesen megérti az 
ellenség alakulatainak megkülönböztető sajátosságait, és megérti valamennyi többi 
feltételt is, amely befolyással van a hadműveletek menetére: a politikai, gazdasági, 
földrajzi, éghajlati stb. feltételek” (Mao Ce-tung, 1952: 348-349).

Mao geopolitikai külpolitikáját a 30 év alatt folyamatosan fejlesztette, változtatta, kez-
detben a világot két részre osztotta, az imperialistákra és a szocialistákra. Az ország 
a történelme során hol az egyikhez közeledett, hol a másikhoz. Nincs harmadik út, a 
kettő közül kell választani egyet – vallotta, ez volt az „egy oldalra dőlés” politikája. Az 
1950-es években az volt a geopolitikai kérdés, hogy melyik oldal választásával nyer-
het Kína nagyobb biztonságot. Mao a szovjet szövetséget választotta.

Az 1960-as években már egy „középső övezetről” értekezett, amely Amerika és 
Szovjetunió, a két nagy tábor között van. A „középső övezetet” gazdasági fejlettségük 
szerint is két félre lehet osztani: ázsiai, afrikai és dél-amerikai, gazdaságilag elmara-
dottabb országok és az európai fejlett országok.

1973-ban Mao Kissingerrel folytatott tárgyalása során az „egy vonal” geostratégiai 
elméletét mutatta be. Ekkorra Kína és Szovjetunió kapcsolata megromlott, Kína szö-
vetségeseket keresett a szerinte lehetséges szovjet agresszió letörése érdekében. Az 
„egy vonal” elmélet szerint Kína, USA, Japán, Pakisztán, Irán, Törökország és Európa 
azonos szélességi körén elhelyezkedő országok és a körülöttük levő ázsiai, afrikai 
és dél-amerikai országok összefogásával visszaszorítható a szovjet egyeduralkodói 
törekvés.

Az 1970-es években Mao az addigi geopolitikai gondolatait továbbfejlesztve a világot 
már nem a kapitalizmus és a szocializmus szembenállása alapján osztotta fel, hanem 
fejlettség szerint, erről szólt Mao egyik leghíresebb geopolitikai elmélete, a „három 
világ” felosztás. Az első világba a szuperhatalmakat, az Egyesült Államokat és a 
Szovjetuniót sorolta; a másodikba a fejlett országokat, idetartoztak a nyugat-európai 
kapitalista országok és Japán, valamint a közép- és kelet-európai szocialista orszá-
gok. A harmadik világ kifejezés a fejlődő országokat jelentette, amelyekhez a függet-
lenségükért küzdő afrikai és ázsiai országok mellett Kína is tartozott (Vámos, 2006).

2.4.2. Teng Hsziao-ping (1904-1997)

Teng kínai reformer, kommunista politikus volt, de emellett nagy geopolitikai stratéga 
is. 1978-ban Teng kezdeményezésére a Kínai Népköztársaság megkezdte a „reform 
és nyitás” politikáját, amely a kínai geopolitikai gondolkodást fejlesztette és segítette. 
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Teng műveiben nagy hangsúlyt tett az ország diplomáciai nyitottságára, hogy nemzet-
közi színtéren Kína egyre fontosabb szerepet tölthessen be, továbbá elindította Hong 
Kong, Makaó és Tajvan visszatérítését és az ország egységesítését. Ezért fogalmazta 
meg az „egy ország, két rendszer” politikáját.

A politikai nyitásnak köszönhetően egyre több nyugati geopolitikai gondolkodó műve 
jelent meg kínai fordításban az ottani könyvpiacon, ezzel fellendült a geopolitikához 
kapcsolható tudományos élet Kínában is.

Teng Hsziao-ping geopolitika szempontjából két nagy kérdéssel foglalkozott: a béke 
és fejlődés kérdésével. A világot a két kérdés alapján kétféleképpen osztotta fel. 

