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Bevezetés  

Több mint huszonöt év telt el azóta, hogy 1949. 

október 1-én megalakult a Kinai Népköztársaság. A félgyar-

mati függőségét lerázó ország a szocializmus épitésének 

utjára lépett és csatlakozott a szocialista táborhoz. 

Az 1950-es évek végéig a Kinai Népköztársaság és 

a szocialista országok /különösen a KNK és a Szovjetunió/ 

kapcsolatai, együttmüködése a legkülönbözőbb területeken 

lényegében töretlenül fejlődtek. A hatvanas évek fordu-

lójától mind az ideológiai, mind pedig a gazdasági-poli-

tikai szférában a kapcsolatok fokozatosan megromlottak, 

majd /gyakorlatilag 1964 óta/ , teljessé vált a kinai veze-

tők kezdeményezte szakadás. 

Jelen doktori értekezés - számolva a források szü 

kösségével és a másodlagos források okozta nehézségekkel -  

a Kinai Kommunista Párt külpolitikai irányvonalát, a szov-

jet-kínai kapcsolatok alakulását vizsgálja a KNK megala-

kulásától 1957-ig, Kinő első ötéves tervének befejezésé-

ig, illetve a nézeteltérések kezdeti jelentkezéséig. 



A tulajdonképpeni téma kifejtése előtt indokolt-

nak látszott röviden áttekinteni, miképpen alakult az 

SzKP és a KKP között a viszony a második világháboru be- 

fejezése utáni években. Ekkor ugyanis .a KKP és a Komintern, 

ezen keresztül pedig a KKP és az SzKP között a harmincas 

évek második felében elhidegült kapcsolat pozitiv irányu 

módosulása következett be. Ehhez nagymértékben hozzájá-

rult, hogy a KKP vezetői 1948-ban megkezdték politikájuk 

átértékelését a marxizmus-leninizmus elvei alapján. 

Az 1945-1949 közötti években megindult kapcsola-

tokra alapozva lehetőség nyilt arra, hogy a KNK megalaku-

lása után gyorsan fejlődjön a két nép barátsága. A KKP 

számára - többek között az imperialista országok terem-

tette gazdasági blokád miatt is - szükségszerü volt a 

külső erőre való támaszkodás. Enélkül nem tudta volna 

megoldani sem a népgazdaság helyreállitását, sem az or-

szág nemzetközi elismertetését, illetve nem tudta volna 

megvédeni a forradalom vivmányait. 

Az SzKP-nak, a nemzetközi kommunista mozgalom ve-

zető pártjának a második világháboru után megnőtt a nem-

zetközi tekintélye. A nemzeti felszabaditó és kommunista 

mozgalmak iránt érzett felelősségéből következően törvégy-

szerü volt, hogy a kinai kommunisták segitségére sietett. 

Bár erejéhez mérten önzetlenül támogatta a kinai nép har-

cát a reakciós csangkaisekista-rendszer és a japán impe-

rializmus ellen, az a kedvező hatás sem hanyagolható el, 

amit a kinai forradalom győzelme, a kinai népnek a szo-

cializmus utjára lépése gyakorolt a nemzetközi erőviszo- 



nyokra. 

A két ország együttmüködésének 1949-1957 közötti 

alakulását célszerü két periódusra bontani. Az 1949-1952-

ig tartó szakaszban a legfontosabb feladat volt Kina nép-

gazdaságának helyreállitása, annak a gazdasági alapnak 

a megteremtése, amelyre épitve a KNK megkezdhette a szo-

cializmus alapjainak lerakását. A már ezekben az években 

megindult nagy intenzitásu gazdasági együttmükö dés,.a 

Szovjetuniónak a KNK-ba irányuló, az ország számára lét-

fontosságu ipari berendezések és egyéb szállitmányai, 

illetve a KNK-nak nyujtott nagy összegű szovjet kölcsön 

jelentősen hozzájárultak a kinai népgazdaság gyors hely-

reállitásáhóz. A tanulmányozott irodalom anyaga sajnos 

kissé egyoldalu, igy bővebb információt elsősorban arra 

kaphattunk, hogy a Szovjetunió milyen termékekkel járult 

hozzá Kina ujjáépitéséhez. Arra vonatkozóan, hogy a KNK 

milyen termékek szállitásával viszonozta a szovjet se-

gitséget, jóval kevesebb adat állt rendelkezésre. A nem-

zetközi politika eseményeinek megitélésében teljes össz-

hang tapasztalható, s a Szovjetunió szilárdan védelmez-

te a különböző fórumokon a KNK érdekeit. 

