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A könyv szerzője Michael Tai, a kelet-ázsiai tanulmányok professzora a Pekingi Technológiai 
Intézet Zhuhai-i kampuszán, Guangdong2 tartományban, és a Malajziai Egyetem Kína-tanul-
mányok Intézetének munkatársa. Korábban tanácsadóként dolgozott, és fejlesztési, valamint 
pénzügyi ismereteket oktatott a Cambridge-i Egyetemen, illetve Kínában, Kirgizisztánban és a 
Belarusz Köztársaságban. Kína nemzetközi kapcsolatainak szakértőjeként a US-China Relations 
in the Twenty-First Century (2015) című könyv szerzője, és publikál a The Diplomat és a South 
China Morning Post című lapokban.

Megbízhat-e a világ Kínában?
A könyv bevezetésében azon az állásponton van a szerző, hogy Kína modern kori felemelkedése 
újraírja a világban betöltött pozícióját, miközben a nemzetközi szereplők egy része riadtan tekint 
az ázsiai ország megerősödésére. Tai megemlíti a bizalom kérdésének fontosságát, amely szerinte az 
együttműködések alapja, és szükséges a krízisek legyőzéséhez. Elmondja, hogy a Kína felemelkedését 
aggódva figyelők nem feltétlenül bíznak meg a távol-keleti országban, és megkérdőjelezik együtt-
működési hajlandóságát. Szerinte ez a Kína-ellenes attitűd az eltérő világnézetből eredő prekoncep-
ciókból származik. Majd megemlíti Novikov orosz szociológust, aki a XIX. században bevezette a 
„sárga veszedelem” fogalmát, és aki ezzel elültette a nemzetközi közvéleményben az Ázsiából érkező 
fenyegetés gondolatát. A szerző szerint a sok faji és politikai sztereotípia pedig csak tovább erősítheti 
az effajta hozzáállást.

1  Tárik Meszár, Közel-Kelet kutató, Eurázsia Központ, Neumann János Egyetem, az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola 
doktorandusza.

2 Átírások: a kínai – és más, eredetileg nem latin betűs írásmódú – nevek a magyaros átírás szerint szerepelnek.

Tai szerint a kortárs nyugati döntéshozók csak napjaink Kínájára fokuszálnak, amelyet kommunis-
tának aposztrofálnak, holott Kínában ma már a nagykapitalista törekvések is előtérbe kerültek és a 
gazdaság sem központilag irányított. Jelenleg nagy átalakulás zajlik Ázsiában, de ezt a folyamatot 
annak összetettsége miatt nem lehet egyetlen elmélettel leírni, majd egy rendkívül lényeges tényre 
hívja fel az olvasó figyelmét: a térség átható ismerete nélkül esélyünk sincs arra, hogy megértsük 
ezeket a folyamatokat. Kína történelmének tanulmányozása elengedhetetlen akkor, ha az ázsiai állam 
külpolitikai vonásait kívánjuk feltárni. Tai kifejti, hogy Kína tengeri szomszédaival való viszonya két 
évezredes múltra nyúlik vissza, de ennek ellenére még a kelet-ázsiaiak sem ismerik azt átfogóan, és 
meglehetősen hamis képpel rendelkeznek erről. A közelmúlt eseményeivel (mint pl. a 2008-as gaz-
dasági világválság) kapcsolatban elmondható, hogy sok egymásnak ellentmondó információ került 
napvilágra, melyek kapcsán a kínai szerepvállalást, valamint az ázsiai ország ambícióit gyakran félre-
értették.

Ez a mű azért is tud újat nyújtani az érdeklődők számára, mert esettanulmányok feldolgozásán ke-
resztül igyekszik megmagyarázni a tengeren kialakult konfliktusok hátterét, ami valós képet szolgál-
tat Kína és szomszédainak viszonyrendszeréről.

A szomszédok

Japán
A könyv nyolc fejezetből épül fel, amelyből hatot konkrét ázsiai országoknak szentelt. Rögtön az el-
sőben a Kína és Japán közötti viszony került bemutatásra történelmi eseményeken, valamint korabeli 
legendákon keresztül. Ez utóbbiakból kiindulva a két ország (kezdetben birodalom) közötti érintke-
zés már több mint három évezredes múltra tekint vissza. Tai beszámolójából megismerhetjük nem 
csak a kínai, hanem a japán társadalom múltbeli szociális berendezkedését is, az ún. klántársadalmat, 
és fény derül arra, hogy birodalmukban olyan területi csoportok alakultak, amelyeket saját nyelvükön 
államnak neveztek el. Leírja azt is, hogy a japán társadalmon belül rendkívül szigorú normarendszer 
uralkodott a történelem különböző időszakaiban.

Ezt követően külön alfejezetet szentel a hűbéri rendszer bemutatására, amely több száz éven keresztül 
meghatározta a kínai külkapcsolatok keretrendszerét. A magállamok a szerző szavaival élve „elkínai-
asodtak”, ide tartozott példának okán Korea, Japán és Vietnám is. A hűbéri rendszer nem feltétlenül 
jelentette a tagállamok alárendeltségét vagy passzivitását. A szisztéma egyik lényeges célja az volt, 
hogy elejét vegye a fenyegetéseknek. 

Szó esik Japánnak a hűbérrendszerben betöltött szerepéről és pozíciójáról. Szóba kerülnek a Sui- és 
Tang-dinasztiák is, ez utóbbi regnálása idején a hetedik század második felében hét japán küldöttség 
is érkezett néhány évtized leforgása alatt. A japánok legfőképpen árucikkeket, ismereteket és szaktu-
dást akartak szerezni. 