– Kelet-Nyugat ellentéten múlik a világbéke. Keleten a Szovjetunió, Nyugaton az 
USA próbál egyeduralomra törni, ami veszélyezteti a világbékét. Ha a Kelet-Nyugat 
probléma megoldódik, a világ népei békében élhetnek tovább. 

– Észak-Dél problémája a gazdasági fejlődés akadálya. Az északi félteke fejlettebb a 
déli félgömbnél, a fejlett országok kihasználják a fejlődésben lévő országok gyen-
geségeit, ezáltal egyre nagyobbak lesznek a gazdasági különbségek, így a világ 
nem tud megfelelően gazdaságilag tovább fejlődni. Az Észak-Dél probléma meg-
oldásával a gazdasági fejlődés is megoldódna. Mindkét probléma egyformán fontos, 
hiszen béke nélkül nincs gazdasági fejlődés, gazdasági fejlődés nélkül nincs lehe-
tőség békére. 

A kínai geopolitika újkorában a kínai vezetők már nem csak regionális szinten foglal-
koztak az ország geopolitikai stratégiájával, hanem globálisan tanulmányozták azt. 
A vezetők geopolitikai elméleteikben fellelhető az ókori gondolkodásmód, mint pél-
dául Mao Ce-tung „egy vonal” stratégiája hasonló Zhang Yi „vízszintes geopolitika” 
stratégiájához. Teng Hsziao-ping pedig Lao-ce-hoz hasonló filozófiát folytatott – béke 
és fejlődés.

2.5. A kínai geopolitikai tudomány

A Kínai Népköztársaság megalapítása után a földrajztudósok megkezdték a geopoli-
tika tudomány „alapozását” a népességföldrajz, településföldrajz, társadalomföldrajz, 
szociálgeográfia, gazdaságföldrajz, az éghajlat-földrajz stb. területek kutatásaival. Az 
1970-es évek végéig nem volt kifejezetten geopolitikai tudománnyal foglalkozó tanul-
mány („a nyugati kapitalizmus ördögi terméke”), a földrajz különböző területeinek 
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vizsgálásával próbálták behozni a nyugati kutatásoktól való lemaradásukat, ezzel 
megalkotva számos geopolitikai irodalmi művet. 

A „reform és nyitás” politika (1978) után elérhetővé váltak a nyugati geopolitikai 
szakkönyvek Kínában is, ekkor ismerkedhettek meg a kínai kutatók Alfred Thayer 
Mahan, Halford John Mackinder, Giulio Douhet, Nicholas John Spykman, Zbiegniew 
Brenzinski, Samuel P. Huntington stb. műveivel. Az 1980-as évektől kezdve a tár-
sadalomföldrajz és a szociálgeográfia fejlődésével a geopolitika tudomány is fontos 
kutatási területté vált. 

Kínában legelőször Li Xudan (1911- ), híres társadalomföldrajz kutató írt „Politikai 
földrajz” címmel tanulmányt (Li Xudan, 1984: 208). 1986-ban és 1988-ban Bao Juemin 
(1909-1994) több esszében értekezett a politikai földrajz tudományáról. Li és Bao a 
kutatásaikkal lefektették a kínai politikai földrajz alapjait.

1991-ben Zhang Wenkui megírta Kína első „Politikai földrajz tanulmányok” című köny-
vét, amelyben bemutatja a külföldi és kínai politikai földrajz kutatások kezdetét és 
fejlődését.

1989-től kezdték meg a ma is híres kínai geopolitikai kutatók kiadni a saját elemzései-
ket (1. táblázat), a Kínai Nemzeti Könyvtár és a Peking Egyetem Könyvtárának statisz-
tikái alapján 2004-ig már 65 db geopolitika témájú könyv jelent meg!