1953-1957-ig tovább erősödött a Szovjetunió és 

a KNK együttmüködése. Az első ötéves terv idején folyta-

tódott a gazdasági együttműködés. Kiszélesedtek a kultu-

rális, tudományos-technikai együttműködés lehetőségei is. 

A korszak nagy jelentőségü tárgyalásain a KNK is képvi-

seltethette magát, s a szocialista külpolitika alapelvei- 

nek megfelelő álláspontot vallott magáénak. A bandungi 



konferencián azonban - ahol alapvetően pozitivnak érté-

kelhető a KNK szereplése - már jelentkeztek bizonyos 

nacionalista-hegemonisztikus törekvések. 

A szocialista országok között korábban kialakult, 

de ezekre az évekre idejétmult monolitikus egység megbom-

lása, a kapcsolatok uj formájának keresése - ennek az 

SzKP XX. kongresszusán megtörtént elemzése - után jelent-

kezett a KKP nacionalista beállitottságu csoportjában a 

Szovjetunió és a  kommunista  mozgalom elméleti irányvona-

lától eltérő nézetek megfogalmazása. Ezek a nézeteltéré-

sek a későbbi évek során felerősödtek, és nemcsak a kül-, 

hanem a belpolitikában is torzulásokhoz vezettek. 

A disszertáció elsősorban szovjet és magyar szer-

zők munkájának feldolgozásával készült. Mivel a Szovjet-

unió és a KNK kapcsolatának felvázolása volt a fő célki-

tűzés, néhány kivételt téve eltekintett a nyugati véle-

mények ismertetésétől, és annak birálatától. 



I. A szovjet - kinai kapcsolatok története a második vi- 

lágháboru befejezésétől a Kinai Népköztársaság meg-

alakulásáig 

1945. május 9-én az európai frontokon végetért a 

második világháboru. Németország feltétel nélküli fegy-

verletétele után gyökeresen megváltozott a katonai és 

politikai helyzet a Távol-Keleten. A japán imperializmus 

teljesen elszigetelődött, de Japán kormánya ebben a hely-

zetben is kitartott korábbi politikája mellett és kije-

lentette, hogy folytatja a háborut a végső győzelemig. 

A Szovjetunió kormánya - a jaltai értekezleten 

vállalt kötelezettségeinek megfelelően )  és a szovjet - ja-

pán semlegességi szerződés felbontása után - augusztus 

8-án bejelentette hadüzenetét a moszkvai japán nagykövet-

nek. Augusztus 9-én három fronton kezdődött  meg  a szovjet 

csapatok támadása. A Vörös Hadsereg támadásaival párhuza-

mosan harcba lendültek a Mongol Népköztársaság csapatai, 

és 10-én támadásba lendült a KKP vezette 8. és Uj 4. had-

sereg is. Rövidesen felszabadult Belső-Mongólia és Észak-

-Kina. A kinai forradalmi seregek átlépték Mandzsuria ha-

tárát és közvetlenül érintkezésbe léptek a szovjet egysé-

gekkel. A hadiesemények a japán militaristák vereségével 

végződtek és Japán 1945. szeptember 2-án aláirta a fel-

tétel nélküli kapitulációt. 	 . 

A különböző feldolgozások szólnak arról, hogy 

milyen hatást váltott ki a szovjet hadüzenet Kina-szerte, 



igy a KKP vezetése alatt álló Pelszabaditott területeken 

is. M. Sz. Kapica egy kinai ujság 1945. augusztus 10-i 

cikkéből idézi: "Ez a hir bizonyára lelkesedést és öröm-

ujjongást vált majd ki egész Kinában és az ENSZ-ben is. 