A Tang-korszakban (618-907) kialakuló és fejlődő kapcsolatokról megtudhatjuk, hogy az ókori Japán 
rendkívül primitív volt Kínához képest, de ez idő tájt nagy mértékben tette magáévá a kínai eszméket 
és intézményeket, mivel fejlődni szerettek volna és tanulni Kínától. Rendszeresen utaztak diákok és 
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hivatalnokok a fővárosba, Csanganba, ahol százával tanulmányozták a kínai tudományokat és művé-
szeteket. A japánok átvették a kínai írást és kultúrát, nagyobb városaikat a kínai városokról mintázták. 

A történelem első kínai-japán konfliktusa is ebben a korszakban 663-ban történt. Japán ekkor súlyos 
vereséget szenvedett, és elvesztette a kínai kultúrához és technikához való hozzáférését. Japán sokat tett 
azért, hogy a Kínával való kapcsolatai helyreálljanak, 702-ben útjára indította küldöttségét Kínába, emel-
lett névcserét is végrehajtott – mindezidáig Va volt a nevük, és ekkor vették fel a Japán nevet. Tang csá-
szárnő belegyezett a névcserébe és ezt követően több mint ezer éven át béke honolt a két ország között.

A szerző az „isteni szélről” (kamikaze) is értekezik, ami kétszer is megóvta őket a mongolok táma-
dásától, és ami azt a hitet keltette bennük, hogy isteni védelem alatt állnak, és hogy egy különleges 
fajhoz tartoznak. Ez az idea összhangban volt a hadúri rendszer (bakufu) megszületésével, ami a csá-
szári udvart is háttérbe tudta szorítani. A 13. század végére véget értek a japánok és mongolok közötti 
feszültségek, és utána már csak a kereskedelemre fókuszáltak. 

Tai a Ming-korszakról (1368-tól) elmondta, hogy ekkor indult be a kereskedelem Japán és Kína kö-
zött, de a harmonikus kapcsolatoknak a 16. században véget vetett a japán hadúr, Tojotomi Hidejosi. 
Neki jelentős szerepe volt Japán egyesítésében, és megszüntette a japán feudális hadurak csaknem 
másfél évszázadig tartó küzdelmét. 1592-ben vezetésével elfoglalták Koreát, de a koreai népfelkelők 
gerilla taktikája, valamint a kínai Ming-dinasztia beavatkozása patthelyzetet idézett elő. Hidejosi 
betegség következtében elhunyt 1598-ban, amikor a Koreával vívott háborút beszüntették, és a hata-
lomra kerülő Tokugava-rendszer csaknem 250 évre elszigetelte az országot a külvilág elől. 

A szerző elmondja, hogy a háborúk miatt mindegyik fél súlyos árat fizetett, és a halottak számát 
egymillióra becsülték. A háborúk egy másik hozadéka volt, hogy újjáéledtek a Japánon belüli hatalmi 
harcok. A kínaiak is meggyengültek, ennek következtében a mongol dzsürdzsi klánfőnök, Nurhacsi 
1644-ben le tudta győzni a Ming-erőket, amivel egyszer s mindenkorra felszámolta Kína egyik leg-
nagyobb dinasztiáját és császárságával megalapította a Mandzsu birodalmat (Qing-dinasztia). 

Az író ezután kitér arra, hogy a Tokugava-korszakban (1603–1868) nem alakult ki szinte semmilyen 
kapcsolat Japán és Kína között. A 19. század közepén a Meidzsi rezsim lépett a bakufu helyébe, akik 
1862-ben egy delegációt küldtek Sanghajba, hogy kifürkésszék a kereskedelmet és a diplomáciát. Ezt 
követően kevesebb, mint egy évtizeddel Japán és Kína barátsági szerződést írt alá, amely elismerte a 
két állam ekvivalenciáját.

Japán gyorsan a modernizáció talajára lépett a Meidzsi-korszakban (1868-1912), ugyanis modern had-
erővel rendelkező ipari társadalommá vált. 1895-ben legyőzték Kínát a Koreáért folytatott küzdelem 
során. Kína békét kért és jóvátételt fizetett. Japán elsőszámú hatalommá vált Ázsiában és nem sokkal 
ezután Oroszország egyik katonai csapatát is legyőzte egy összeütközésben, majd saját gyarmatbiro-
dalmat, Mandzsukuo nevű bábállamot hozott létre. Ez a természeti kincsekben gazdag terület ipari 
központtá vált. 

1937-ben Japán újra megtámadta Kínát. A japán hadseregek 300 ezer civillel végeztek és 80 ezer nőt 
erőszakoltak meg. A japánok elfoglalták a Fülöp-szigeteket, Malájföldet, Szingapúrt és Indonézi-
át, sőt még Ausztrália bevételén is gondolkodtak. Sikersorozatuk 1945-ig tartott, ekkor a szovjetek 

Mandzsúriában törtek előre, Hirosimát és Nagaszakit pedig amerikai atomtámadás érte. Azonban a 
második világháború után Japán talpra állt, és ipari nagyhatalommá vált.

Ezután a szerző a San Franciscó-i rendszer által kialakult gúzsba kötést fejti ki, ami miatt Japánnak 
békét kellett kötnie 48 országgal és meg kellett engednie az amerikai csapatoknak az országban való 
állomásozását. 

Japán politikai identitása erőteljesen kötődik az USA-val való szövetséghez. A 20. század máso-
dik felétől kezdve gazdasági és technológiai nagyhatalommá vált. A 21. században Hatojama Jukio 
miniszterelnök megkísérelt új irányt adni az országnak, mert felismerte, hogy a végéhez közeledik 
az USA vezette globalizáció, de az Obama-adminisztráció elkövetett mindent, hogy gátat szabjon  
Hatojama Jukio tervének. 

Rjúkjúi Királyság
A Rjúkjúi Királyságról szóló fejezetben Tai leírja, hogy az független monarchiaként az 1609-es japán 
invázióig virágzott. Habár nyelvük nagyban hasonlított a japánra, még sem voltak japánok. Valószínű. 
hogy a malájok, mongolok és ajnuk keverékei voltak, akiket a szerző vendégszeretőnek nevez.