1. táblázat

Fontosabb művek kínai geopolitikai kutatóktól

Szerző Könyv címe Évszám

ZHOU Jieming Kína politikai földrajza 1989

CHEN Li Stratégia földrajzi elve 1990

ZHANG Wenkui Politikai földrajz tanulmányok 1991

WANG Zhengyi Modern politikai földrajz 1993

WANG Guoliang Világpolitikai földrajz 1993

XIAO Xing Politikai földrajz alapjai 1995

ZHU Ning Ki lesz a következő század legerősebb országa - a következő 20 év Kína-
Amerika verseny geopolitikája és stratégiája 1997

YE Zicheng Geopolitika és Kína diplomáciája 1998

LIU Congde Geopolitika tudomány alapja, módszere és a világ helyzete 1998

XU Xiaojie Az új évezred az olaj-geopolitikában 
Kína lehetőségei és kihívásai 1998

CHENG Guangzhong Geostratégia 1999

Forrás: saját készítés
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1998-ban, Ye Zicheng a „Geopolitika és Kína diplomáciája” című könyvében így ír a 
kínai geopolitikai kutatásokról: „Az elmúlt években nem született elég kínai geo-
politikai kutatás, szaklapokban, folyóiratokban nagyon ritkán látható a ’geopolitika’ 
szó, csak a nemzetközi politika és diplomácia bemutatásakor találkozhatunk egyre 
többször a geopolitikai gondolkodásmóddal” (Ye Zicheng, 1998: 5). 1990-1994 között 
geopolitikai témáról 124 db, geoökonómia címmel 34 db tanulmányt adtak ki folyó-
iratokban.

Az 1990-es évek végén jött a változás a geopolitikai kutatásokban, a kínai geopolitikai 
kutatók a NATO keleti bővítésével kapcsolatban készítettek tanulmányokat, majd az 
USA közép-keleti terjeszkedéséről (2001. Afganisztán, 2003. Irak) értekeztek. Gyorsan 
elsajátították a Nyugat geopolitikai gondolkodásmódját.

Az 1990-es években az egyetemi oktatásban is elindult a politikai földrajz, mint a 
földtudományok kar és a nemzetközi politika kar választható tantárgya. 2010 és 2013 
között már 392 db vs. 476 db volt az arány a geopolitikai és geoökonómiai tanul-
mányok terén. Kínában a „World Regional Studies”, a „Human Geography” és az 
„Economic Geography” lettek a zászlóshajós kínai nyelvű geopolitikai szaklapok.

2012-ben a Kínai Tudományos Akadémia létrehozta a World Geography and 
Resources Kutatóközpontot, több kínai egyetem is megalapította a saját geopolitikai 
kutatóközpontját, továbbá 2012 óta minden évben megrendezik a „Geográfia és Kína 
globalizációs stratégiája” című magasszintű fórumot.

Bár lassan indult el Kínában a politikai földrajz és a geopolitika oktatása és tanul-
mányozása, de a 2000-es évek elejére Kínában már kinevelődött egy erős, képzett 
geopolitikai szakember gárda, akikkel közösen dolgozzák ki az ország geopolitikai 
stratégiáját.

3. Ellentétek és különbségek a kínai és nyugati geopolitika között

A nyugati rendszerezett geopolitika tudomány nagy hatással volt a kínai kutatásokra, 
de vannak tézisek, amelyekkel a kínai kutatók nem feltétlenül értenek egyet, így:

– A geopolitikai gondolkodás Európában fejlődött volna ki? A kínai történelem során 
jól látható, hogy a kínai stratégák, filozófusok a nyugati gondolkodókat megelőzően 
már dokumentálták geostratégiájukat. Ye Zicheng kínai geopolitikai kutató rámutat 
arra is a „Geopolitika és Kína diplomáciája” című könyvében, hogy a mackinderi 
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„heartland” elméletet Szun-ce 2300 évvel ezelőtt – más kifejezéssel – már megírta: 
„Azt a terepet, amelyen keresztül eljuthatunk a szomszédos tartományokba; azt, 
amelynek birtoklója hatással lehet az egész birodalomra, kulcsfontosságú terep-
nek nevezzük” (Szun-ce, 2006: 64). A kínai kutatók csak azt ismerik el, hogy a geo-
politika, mint tudomány, elsőként jelent meg a nyugati tudományos világban, de a 
geopolitikai gondolkodás alapjait semmiképpen sem tulajdonítják a nyugati világ 
találmányának.