Ezzel közelebb került a japán nép megmentésének, a japán 

militarizmus sirjának és a japán birodalom végének órá-

ja." 2  Egy másik napilap közleménye szerint "Kina üdvözli 

a Szovjetunió Japánnak szóló hadüzenetét és lelkesedéssel 

tölti°el a Mandzsuria területére lépő Vörös Hadsereg tá-

madó akciója." 3  

A kinai nép nevében Mao Ce-tung üdvözli a Szovjet-

unió kormányának augusztus 8-i lépését: "Augusztus 8-án 

a Szovjetunió kormánya hadat üzent Japánnak; a kinai nép 

lelkesen üdvözli a hadüzenetet. A Szovjetunió e lépése 

következtében a Japán elleni háboru időtartama jelentősen 

megrövidült. A  Japán  elleni háboru végső szakaszába lé-

pett, elérkezett a japán területrablók és cinkosaik fe-

lett aratott végső győzelem órája. Ilyen körülmények kö-

zött Kinában a japánellenes harc összes erőinek országos 

méretű ellentámadásba kell lendülniök, s a Szovjetunió-

val és a többi szövetséges hatalommal szorosan és ered-

ményesen együttmüködve kell harcolniok. A 8. hadseregnek, 

az Uj 4. hadseregnek és a többi népi erőnek minden lehe-

tőséget kihasználva, széleskörü támadást kell inditania 

az agresszornak és cinkosainak a kapitulációt megtagadó 

csapatai ellen, meg kell semmisítenie ezeket az ellensé- 



ges erőket, le kell foglalnia fegyverzetüket és vagyonu-

kat, minden erejével bővitenie kell a felszabaditott kör-

zeteket, s szükiteni az ellenség által megszállt körze-

teket." ¢  

Vlagyimirov - aki 1938 májusától 1945 novemberé-

ig tartózkodott Kinában a Komintern megbizottjaként, 

majd annak feloszlatása után a TASZSZ haditudósitójaként - 

naplójában a fentebb idézettektől eltérően értékeli Mao 

Ce-tung és a KKP vezetőségének hangulatát a Szovjetunió 

hadüzenete és a szovjet csapatok támadása hallatán. A hi-

vatalos nyilatkozatoktól eltérően megítélése szerint "a 

Szovjetunió háboruba lépése zavart keltett a KKP vezeté-

sében. Itt senki sem várta, hogy csapatainkat ilyen gyor-

san átcsoportosítjuk Németországból a Távol-Keletre és 

senki nem feltételezett tőlünk ilyen erős csapásokat... 

Ebben a zavarban jelentkezett a KKP vezetésének idült 

"betegsége" - a Szovjetunió képességeinek alábecsülése." 5  

Egy alkalommal, amikor Vlagyimirov beszélgetést folyta-

tott Mao Ce-tunggal, kijelentette, hogy "a Szovjetunió-

nak most és a jövőben is ingyenesen kell hogy segitse a 

KKP-t. Eddig is ettől függött és ezután is ettől fog 

függeni a KKP és az SZK/b/P közötti viszony." 6  Véleménye 

szerint Mao Ce-tung-nál rosszindulatu ellenségeskedés 

tapasztalható a Szovjetunióval szemben. Figyelmen kivül 

hagyva a baráti nyilatkozatokat, ideológiai ellenséget 

lát a Szovjetunióban. Ez nem szeszély, nem is személyes 



sértés, hanem ellenségeskedés a Kominternnel és a Szov-

jetunióval. Valóban másról van szó - e szovjetellenesség-

nek már tizéves története van." 7  

Mint látjuk, a különböző megnyilatkozások nem egy-

értelműek. A hivatalos nyilatkozatokban tükröződik annak 

felismerése, hogy a távol-keleti kérdés megoldása elkép-

zelhetetlen a Szovjetunió nélkül. Mig korábban - amikor 

a Szovjetunió erejét teljes mértékben lekötötték az euró-

pai hadszintér eseményei - a KKP vezetősége a térségben 

jelen levő Egyesült Államokkal igyekezett kontaktust te-

remteni, 1945 nyarán- figyelembe véve a megváltozott 

helyzetet - a Szovjetunió felé való fordulás gondolatá-

val foglalkoznak. Ebben természetesen az is szerepet ját-

szott, hogy az USA 1945 áprilisában egyértelmüen vissza-

utasitotta a KKP vezetőinek a kapcsolatok kiépitésére tett 

kezdeményezéseit, de ennél fontosabb volt az a tény, hogy 

a KKP külső segitség nélkül nem tudott volna sikerrel szem-

beszállni a Kuomintang hatalmával, nem tudta volna keresz-

tülvinni a forradalom győzelmét, a hatalom megragadását. 

1945 nyarától - őszétől egyrészt a Szovjetunió meg-

növekedett ereje és tekintélye, szerepe Kina japán-ellenes 

harcában, valamint a kialakult szocialista világrendszer 

hatására :. kedvezően alakultak a belső és nemzetközi körül-

mények ahhoz, hogy a korábbi időszakhoz képest a KKP-ban 

megerősödjenek az internacionalista elemek, és fokozot-

tabban vegyék igénybe a Szovjetunió és az SzK/b/P segit- 



ségét, tapasztalatait. Igy ettől az időtől kezdve foko-

zatosan helyreáll ós javul a szovjet-kinai viszony, a 

Szovjetunió lehetőségeihez képest politikailag és gazda-

ságilag is minden támogatást megad a kinai forradalmi 

erőknek. 