Rjúkjúnak 1372-ől voltak diplomáciai kapcsolatai Kínával, amikor Hung Vu császár követeket kül-
dött Szatto rjúkjúi királyhoz (ur. 1350–1395). A politikai, kulturális és gazdasági természetű kapcso-
latok ötszáz éven át tartottak. A Ming-udvar kétévenként egy, legfeljebb három hajóból álló missziót 
engedélyezett. Nemcsak a kínai termékeket, szokásokat és hiedelmeket vihették haza magukkal, ha-
nem arab, indiai, maláj, sziámi és más kereskedőkéit is. A kínai kulturális befolyás egyaránt áthatotta 
a rjúkjúi nemességet és a közrendűeket.

1592-ben Tojotomi Hidejosi hűbérúr kötelezte a rjúkjúi királyt, Sónei-t (1564–1620), hogy biztosít-
son utánpótlást a Korea elleni háborúhoz. Ezt megtagadták, és engedetlenségük okán Hidejosi sza-
cumai szamurájokat szabadított rájuk. Ezt követően Szacuma vazallusaként tilos volt Rjúkjú számára, 
hogy kapcsolatokat alakítson ki idegen országokkal, és hivatalnokokat telepítettek oda, hogy Tomari 
kikötőjében kontrollálják a hajók mozgását. Hidejosi Korea elleni 1592-es és 1597-es megtámadása 
elvágta a Kínával folytatott közvetlen kereskedelmet, Tokugava sógun (Hidejosi utóda) ezért már 
csak Rjúkjún és Szacumán keresztül tudott kereskedni.

1879-ben Japán döntőbírónak kérte fel a briteket, akik úgy határoztak, hogy Japán szuverenitással 
rendelkezik a rjúkjúiak felett. Habár az annexió után voltak egységesítésre törekvések, pl. japán nyelv-
oktatás, japán identitás erősítése stb., azonban mégis csaknem ugyanazon faj tagjaiként kezelték a 
rjúkjúiakat. Tokió a szigeteket Okinava Prefektúrának nevezte el. Az itt élők egyértelmű diszkrimi-
nációról számoltak be a többségi társadalom részéről a történelem folyamán, pl. az 1980-as évek kö-
zepéig megszokott dolog volt az okinavaiakat kitiltó táblák látványa az éttermek bejáratain, s részben 
e hozzáállás miatt sokuk távoli vidékekre vándorolt. 
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Vietnám
A Vietnámról szóló fejezetben Tai leírja, hogy a legenda szerint Hung Vong volt az az első vietnámi 
dinasztia alapítója, amelynek neve Hung Bang volt, és amely a hagyomány szerint i.e. 2879-től i.e. 
258-ig regnált. Őstörténetük szerint az első vietnámi királyok kínai anyától származtak. A nyelvészeti 
kutatások szerint azonban a vietnámiak egy maláj-polinéziai népcsoport, akik Indonéziából szár-
maznak. Önmagukat lac-nak nevezték, királyságukat pedig Van Langnak, azaz a „Tetovált Emberek 
Földjének”. 

A szerző megemlíti, hogy nagyon ritka, ha egy államot egy másik ezer éven keresztül képes birtokol-
ni. Pedig Vietnám esetében pontosan ez történt. A kínai kormányzók helyi feudális urakon keresztül 
kormányoztak, és megpróbálták asszimilálni a lakosságot. Ez a helyzet egészet 939-ig tartott, amikor 
is a vietnámiak kivívták függetlenségüket. Azonban a nagyobb gazdasági fejlődést a folyamatos há-
borúk hátráltatták. Sokat háborúztak Kínával és a mongolokkal. 

A késői Le (1428–1787) dinasztia lett Vietnám leghosszabban uralkodó dinasztiája. Később a Táy 
Son fivérek 1777-ben megdöntötték a déli rezsimet és 1787-ben eltörölték a Le-dinasztiát. A követ-
kező évben Kína, kihasználva a polgárháborút, támadást indított, de offenzíváját blokkolták. Mivel a 
Táy Son fivéreket lekötötte a kínai háború, Nguyen Anh hadvezér francia segítséggel megindult, hogy 
uralma alá hajtsa Hue-t és Hanoi.t, majd 1802-ben császárnak nevezte ki magát. Gia Long császár 
néven megalapította az utolsó, Nguyen dinasztiát, és királyságát Vietnámnak nevezte át. 

A Vietnám és Kína közötti viszony javult a franciáknak köszönhetően, afféle szövetségesekké váltak. 
Az orosz forradalom hatott a kínaiakra és a vietnámiakra, akik ennek az eszméit kezdték vizsgálni. 
Négy évvel a Kínai Kommunista Párt (KKP) megalakulása után, 1925-ben jött létre Francia-Indo-
kína első marxista csoportja, a Vietnámi Forradalmi Ifjúsági Szövetség. E két párt már a kezdetektől 
szorosan összekapcsolódott.

1945. szeptember 2-án Ho Si Minh (1890–1969) kikiáltotta a függetlenséget és megalapította a 
Vietnámi Demokratikus Köztársaságot (VDK), Hanoi kormányzati székhellyel. Azonban a potsda-
mi konferencián a szövetségesek úgy döntöttek, hogy Indokínát a franciák kezébe adják vissza. Brit 
és amerikai segítséggel a franciák újból átvették a hatalmat, de Kínai segítséggel a Viet Minh (Liga 
Vietnám Függetlenségéért) támadást indított, és 1950 végére sikereket ért el a franciákkal szemben. 

Az amerikai beavatkozás Vietnámban folyamatosan nőtt, és a dominó-elmélet csak olaj volt a tűzre, 
melynek értelmében, ha Vietnám elesik, akkor ezt más délkelet-ázsiai államok követik. 1969-ben 
Nixon lett az elnök az USA-ban, aki elrendelte Hanoi és Haiphong bombázását, majd a légi háborút 
titokban kiterjesztette Laoszra és Kambodzsára is. 