– A kínai kultúrában az országot a mai napig „középső birodalomnak” nevezik. A tör-
ténelem során a császárok és a kínai nép is abban a hitben élt, hogy Kína a világ 
közepe. Ezért a mackinderi „heartland” elméletet nem tudják elfogadni, hiszen a 
kínaiak több ezer éven át úgy gondolták, hogy 

• aki uralkodik Kínában1, az kormányozza a magterületet,
• aki uralkodik a magterületen, az kormányozza a világszigetet,
• aki uralkodik a világszigeten, az kormányozza a világot.

Mint láttuk, a kínai geopolitikai gondolkodásmód az európaitól függetlenül alakult ki és 
fejlődött az évezredek során. Megvan a sajátos logikája és nézőpontja, amely a 19-20. 
században a nyugati geopolitikai gondolkodásmóddal vegyült. A kínai kutatók átvették 
a nyugati geopolitikai tudomány kutatási módszereit és tanait, de eközben a kínai geo-
politikai kultúra tanulmányozását is folytatták. Így alakult ki a kínai típusú geopolitikai 
tudomány, amelynek megértéséhez nem elég a nyugati geopolitika tudomány ala-
pos ismerete, de az ókori kínai stratégák és filozófusok műveit is tanulmányozni kell. 
A kínai típusú geopolitika és a nyugati geopolitika különbségei a következők:

– Míg Európában a geopolitikai gondolkodásmóddal filozófusok és kutatók csak 
elméleti szinten foglalkoztak, addig Kínában az ókorban és a császárságok idején a 
kínai stratégák a gyakorlatban fejlesztették magas szintre a geopolitikai gondolko-
dást. Ebből kifolyólag a nyugati geopolitika a földrajzi tényezőkre teszi a hangsúlyt 
(heartland, Lenaland, tengeri hatalom, légtér stb.), a kínai pedig a politikai tényező-
ket tartja fontosnak.

– Nyugaton makro-geopolitikáról beszélhetünk, Kínában mikro-geopolitikáról. 
Nyugaton a 19-20. században kezdődött meg a geopolitika tudományos kutatása, 
abban az időben a nyugati országok folyamatosan terjeszkedtek a világban, ezért a 

1  A mackinderi „heartland” elmélet Kelet-Európa fontosságát emeli ki, a kínai elmélet szerint azonban 
a kínai terület a fontos (saját szerkesztés)
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geopolitikai gondolkodást az egész világra kivetítették. Kínában azonban a geopoli-
tikai gondolkodás a történelem során csak a közeli országokra, a határos térségre 
terjedt ki, a szomszédos országokkal való kapcsolatok kialakítása során hasznosí-
tották a geopolitikai gondolkodást. Számos geopolitikai elmélet a határvédelemmel, 
határbiztonsággal, határrendészettel volt kapcsolatos. A szomszédos országokkal 
kapcsolatban minden kisebb ügyre megvan a megfelelő geopolitikai válasz. Ez a 
nyugati geopolitika szemszögéből apróságoknak tűnhet, de Kínában a geopolitikai 
gondolkodásmódban az országok közötti politikai kapcsolaton volt mindig a hang-
súly.

– A nyugati kultúrában a „szomszéd ország lehet, hogy ellenség” felfogás alakult 
ki, Kínában azonban a békés együttműködésen alapszik a környező országokkal 
a kapcsolat kiépítés. Korábban az országok a terjeszkedés korát élték. Egymást 
figyelték, hogy kinek lesz nagyobb területe vagy erősebb birodalma a gyarmato-
sítások során, folyamatos volt a versengés, a növekvő és erősödő országokban 
mindenki az ellenséget látta. Azonban Kína nem terjeszkedett, az elmúlt 2000 év 
alatt az ország mérete nem sokat változott – kivéve a mongol hódítások idején –, a 
változások nagy része sem erőszakos terjeszkedésnek, gyarmatosításnak tudható 
be, hanem különböző békés egybeolvadások eredményének.