A Szovjetunió a második világháborut követő nem-

zetközi tárgyalásokon sikerrel lépett fel Kina érdekei-

nek védelmében. 1945. december 16-26-ig tartották Moszkvá-

ban a Külügyminiszterek Tanácsának ülésszakát. Itt a Szov-

jetunió kormányának kezdeményezésére egyezményt fogadtak 

el a Kina belügyeibe való be nem avatkozás, az ország de-

mokratizálása, valamint a szovjet és amerikai csapatok 

Kinából való kivonása tárgyában. 8  Ez az egyezmény gyakor-

latilag biztositotta, hogy az Egyesült Államok ne alkal-

mazhasson közvetlen katonai intervenciót Kina ellen. 

1946. szeptember 23-án - miután a Szovjetunió .a 

fent emlitett határozatnak megfelelően már 1946 májusá-

ban kivonta csapatait Kinából - Gromiko az ENSZ Biztonsá-

gi Tanácsának ülésén tiltakozott az amerikai csapatok Ki-

nában tartózkodása ellen, és mielőbbi kivonásuk érdeké-

ben szólalt fel. 9  

1947 március-áprilisában a Külügyminiszterek Ta- 

nácsának ülésén a Szovjetunió delegációja ismét felvé-

tette, hogy vizsgálják felül az 1945 decemberében Kíná-

val kapcsolatban elfogadott határozatok teljesitését, 10  

konkrétan az amerikai csapatok kivonásának ügyét. Erre 
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az időre - az 1946 nyarán kirobbant polgárháboru hadiese-

ményei következtében - a Kuomintang csapatai elfoglalták 

a Felszabaditott területek nagy részét, többek között 

Jenant, a KKP KB székhelyét is, és igy az USA kormánya 

már nem látta akadályát annak, hogy áprilisban megkezdje 

csapatai kivonását. 

A Szovjetunió Kina Kommunista Pártjával 1945-től 

1949-ig többek között a Mandzsuriában tartózkodó szovjet 

képviselőcsoport közvetitésével állandó kapcsolatot tar-

tott fenn. 1946 decemberében lezajlottak az első hivata-

los,állami szintű kereskedelmi tárgyalások is a szovjet - 

külkereskedelmi szervek és Észak-Kelet Kina Népi Demok-

ratikus Adminisztrativ Bizottságának képviselői között. 

A tárgyalások után aláirt szerződésnek megfelelően meg-

kezdődött a szovjet árucikkek, kórházi-, iskolai- és 

egyéb berendezések szállitása a kinai nép és a hadsereg 

számára. 1949 nyarán Moszkváb an  Kao Kang, Kina Kommunis-

ta Pártja Politikai Bizottsága tagjának vezetésével is-

mét kereskedelmi tárgyalások folytak. Az aláirt dokumen-

tum mindkét tárgyaló felet kölcsönös áruszállitásra köte-

lezte egy évi időtartam megjelölésével II  

A. tárgyalások eredményeként a szovjet kormány kü-

lönösen az állami és gazdasági épitésben szerzett tapasz-

talatainak átadásával támogatta a felszabaditott körze-

teket, ahol megalakultak a népi demokratikus hatalom szag 

vei. Gazdasági segitséget nyujtott Mandzsuria népgazdasá- 



gának helyreállitásához, egy sor fontos vállalat feluji-

tásában és üzembehelyezésében szintén a szovjet szakembe-

rek segítettek. A vasuti- és közlekedési utvonalak re-

konstrukciója is szovjet szakembergárda irányitásával 

történt, amely jelentősen elősegítette a Kuomintang vég-

leges megsemmisítését. A kinai káderek tömeges kiképzé-

sét is magára vállalta a Szovjetunió, valamint az 1947 

végén fellépő pestis-járvány felszámolására azonnal orvo-

sokat, oltóanyagot, fertőtlenitő berendezéseket stb. kül-

dött. A felszabaditott körzetek lakosait ellátta a hiány-

zó élelmiszerekkel. 

A polgárháboru éveiben jelentősen bővült a Szovjetuni ó . 

és a kinai Felszabaditott területek kapcsolata. Ezt tá-

masztja alá az Észak-Kelet Kínai társaságok /a Liaotung-

-félsziget nélkül/ és a szovjet külkereskedelmi szerve k . 

közötti áruforgalom növekedése is. Az 1947-49-es években 

a következőképpen alakult az emlitett szervek kereskedel-

mi kapcsolata /millió rubelben számolva/ 12  

1947 1948 1949 

Export a Szovjetunióból 48 74 100 

Import a Szovjetunióba 45 77 105 

Összes áruforgalom: 93 151 205 

Az a támogatás, amelyet a második világháboru utá-

ni  években a Szovjetunió nyujtott a kinai népnek, vala- 
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mint az SZKP és a KKP között létrejött sokoldalu együtt- 

müködés kedvező helyzetet teremtett Kina Kommunista Párt- 

ján belül a marxista-leninista elemek megerősödéséhez. 