A háborút követően és Kambodzsa megszállása miatt Vietnám elszigetelődött a nemzetközi kö-
zösségtől, és a segélyekhez sem jutottak hozzá, ezért az ország vezetése 1989-ben elrendelte a teljes 
kivonulást, valamint helyreállították a kapcsolatokat Pekinggel. 

Fülöp-szigetek
A Fülöp-szigetekről szóló fejezetben Tai kifejti, hogy annak 7 000 szigete közül a 19. század végén 
mindössze csak ezer volt lakott. Leírja, hogy a kínaiak legalább öt évszázaddal Magellán előtt érkez-
tek a szigetekre. A közvetlen kapcsolatfelvétel Kína és a Fülöp-szigetek között legkésőbb a Song-kor-
szakban (960–1279) megtörtént. A 9. századtól kezdve kínai kereskedők utaztak a Fülöp-szigetekre, 
hogy a Kínából kitiltott arabokkal kereskedjenek. Cseng Ho (Zheng He) admirális flottája 1405 és 
1417 között háromszor is ellátogatott a szigetvilágba.

A spanyolok érkezése az 1560-as években egészen új lehetőségeket hozott magával. A spanyolok ál-
tal 1571-ben alapított Manila a kínai áruk számára szolgált kikötőként. A 18. század közepén a kínai 
meszticek jelentős szerepet játszottak a filippínó nemzetiség kialakulásában, s ők váltak az 1898-as 
forradalom alappilléreivé. A filippínó középosztály kezdetben inkább reformokra törekedett, nem 
a teljes függetlenségre, megalakult a Propaganda Mozgalom, amelynek 1896-ra kb. százezer tagja 
volt. A harc a spanyolokkal csak akkor tört ki, amikor az utóbbiak felfedezték létezésüket. Az ösz-
szecsapások 1896. augusztus 25-én kezdődtek Manila környékén, és aztán vidékre is átterjedtek. A 
világ túlsó végén Spanyolország egy másik gyarmatán, Kubában is harcot vívott. Az amerikai Kong-
resszus 1898. április 25-én bejelentette, hogy hadba lép Spanyolország ellen. 1898. május 1-jén ame-
rikai hadihajók érkeztek Hongkongból és szétzúzták a Manila-öbölben horgonyzó spanyol hajórajt.

A filippínók átverve érezték magukat. Az USA nem volt több számukra, mint barátnak álcázott 
ellenség. 1901. március 23-án elfogták az akkori vezetőt Aguinaldó-t, és április 1-jén arra kénysze-
rítették, hogy hűséget fogadjon az amerikai kormánynak. 1941. december 8-án, nem sokkal a Pearl 
Harbor elleni támadás után, Tajvanról érkező japán csapatok szálltak partra Luzon-on, és 1942. 
január 2-án elfoglalták Manilát. A háború követően 1946-ban bár az Egyesült Államok biztosította 
a Fülöp-szigeteket annak függetlenségéről, de valójában csupán korlátozott szuverenitással rendel-
kezett.

Malajzia
A Malajziáról szóló fejezetben a szerző feldolgozza Kína és Malajzia kapcsolatait is. Megtudhatjuk, 
hogy az ország a kínai és az indiai civilizáció találkozási pontján található, ezért nem meglepő, hogy 
indiai és kínai kereskedők érkeztek ide. Szrividzsaja volt az első királyság, amely képes volt a maláj 
szigetvilág legnagyobb részét uralni, és a 7–11. század között dél-ázsiai uralma megkérdőjelezhe-
tetlen volt. Jelentős kereskedelmet folytatott Kínával. A malájok India kulturális és vallási befolyása 
alá kerültek csaknem ezer éven át, de az iszlám is egyre nagyobb teret követelt magának. Az iszlám 
egységet teremtett a maláj államok között, és megerősítette Melaka szultanátus hatalmát.

Az ott található kikötő a kereskedelemnek köszönhetően virágzásnak indult, afféle kereskedelmi 
csomóponttá vált. Azonban megjelentek a portugálok és 1511-ben legyőzték a malájokat. A 16. 
században viszont a hiányos erőforrások miatt szétesik a portugál hegemónia. A hollandok elhatá-
rozták, hogy átveszik a portugálok helyét, és létrehozták a Holland Kelet-indiai Társaságot (VOC), 
de az angolok sem voltak közömbösek a régió iránt. 1600. december 31-én létrejött az Angol Kelet- 
indiai Társaság. 1641-ben a hollandok a malájokkal szövetkezve meghódították Melakát, amit nem 
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sokkal később brit uralom követett. 1824-ben a britek és a hollandok szerződést kötöttek, amely a 
maláj szigetvilágot brit és holland zónákra osztotta.

A 19. század közepétől datálható az európai bankok Malájföldön és Szingapúrban való megjelenése. 
Ezek közül is a legismertebb a Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC). 

A szerző leírja, hogy miután Hirosimára és Nagaszakira 1945 augusztusában atombombát dobtak, 
a japán megszállásnak vége szakadt. Malájföld 1957-ben vált függetlenné, és az azt követő első évti-
zedében a lakosság 46%-a maláj, 36%-a kínai, 10%-a indiai, 6%-a nem muszlim őslakos, 2%-a egyéb 
származású volt. 1971. február 23-án összeült a parlament, Abdul Razak lett az új miniszterelnök, aki 
1974-ben jó kapcsolatokat épített ki Kínával. Mahathir Mohamad folytatta ezt az utat, és Kínával 
együtt kereste az olajat a Dél-kínai-tengeren, majd Nadzsib Razak támogatta és üdvözölte a kínai 
„Övezet és Út” kezdeményezés projektjeit.