– A nyugati országok fontosnak tekintették a terjeszkedési lehetőséget, míg Kína 
az ország határainak védelmére tette a hangsúlyt, nem áhítozott nagyobb terü-
letekre. Továbbá míg a nyugati nagyhatalmak felügyelték a környező országokat, 
az USA Dél-Amerikát, a Szovjetunió Kelet-Európát, és gyakran beleavatkoztak az 
országok belpolitikájába, addig Kína együttműködő partnereket és barátokat kere-
sett a szomszédos országok között, de ugyanakkor nem avatkozott bele a belpoli-
tikájukba.

– A kínai típusú geopolitika egyik különlegessége, hogy a geostratégiára teszi a hang-
súlyt a geopolitikai kutatások során. A geostratégián belül is a geodiplomáciai stra-
tégiát és a geohadviselési stratégiát teszik az első helyre a kínai geopolitikai kuta-
tók (Ye Zicheng, 1998). 

4. Összegzés

A kínai nyelvű szekunder forrásokból összegyűjtött dokumentumokból jól látható, 
hogy míg az egyetemes geopolitikai tudomány Arisztotelészhez köti a geopolitikai 
indulást, addig távol Európától, Kínában már korábban megkezdődött a geopolitikai 
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gondolkodásmód kialakulása. A kínai történelem és földrajzi adottságoknak köszön-
hetően a nyugati geopolitikai alapvetéshez képest korábban elkezdődött a geopolitikai 
gondolkodás fejlődése, amelynek több hajtása is született. 

Az ókori kínai stratégák és filozófusok ránk hagyott műveit tanulmányozva azt lát-
hatjuk, hogy Kínában a geopolitikai gondolkodás sokrétű, tartalma és logikája külön-
bözik a nyugati geopoltikai elméletektől, már-már egy külön geopolitikai irányzatnak 
is nevezhetjük. 

A geoökonómiai elképzelés sem volt újdonság a kínaiak számára, erről már Guang 
Zhong – megelőzve Edward Luttwak 1990-es műveit – is értekezett i.e. a 600-as 
években.

A kínai kultúrában és filozófiában folyamatosan jelen volt a geopolitikai gondolkodás-
mód, a kínai vezetők is ezeknek megfelelően döntöttek az országot érintő kül- és bel-
politikai ügyekben, kezdetben csak a mai Kína területén, majd regionális szinten és 
mára már, a nyugati geopolitikai eszméket ötvözve a kínaival, világszinten is. 

A kínai geopolitikai gondolkodásmód függetlenül a nyugati eszméktől önállóan fejlő-
dött az évezredek során. A 19-20. században a nyugati geopolitikai kutatások irány-
vonalai, tételei, eredményei elérték Kínát, ahol ötvözni kezdték a több ezeréves kínai 
geopolitikával. Ennek köszönhetően egy új, kínai típusú geopolitikai szemlélet alakult 
ki, amelynek megértéséhez nem elegendő a nyugati geopolitikai kutatások tanulmá-
nyozása, hanem a kínai stratégák, filozófusok műveit is el kell sajátítani.

Bár a geopolitikai kutatások elmaradnak a nyugati kutatókétól, de a gyakorlatban – 
ahogy ez a kínai geopolitikai gondolkodásmód fejlődése során is látható volt – Kína a 
21. századra már az egyik legnagyobb geopolitikai hatalommá vált. 

Az „Egy övezet, egy út” kezdeményezés is egy gondosan felépített geopolitikai, geo-
ökonómiai és geostratégiai kezdeményezés, amelyben fellelhető az ókori, modernkori 
és újkori geopolitikai gondolkodásmód. A kezdeményezést gyakran támadják, hiszen 
a geopolitika nyugati értelemzése szerint csak egyetlen rejtett célja lehet: a politikai-
gazdasági beavatkozás szándéka, ahogy ezt egyébként számos nyugati elemző vallja 
e kínai kezdeményezésről. Ezzel szemben a geopolitika sajátos, kínai értelmezése, és 
a kínai kormány kommunikációja a kezdeményezés be nem avatkozó jellegét hang-
súlyozza.
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