Ez a tendencia tükröződött Kina Kommunista Pártja Közpon-

ti Bizottságának 2. plénumán, amely 1949 márciusában ülé-

sezett. 

E plénum összehivásának idejére a polgárháboru me-

netében jelentős sikereket aratott a KKP vezette Kinai 

Népi Felszabaditó Hadsereg. A katonai győzelmek eredménye-

ként közel került az ország a demokratikus forradalom győ-

zelméhez. A körülmények, a kinai nemzeti érdekek, valamint 

a nemzetközi helyzet változásai hatására a KKP vezetősé-

ge átértékelte politikáját és 1948-49-ben pózitiv fordu-

latot hajtott végre. Ezeket a változásokat öntötte végle-

ges : formába a KKP KB 2. plénuma. 

E plénumon központi kérdésként a demokratikus forra-

dalom győzelme utáni feladatok szerepeltek. A kinai forra-

dalmat már mind a demokratikus, mind a szocialista forra-

dalmat magába foglaló egységes folyamatnak tekintette és 

Kina demokratikus átalakitását összekapcsolta az ország 

szocialista épitésének perspektivájával. E koncepciónak 

megfelelően a gazdaságilag igen elmaradott, félfeudális 

országban az ipar helyreállitását helyezte előtérbe. Elő-

irányozta a külföldi imperialista és a bürokratikus tőke 

/a négy vezető tőkés család/ államositását, a népgazdaság 

szocialista szektorának létrehozását. Kidolgozta a magán- 
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tőkés ipar és kereskedelem felhasználásának és korláto-

zásának politikáját, figyelembe véve a nemzeti burzsoázia  

szerepét a forradalom győzelméért vivott harcban és azt,  

hogy az ország elmaradott gazdasági strukturája megköve-

teli a magántőke felhasználását a népgazdaság helyreálli-

tásának folyamatában. Igy a KKP számolt az államkapita-

lista szektor hosszabb ideig tartó funkcionálásával is.  

A plénum fontos feladatként jelölte meg a parasztok és  

kisiparosok átvezetését a szövetkezeti tulajdonformára.  

Az uj hatalom formáját a nép demokratikus diktaturájaként•  

jelölte meg. 13  

Kina Kommunista Pártjának elfogadott irányvonala  

- az ország szocialista fejlesztése - elengedhetetlenné  

tette, hogy szoros kapcsolatot épitsenek ki a Szovjetunió-

val és a népi demokratikus országokkal. A 2. plénum kö-

rülményeiből kiindulva Mao Ce-tung "A népi demokrácia dik  

taturájáról" cimü művében elismerte, ahogy a kinai nép  

egyik legfontosabb feladata "közös harcban ... összefog-.  

ni  a világ mindazon országával, amelyek saját magukkal  

egyenjogu nemzetnek tekintenek bennünket, továbbá össze  

kell fogni valamennyi ország néptömegeivel. Egy nemzet-

közi egységfront létrehozása céljából szövetséget kell  

kötni a Szovjetunióval, a népi demokratikus országokkal  

és az összes többi ország proletáriátusával és népi tö-

megeivel." ~4  

1949 szeptemberében a KKP vezetésével ülésezett  
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a Kinai Népi Politikai Tanácskozó Testület, amely megfo-

galmazta a népi állam feladatait. A külpolitika alapel-

veit e testület a következőképpen fogalmazta meg: "A Ki-

nai Népköztársaság külpolitikájának alapelve a független-

ség, szabadság, területi épség és szuverenitás védelme, 

az általános szilárd béke, a nemzetek közötti baráti 

együttmüködés támogatása és a harc az imperialista táma-

dó és háborus politika ellen." 15  

A politikai irányvonal 1948-49-es módositása ide-

jén a kinai kommunisták megállapitották, hogy sem a forra-

dalom győzelme, sem pedig az azt követő stabilizáció nem 

képzelhető el külső segitség nélkül. Leszögezték, hogy a 

világ két táborra oszlik, és Kinának az egyik, a szocia-

lista tábor mellé kell állni. Igy az átértékelés kapcsán 

a Szovjetunióval való kapcsolatok erősitését langsulyoz- 

ták. 