Területi viták
A könyv hetedik fejezetében Tai nagy figyelmet szentel a területi viták taglalásának. Leírja, hogy 
a Dél-kínai-tengerre több ország is szemet vetett, ami miatt gyakoriak az összetűzések. A Dél-kí-
nai-tenger csaknem két évezreden át Kína legfőbb kilépési pontja volt a világba. Kína tengeri hege-
móniája az európaiak érkezésekor gyengült. Konfliktusok alakultak ki a 16. századtól kezdve a spa-
nyolokkal, majd azt követően a hollandokkal, britekkel, franciákkal, japánokkal és az amerikaiakkal. 
Az 1884–1885-ös kínai-francia háború idején Kína tiltakozásképp szuverenitást követelt a dél-kí-
nai-tengeri szigetek felett. Franciaország 1932-ben jelentette be igényét a Paracel- és a Spratly-szige-
tekre, majd be is kebelezte azokat. 1938-ban azonban Japánnak sikerült elhódítania a szigeteket Fran-
ciaországtól. 1941-ben Japán a Paracel- és a Spratly-szigeteket Tajvanhoz csatolta. Később Hanoi a 
Dél-kínai-tenger összes szigetére ki akarta terjeszteni fennhatóságát, és a Spratly-szigeteken hozott 
létre helyőrséget. A Fülöp-szigetek kormánya, amelynek kezdetben nem voltak területi követelései, 
1972-ben beszállt a versenybe. 1974-ben a Fülöp-szigetek megszállta a Spratly-csoport öt kis szi-
getét. Ezt követően Kuala Lumpur következett, a legdélibb Spratly-szigeteket igényelve, majd Kína 
utolsóként szállt be a harcba. A szigetek közül a negyvennégyből jelenleg huszonötöt tart megszállva 
Hanoi, nyolcat Manila, hetet Peking, hármat Kuala Lumpur és egyet Tajpej. A tenger rendkívüli fon-
tosságú az ellátási láncok biztosítását tekintve.

Ezt követően a szerző elmondja, hogy a Kelet-kínai-tenger időnként konfliktusforrás Kína és Japán 
között. A Tiaojü- vagy Szenkaku-szigetek egy kilenc lakatlan szigetből álló csoport Tajvantól 190 
km-re északkeletre és 400 km-re keletre a szárazföldi Kínától. A szigeteken olaj- és gázlelőhelyek 
találhatók, ami miatt a mai napig viták vannak a hovatartozását illetően.

Kína és a világrend
A könyv nyolcadik fejezete a kínai gondolkodásra fókuszál az egymást követő korszakokban, vala-
mint annak a világrenddel kapcsolatos vonatkozásaira. Szóba hozza a hűbéradó-rendszert, amely 
Kínának a külvilággal való érintkezés alapjául szolgált. Kína e viszonyrendszerben felsőbbrendű volt, 
de cserébe biztosította a kereskedés lehetőségét. 

Kína egyik célja, hogy ebben a században egyenlő féllé váljon az Egyesült Államokkal, viszont e tö-
rekvésében főként a gazdasági, és nem a katonai aspektusok dominálnak. A katonai hatalmat tekintve 
továbbra is az USA hegemóniája fog érvényesülni. Kína a békében, a kereskedelem folyamatos fejlő-
désében és a prosperitás előmozdításában érdekelt.

A könyv rövid értékelése
A könyv egy rendkívül aktuális kérdésre fókuszál, nevezetesen Kína egyre inkább érezhető globális 
szerepvállalására, ami átírja a világban már hosszú ideje jelen lévő játékszabályokat. A szerző konkrét 
esettanulmányokat közöl, ami közelebb viszi az olvasót a kínai külpolitika, valamint a napjainkban 
már intenzíven teret követelő kínai befolyás megértéséhez. Emellett a kínai attitűd és viselkedéskul-
túra általános ismérveit is megismerhetjük, azt a fajta gondolkodásmódot, amit a nyugati olvasóknak 
eddig talán még nem volt lehetőségük tanulmányozni. Michael Tai célja, hogy tárgyilagos tájékozta-
tást nyújtson a témával kapcsolatban, melyet mindvégig következetesen be is tart. A mű megjelenése 
sok tekintetben hiánypótló Magyarországon, és egyaránt ajánlott a szakavatott Ázsia-szakértőknek 
és a laikus érdeklődők számára is.
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A szerző, Sophia Kalantzakos a New York-i Egyetem környezettudományi és közpolitikai profesz-
szora. Kutatásaiban az erőforrások és a hatalom összefüggéseit tárgyalja. Olyan új, térbeli egysé-
geket kutat, amelyek tükrözik a globális térről és az egymásrautaltságról alkotott gondolkodásunk 
megváltozását, a 21. századi geopolitika újragondolásának módját. Munkáiban azt is vizsgálja, hogy 
az ásványkincslelőhelyek stratégiai értéke, a globális gazdaság dekarbonizációja és a negyedik ipari 
forradalom hogyan metszi egymást. Ezenkívül a szén-dioxid kibocsátás utáni változó gazdasági és 
geopolitikai átrendeződésekkel is foglalkozik. A ritkafémföldek és Kína kapcsán könyvében ezen 
gondolatait összegezte.

Kína és a jövő aranya
A történelem folyamán Földünk nem volt mentes a konfliktusoktól. Kezdetben a viszályoknak egy-
szerű okai voltak. Háborúkat folytattak a pénz, a hatalom, az embert jellemző birtoklási vágy kielé-
gítésért vagy új területek meghódításáért. Majd háborúk törtek ki ideológiák és vallások nevében is. 
Később, a modern kor véges mennyiségű és nélkülözhetetlen ásványkincsei mögött mindezen okok 
lassan relatíve a háttérbe vonulva, mellékszereplőkké váltak.

A 21. század első negyedéhez közeledve olyan kémiai elemek kerültek a középpontba, melyek Men-
gyelejev periódusos rendszerének egy kis részében találhatóak meg. Ezt a részt korábban még az 
iskolai kémiatanárok is gyakran figyelmen kívül hagyták, mondván nem sűrűn találkozunk a ritka-
földfémekkel a mindennapi életben.

Ennek ellenére a ritkaföldfémek ma mindenütt jelen vannak. A mobiltelefonokban, táblagépekben, 
hétköznapi kütyüinkben. A ritkaföldfémeknek köszönhetően lehetnek ma a fülhallgatóink olyan ki-
csik, mint egy gyufásdoboz, vezetékeket, s egyéb bosszantó dolgokat nélkülözve pedig elférnek a 

1  Veres Szabolcs, Oroszország és a posztszovjet térség kutató, Eurázsia Központ, Neumann János Egyetem, ELTE doktorandusza.

zsebünkben. A ritkaföldfémek jelen vannak az autóinkban, a környezetbarát technológiát előnyben 
részesítő elektromos járművek akkumulátoraiban, az üzemanyagban, a szélturbinák és napelemek új 
generációjában. De megtalálhatóak a legújabb rakétavédelmi rendszerekben, az ember nélküli har-
cirepülőgépekben (drónok) is. Így pedig adott a kérdés: a jövő globális feszültségeit lehetséges, hogy 
már nem is egy eszme, a kőolaj megszerzése motiválja majd, hanem a szkandiumhoz, neodímiumhoz 
vagy diszpróziumhoz való hozzáférésért folytatott küzdelem? Vagy a jövő konfliktusainak kiváltó oka 
lehet a 17 ritkaföldfém, amelyek egyre fontosabb szerepet játszanak a virágzó high-tech iparban?

Sophia Kalantzakos Kína és a ritkaföldfémek geopolitikája című műve ilyen és ehhez hasonló kérdése-
ket vethet fel az olvasóban. A szerző a ritkaföldfémek globális ellátási láncában monopóliumot szerző 
Kína példáján keresztül mutatja be, hogyan állíthatóak a gazdasági eszközök a geopolitikai törekvések 
középpontjába. Illetve, hogy a nyersanyagok és a földgolyón található ritkaföldfémek feletti ellenőrzés 
milyen szerepet játszik ma a világ történéseinek alakulásában. Hogyan lett a hegemóniának eszkö-
ze az ellenőrzés a háborúval szemben. Kína gazdasági szerepvállalása pedig milyen új kihívások elé 
állította a globális gazdaság többi szereplőjét. Valamint, hogy a ma már globális szinten kifejezetten 
fontos ellátási láncoknak a fenntartása, melyet Sophia Kalantzakos történelmi példákon keresztül 
demonstrál az olvasó számára.

Mi az a ritkaföldfém?
Ha szaknyelven kellene megfogalmazni, hogy mik azok a ritkaföldfémek az esetben a válasz az lenne, 
hogy a ritkaföldfémek a periódusos rendszer elemeinek egy sajátos csoportja. A lantanoidák (perió-
dusos rendszer 57–71. rendszámú elemei) 15 elemből álló csoportját a szkandiummal és az ittrium-
mal kiegészítve együtt nevezik ritkaföldfémeknek. Ha azonban a mindenki számára érthetőbb meg-
fogalmazást keressük – ahogy teszi ezt a szerző is –, akkor a ritkaföldfémek olyan elemek, amelyek a 
földkéregben találhatók és létfontosságú összetevői a csúcstechnológiás, védelmi és zöld technológiák 
széles skálájának az előállításához. A mobiltelefonoktól kezdve, a modern orvostechnológiai eszközö-
kön és a szélturbinákon át az energiatakarékos izzókig, minden tárgyban fellelhető.

Kína és a ritkaföldfémek gondolata
A ritkaföldfémek tulajdonképpen nem különösebben ritkák, mint azt első hallásra gondoljuk. Az 
teszi őket „ritkává”, hogy gazdaságilag nem mindig volt ésszerű a bányászatuk. Gyakran nagyon ala-
csony koncentrációban találhatók meg, továbbá bányászati költségük mind a mai napig kifejezetten 
magas. Ennek ellenére Kínának az 1990-es évektől kezdődően fokozatosan az olcsó termelés, a magas 
exportadók és a kínálat mesterséges korlátozása révén sikerült megszereznie az irányítást a ritkaföld-
fémek ipara felett. Jelenleg is Kína adja a világ ritkaföldfém készletének mintegy 97%-át, ami miatt 
az Egyesült Államok nemcsak gazdaságilag, hanem biztonsági szempontból is fokozatosan függővé 
vált Pekingtől.

A könyv fő témája a globális erőforrásokért – jelen esetben a ritkaföldfémekért – folytatott verseny 
bemutatása a monopol helyzetet szerző Kína esetén keresztül. A könyv négy fő fejezetre tagolva 
mutatja be azokat az általános elméleti vitákat – és saját gondolatokat –, amelyek ma meghatározóak 
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a politikatudományban az erőforrás verseny, a nyersanyagok szűkös hozzáférhetősége, és a gazdasági 
eszközök geopolitikai célokra történő kiaknázása kapcsán.

A 2010-ben az úgynevezett halászhajó-incidens következtében ismét kiéleződött a Senkaku (kí-
naiaknál Diaoyu) szigetvita Japán és Kína között. Az incidensben egy kínai halászhajó ütközött a 
japán parti őrség hajóival, amelyben a japán fél szándékosságot sejtett. A Japán tengerészet azonnal 
letartóztatta a kínai halászhajó kapitányát. Ez Kínában óriási felzúdulást és tüntetéshullámot váltott 
ki. A letartóztatás következtében olyan mértékben megromlott a két ország közötti kapcsolat, hogy 
2010-ben Kína leállította az elektronikaipar számára elengedhetetlen nyersanyagokhoz való hozzá-
férést és a ritkaföldfém exportot Japán felé. Ez a lépés pedig rámutatott a kínai kézben lévő ellátási 
lánc nemzetközi kockázataira.