Valószinü, hogy a népi Kina közeledése a Szovjet-

unióhoz egyrészt annak felismeréséből fakadt, hogy az USA-

val 1944-ben folytatott tárgyalások nem jártak sikerrel, 

és a KKP vezetősége fokozatosan megértette, hogy amerikai 

orientációjának nincsenek meg a feltételei, másrészt az 

elszigetelődéstől és attól való félelme, hogy a nála ka-

tonailag is erősebb Csang Kai-sek az amerikaiak segitsé-

gével döntő csapást mér a kinai forradalomra. Kina Kommu-

nista Pártját a Szovjetunió felé kényszeritette az is, 

hogy az imperialisták nem törődtek bele a kinai forradalom 
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győzelmébe, hanem arra törekedtek, hogy a forradalmi erő-

ket egy Kina körüli blokáddal fojtsák meg. Ebben a hely-

zetben a Kinai Népköztársaság a Szovjetunió és a népi de-

mokratikus országok segitsége nélkül teljesen elszigete-

lődött volna, ami a fiatal népköztársaság katasztrófáját 

vonta volna maga után. Nemcsak a népgazdaság helyreálli-. 

tása lett volna megoldhatatlan feladat, hanem a lakosság 

élelmiszerrel való ellátása is. Az SZKP vezetői elemezve 

a KKP-n belül megindult fejlődést, szintén a kapcsolatok 

erősítése mellett foglaltak állást. 

Mind a szovjet, mind a kinai fél részéről fellé-

pő igények lehetővé tették a szovjet-kinai kapcsolatok 

szélesebb alapokra helyezését és azt, hogy a Kinai Nép-

köztársaság kikiáltása után a Szovjetunió és á népi de-

mokratikus országok között már korábban kialakult, uj ti-

pusu nemzetközi kapcsolatok létesüljenek a két ország 

között. 
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II. A Szovjetunió és a KNK barátságának megalapozás a  

/1949-1952/  

1./ A Szovjetunió és a KNK közötti baráti kapcsolatok  

kialakitására irányuló első lépések  

1949. október 1-én kikiáltották a Kinai Népköztár-

saságot. A népi forradalom győzelme és a Kinai Népköztár-

saság megalakulása nagymértékben módositotta a második 

világháboru befejezése után kialakult nemzetközi helyze-

tet, és nemcsak a kinai reakció, hanem az imperializmus 

szükebb értelemben az amerikai imperializmus - veresé-

gét is jelentette. Csang Kai-sek vereségével az Egyesült 

Államok elvesztette azt a szövetségesét, akire támaszkod-

va megvalósíthatta volna a Szovjetunió tervezett bekeri-

tését. Ezzel szemben a nemzetközi szintéren az erőviszo-

nyok gyökeres változása következett be.Jelentősen megerő-

södött a szocialista világrendszer mind területét, mind 

pedig népességét, gazdasági, katonai és politikai sulyát 

tekintve. A kinai forradalom győzelme azt is jelentette, 

hogy nagymértékben megerősödött a Szovjetunió ázsiai po-

ziciója. 

1944 és 1949 között a népi demokratikus államok 

létrejöttével a nemzetközi kapcsolatoknak az a minőségi-

leg is uj formája, tipusa jött létre, amely a Szovjetunió 

és a népi demokratikus országok között 1945-1953. több 

egyezményben de jure is kodifikálódott. 
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Hol és hogyan kapcsolódik a népi Kina ebbe a kül-

politikai szisztémába? A Kinai Népköztársaságnak az adott 

nemzetközi helyzetet tekintve - hidegháboru a nemzetközi 

politikában, kommunistaellenes tendenciák erősödése - 

szüksége volt szilárd szövetségesekre, akik biztosítják 

számára a békés épitőmunkát, és gazdasági segitséggel tá-

mogatják a leromlott kinai nemzetgazdaság helyreállítá-

sát. A Kinai Kommunista Párt belpolitikai célkitüzése 

- a demokratikus ország szocialista országgá alakítása - 

és a Szovjetunióval már kiépített kapcsolata meghatároz-

ta a majdani szövetséges kérdését, és lehetővé tette a 

szovjet-kínai kapcsolatok szélesebb alapokra helyezését. 