Sophia Kalantzakos pedig ennek az esetnek a következményeiből indul ki. Szerinte a ritkaföldfémek 
és Kína monopóliuma azután vált nemzetközi hírűvé, miután Kína 2010-ben nem hivatalosan korlá-
tozta a Japánba, az Egyesült Államokba és az Európába irányuló ritkaföldfém exportot. Könyvében a 
szerző azzal érvel, hogy a 2010-es ritkaföldfém válság nem csupán egy kereskedelmi vitát testesített 
meg, hanem inkább kérdéseket vetett fel Kína gazdasági térnyerésével kapcsolatban.

Sophia Kalantzakos azon az állásponton van, hogy a nagy ipari nemzetek politikai szereplőinek ku-
darca az átfogó és hatékony politikai megoldások késlekedésében keresendő.

A szerző gondolatmenetét, perspektíváit talán az első fejezet címe foglalja össze a legjobban: Verseny 
az erőforrásokért, az ásványi anyagok szűkössége és a gazdaság, mint a külpolitika eszköze. Abban 
minden bizonnyal igaza van, hogy az erőforrás verseny – különösen egyes nagyhatalmak között – nem 
szűnt meg. A szerző sugallatában is igazságot lehet felfedezni, miszerint a fosszilis tüzelőanyagokról a 
tisztább nap- és szélenergia felé történő energiaátállás inkább eltolja vagy megváltoztatja – nem pedig 
megszünteti – az energiával kapcsolatos erőforrások versenyét. 

A sorok között olvasható további gondolatmenet szerint a stratégiai erőforrás versenye létezik és 
ma is folyamatban van. Ez a folyamat arra is összpontosít, hogy az államok képesek-e kezelni ezt a 
versenyt a belpolitika és a nemzetközi együttműködés kombinációjával. Kalantzakos számára a ritka-
földfém válság és annak örökségei jól illusztrálják a jelenkori globális erőforrás versenyben rejlő koc-
kázatokat. Ebben az összefüggésben mutatja be az Obama-korszak Ázsia felé fordulásának („Pivot 
to Asia”) okait, valamint a Trump-korszak Kínával szembeni kritikáját és konfrontációját. A könyv 
első fejezete sokkal inkább Kína és a globális geopolitika realista és merkantilista nézetéről szól, mint 
a ritkaföldfémekről.

Kalantzakos elemzésében a ritkaföldfém politikával kapcsolatban a „Só és Olaj” fejezet számos „stra-
tégiai párhuzamot” kínál. Úgy véli, hogy hasznos lehet megvizsgálni a só és az olaj (kőolaj) gazdasági 
történetének hátterét, mert ez lehetővé teszi, hogy párhuzamokat vonjunk a ritkaföldfémek mai sze-
repével. A só és az olaj – a szerző mint stratégiai javakat érti alatta – történelmének áttekintésével és 
kiemelésével a két erőforrás innovációs és a globális gazdaság alakításában játszott meghatározó sze-
repét igyekszik bemutatni. Ezenkívül mindkét erőforrásnál felhívja a figyelmünket Kína „hagyomá-
nyos eljárásaira”, amelyekkel biztosítják és kontrollálják a gazdaságot és a régiós geopolitikát. Ezáltal 

pedig tisztább hátteret kaphatunk a jelenlegi kínai ritkaföldfém politika mélyebb megértéséhez. Sofia 
Kalantzakos úgy véli, mindkét erőforrás domináns pozícióba került az emberi politikai és gazdasági 
fejlődésben és mindkettő jelentős kereskedelmi és gazdasági eszköz volt, ahogy ma a ritkaföldfémek 
is azok.

Kalantzakos esettanulmányát jól jellemzi az ásványok és az erőforrások szűkösségéről és az azokkal 
kapcsolatos versenyről folyó általános elméleti vita áttekintése. Kiemeli az ásványkincsek nemzetközi 
viszonyokra gyakorolt hatását. Például felvázol két különböző paradigmát. A fix készletek paradig-
máját és a lehetőség kontra költség paradigmát, amelyek az ásványok fizikai szűkösségének két értel-
mezésére világítanak rá. A szerző az első elméletnél abból a megállapításból indul ki, hogy az ásványi 
készletek végesek, így egyben kimeríthetőek is. Ezért míg a technológiai fejlődés és a növekvő árak új 
felfedezésekhez vezettek, az ásványkincsek kinyerésének folytatása végső soron ásványianyag hiányhoz 
vezet. Ezzel szemben Kalantzakos másik álláspontja szerint az ásványkincsek felhasználása nem meríti 
ki a készletüket, hiszen ártól függően újrahasznosíthatók. Ezen túlmenően e paradigma szerint az ás-
ványi anyagok rendelkezésre állásának hiánya további kutatásokat és új technológiát fog eredményezni.

Kalantzakos könyvében azt is tárgyalja, hogy az ásványianyag hiányt miként okozhatja a „helyzeti 
szűkösség”, vagy a „kereslet-kínálati lánc megszakadása”. Bemutatja, hogy az új „tényezők”, mint pél-
dául a népesség vagy a fejlődő világ gazdaságának gyors növekedése, arra késztethetik a kormányokat, 
hogy korlátozzák az exportot a hazai szükségletek kielégítése érdekében ahelyett, hogy hozzájárulná-
nak a nyitott piachoz.

Megfogalmazása szerint ez úgynevezett erőforrás nacionalizmushoz vezethet, amely során az orszá-
gok növelik geopolitikai ellenőrzésüket a természeti erőforrásaik ellenőrzése révén. Erre példaként 
hozza fel egy 2010-es eset, amikor Kína „nem hivatalosan” korlátozta a ritkaföldfémek Japánba, az 
Egyesült Államokba és Európába irányuló exportját.

Fontos megemlíteni, hogy Kalantzakos azokról a mechanizmusokról és történelmi összefüggésekről 
is megfogalmazza véleményét, amelyek oda vezettek, hogy a ritkaföldfémek „létfontosságú pozíciót töl-
tenek be a kritikus iparágakban”. Leírja a ritkaföldfémek egyre szélesebb körben elterjedt használatát, a 
technológiai változásokra gyakorolt hatásukat, valamint az ipar különféle keresleti és kínálati elemeit 
és azt a tényt, milyen eszközökkel korlátozzák egyes országok az ásványok sikeres újrahasznosítására 
és helyettesítésére tett lépéseket.

Bemutatja, hogy a megújuló energia és más karbonsemleges technológiák – mint például az elekt-
romos járművek akkumulátorai, a napelemekben, a szélturbinákban és az elektromos járművekben 
használt mágnesek – mind a ritkaföldfémektől, például a lantántól és a neodímiumtól függenek. 
Az ezekben a technológiákban található ritkaföldfém elemek pedig elengedhetetlenek a gazdaságok 
szén-dioxid-mentesítéséhez és a gazdasági növekedés serkentéséhez. Így pedig a „tiszta” energia szek-
tort különösen sebezhetővé válik a globális ellátási zavaroktól és leállásoktól.

A negyedik, egyben utolsó fejezetben a szerző elmagyarázza, hogyan vált Kína a ritkaföldfém ipar 
meghatározó szereplőjévé, és hogyan reagálnak más kulcsfontosságú ipari szereplők a ritkaföldfém 
elemek szigorú kínai ellenőrzésére. Kalantzakos azt is kifejti, hogy – ahogyan Teng Hsziao-ping és 
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az utána következő kínai vezetők megjósolták – a ritkaföldfém elemek továbbra is létfontosságúak és 
nélkülözhetetlenek lesznek a modern élethez. És továbbra is kulcsfontosságú elemei maradnak Kína 
hosszú távú stratégiájának kialakításában, amely viszont hatással lesz a globális geopolitikára, amivel 
Kína versenytársai kénytelenek lesznek megbirkózni.

Végszó
Kalantzakos munkája fontos hozzájárulás a 21. századi geopolitika és a növekvő erőforrásokkal kap-
csolatos szűkös szakirodalomhoz. Rávilágít a nemzetközi kihívások új halmazára, ahol a globális 
szereplőknek meg kell küzdeniük Kína történelmileg eddig példátlan, döntő fontosságú stratégiai 
dominanciájával a geopolitika és gazdaság, valamint a ritkafémek területén. Miközben Kína saját 
szemszögéből nézve bölcs döntést hozott azzal, hogy hosszútávon, a jövőre gondolva, az elmúlt év-
tizedek alatt megszerezte az ellenőrzést a ritkaföldfémek felett, addig más országoknak alternatív 
forrásokat kell keresniük a ritkaföldfémek megszerzésére vagy kénytelenek lesznek Kínával tárgyalni. 
Ezt a típusú aszimmetriát jelenleg más nemzetközi szereplők képtelenek ellensúlyozni. Kalantzakos 
azt a következtetést vonja le, hogy Kína már nem csupán gazdasági, hanem geopolitikai célokra is 
felhasználja a ritkaföldfém monopóliumát. A ritkaföldfémek pedig lehetővé teszik Kína számára, 
hogy politikai erőként is egyre inkább katalizátorrá váljon a nemzetközi kapcsolatok új korszakában.

A Kína és a ritkaföldfémek geopolitikája fontos és időszerű és ma is érvényes elemzése a kínai rit-
kafémföldekkel kapcsolatos monopóliumának és a 2010-es úgynevezett ritkaföldfém válságnak. Ka-
lantzakos könyvében a ritkaföldfém válság alapos elemzését is bemutatja és kifejti, hogy a válságot 
globális jelentőségűvé emelő események hogyan jutottak különböző értelmezésekre. Elmagyarázza, 
hogy miközben egyes elemzők és politikai döntéshozók nem is gondoltak a ritkaföldfémekkel kap-
csolatos problémákra, tévesen csak arra koncentráltak, hogy megállítsák az agresszív Kínát. 

Ahogy a könyv címe is sugallja, Kalantzakos könyve továbbra is szinte kizárólag a geopolitikai – azaz 
államközi – erőforrásversenyre összpontosít. A ritkaföldfémek bányászatának és előállításának kör-
nyezeti hatásait csak érintve tárgyalja, így ez a témakör nem játszik központi szerepet elemzésében. 
Egyes dolgokat az olvasó fantáziájára bíz. Ez részben a bizonyos fogalmak pontatlanságának, nem 
megfelelőképpen való bemutatásának is köszönhető.

A szerző nem fejti ki egyértelműen és nem magyarázza meg az olvasó számára, hogy mit is ért pél-
dául befolyáson. A könyv hozzáadott értéke lehetett volna, ha a szerző nem hagyja figyelmen kívül a 
stratégiai erőforrások, például a ritkaföldfémek, mint gazdasági eszköz működési logikájának megha-
tározását és bemutatását. Nem fejti ki világosan, hogy Kína miért monopolizálta a globális ritkaföld-
fémeket. Ha a monopolizálás egy nagyobb stratégia érdekében történt, akkor mi lehet az a stratégia? 
Illetve hogyan segíti elő a ritkaföldfémek politikája Kína számára a stratégiai célkitűzéseket? Pon-
tosan milyen befolyást kíván Kína gyakorolni a ritkaföldfémek globális piacának ellenőrzése révén?

A fennmaradó kérdések ellenére a Kína és a ritkaföldfémek geopolitikája című könyv igyekszik meg-
találni a választ a 21. század talán egyik nagy talányára, Kínára és a ritkafémföldek kapcsolatára.