Már 1949. október elsején, a Kínai Népköztársaság 

megalakulásának napján Csou En-laj, a KNK külügyminiszte-

re deklarációval fordult a szovjet kormányhoz, melyben, 

javasolta a  Szovjetunió és a Kinai Népköztársaság közötti 

diplomáciai kapcsolatok felvételét. Válaszként . a Szovjet-

unió a népköztársaság kikiáltását követő napon elsőként 

ismerte el a Kínai Népköztársaságot és felvette vele a 

diplomáciai kapcsolatot. A diplomáciai kapcsolatok fel-

vétele hivatalossá tette a Szovjetunió és a népi hatalom 

szervei között már addig is eléggé széles skáláju együtt-

müködést, és alapjául szolgált a kapcsolatok továbbfej-

lesztésének. 

A szovjet kormány e döntése pozitívan befolyásol-

ta Kina nemzetközi helyzetét. A Szovjetunió után az euró-

pai és ázsiai népi demokratikus országok is baráti kapcso- 
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latot létesitettek Kinával, valamint Washington nyomása 

ellenére India, Pakisztán, Indonézia, Burma, Ceylon és 

Afganisztán is elismerte a Kinai Népköztársaságot. 1950 

januárjában Anglia jelentette be a KNK kormányának elis-

merését. Utána pedig Norvégia, Dánia, Svédország, Finn-

ország, Hollandia, Svájc és Izrael ismerte el a népi Ki-

nát. 16  

1949. december 16-án Moszkvába érkezett Mao Ce-tung, 

a Kinai Népköztársaság Központi Népi Kormányának elnöke. 

Ezzel vette kezdetét az a tárgyalás-sorozat, amelynek 

eredményeként hivatalosan rögzítették a két nép barátsá-

gát és 1950. február 14-én aláírták a Barátsági, szövet-

ségi és kölcsönös segélynyujtási szerződést a Szovjet 

Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Kinai Népköz-

társaság között. 17  A tárgyalásokon a szovjet kormányt 

Sztálin és Visinszkij, a Szovjetunió külügyminisztere 

képviselte, a Kinai Népköztársaság kormányát pedig Mao 

Ce-tung, és az 1950. január 20-án Moszkvába érkező(cou 

En-laj, Kina Állami Közigazgatási Tanácsának  elnöke, 

külügyminiszter. A tárgyalások jelentőségét felmérve jog-

gal írja M.Sz. Kapica, hogy - a két baráti állam vezető-

inek tanácskozásai és megbeszélései a háboru utáni nem-

zetközi élet legnagyobb eseménye volt. 18  

1950. február 14-én az alapszerződés megkötése 

után a szovjet és a kínai kormány megbizottai átfogó 

egyezményrendszert írtak alá. Az egyik egyezmény a kinai 
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Csang-Csung vasutra, Port Arthurra és Dalnyijra /Dairen/ 

vonatkozott, a másik egyezmény alapján pedig a Szovjet-

unió hosszulejáratú hitelt nyujtott Kinának. Az aláirt 

okmányok közül legfontosabb a barátsági, szövetségi és 

kölcsönös segélynyujtási szerződés. 

A szerződés általános bevezető részében a Szerző-

dő Felek kinyilvánitják, hogy a "Szovjet Szocialista Köz-

társaságok Szövetsége és a Kinai Népköztársaság között 

fennálló jószomszédi és baráti kapcsolatok megszilárdi-

tása megfelel a Szovjetunió és Kina népei alapvető érde-

keinek." 19  

A Szovjetunió és a Kinai Népköztársaság alapvető 

célja, hogy "... megszilárditsák a Távol-Keleten és az 

egész világon a tartós békét és az egyetemes biztonsá-

got."2°  E cél elérése érdekében "mindkét Szerződő Fél kö-

telezi magát, hogy együttesen megtesz minden rendelkezés-

re álló szükséges intézkedést, hogy megakadályozza a Ja-

pán vagy bármely más, Japánnal közvetlenül vagy közvet-

ve támadó cselekményekre szövetkező állam részéről meg-

nyilvánuló támadás megismétlődését és a béke megbontását. 

Abban az esetben, ha a Szerződő Felek valamelyikét Japán 

vagy Japánnal szövetséges állam részéről támadás éri, és 

ilyen módon hadiállapotba kerül, akkor a másik Szerződő 

Fél minden rendelkezésére álló eszközzel haladéktalanul 

katonai és egyéb segitséget nyujt neki."21 
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A szerződés nyomatékkal hangoztatja a japán impe-

rializmus elleni védekezés fontosságát. Ilyen tartalma 

megegyezést a történelmi tapasztalat indoko1, 22  - irja 

M.Sz. Kapica egyik munkájában. Az 1894-95. évi japán-ki-

nai háboruban Japán megszerezte Tajvant és a Pascador-szi-

geteket. 1915 januárjában előterjesztette "21 követelé-

sét", amelynek az életbeléptetése teljesen kiszolgáltatta 

volna Kinát Japánnak. 1931 szeptemberében megtámadta, meg- 

szállta ás elszakitotta az országtól a Kina részét képező 

Mandzsuriát. 1937 juliusában ismét háborut inditott Japán 

Kina ellen. Ez az agresszió nyolc éven keresztül kötötte 

le a kinai haderőt. 

Japán jónéhányszor hóditó szándékkal lépett fel 

Oroszország, illetve a Szovjetunió ellen is. 1904 február-

jában kirobbantotta az orosz-japán háborut, amelynek so-

rán elvette az oroszoktól a Liaotung-félszigeten általuk 

bérelt kvantungi területet Port-Arthurral, és a Szahalin-

-sziget felét. 1918-tól 1922-ig a Távol-Kelet megszerzésé-

nek reményében a szovjet hatalom ellen inditott interven-

ció egyik legaktivabb részese. 1938-ban a Haszan-tó tér-

ségében követett el a Szovjetunió ellen sikertelen ag-

ressziót. Miután Németország hadbalépett a Szovjetunió 

ellen, a japánok feltartóztatták a szovjet kereskedelmi 

hajókat. A második világháboru idején a moszkvai japán 

nagykövet a hitleristák oldalán kémkedett, a Szovjetunió 

belső helyzetéről tudósitotta a németeket. A Kvantung-had-

sereg Mandzsuriában hadikészültségben várta a kedvező 
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pillanatot, amikor megkezdheti támadását a Szovjetunió 

ellen. 

Ezek a történelem sodrából kiragadott események 

érthetővé teszik, hogy a szövetségi szerződésnek főként 

a Távol-Kelet békéjét régóta fenyegető Japán ellen kellett 

irányulnia. A második világháboru után azonban a meggyen-

gült ország saját erőből képtelen lett volna arra, hogy 

komoly veszélyt jelentsen e térségben. Japán, a második 

világháboru után, mint az amerikai imperializmus érdekei-

nek exponense vált reális fenyegetéssé. 1945-től kezdve 

az Egyesült Államok politikájához hozzátartozott - mint 

azt Truman elnök már 1945. augusztus 9-én a potsdami ér-

tekezletről hazatérve megfogalmazta "a katonai támasz-

pontok fenntartása és kiszélesitése idegen államok terü-

letén," 23  mégpedig annak a célnak elérése érdekében, hogy 

előkészitsék a kommunizmus poziciói elleni támadást. Ezért 

a Szovjetunió és a Kinai Népköztársaság megegyezése arról, 

hogy Japán vagy Japánnal szövetséges állam támadása ese-

tén katonai és egyéb segítséget nyujtanak egymásnak, csak 

részben irányul a hagyományos ellenség elleni összefogás-

ra. Legalább ilyen fontos az imperializmus/elsősorban az 

amerikai imperializmus/ elleni összefogás gondolata is a 

szavak mögött. Ugyanakkor a szövetség katonai tartalma 

biztositékot jelentett a Kinai Népköztársaságnak abban az 

értelemben is, hogy erőforrásainak nagyobb részét - éppen 

a Szovjetunióval kialakitott közös védelmi koncepció ered- 
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ményeként - az adott időszakban a békés ujjáépitésre 

koncentrálhassa. 

Anglia, a Szovjetunió és az Egyesült Államok kül-

ügyminisztereinek 1945. december 16-26 között Moszkvában 

tartott tanácskozásán elfogadott határozatok elvileg már 

biztositották Kina, Korea és Japán békés, demokratikus 

fejlődését. A nyugati tőkés országok azonban az Egyesült 

Államok vezetésével szövetkeztek a helyi reakcióval és 

megszegték a Japánra vonatkozó határozatokat.'"Miközben 

a szovjet kormány állhatatosan harcolt a potsdami dekla-

ráció és a moszkvai tanácskozás határozatainak megvaló- 

sitásáért, s javasolta, hogy kezdjék meg a japán békeszer-

ződés előkészitését, állitsák le a japán hadiüzemeket és 

vonják vissza a polgári iparágakra vonatkozó korlátozáso-

kat, az amerikai megszálló hatóságok a japán militarizmus 

katonai potenciálját igyekeztek helyreállitani. Repülőte-

reket, kikötőket és haditengerészeti támaszpontokat épi-

tettek."24  

Az a cél, hogy az Egyesült Államok Japánra vonat-

kozó imperialista terveit meghiusitsák, s előmozditsák 

egy - a térség érdekelt népeinek is megfelelő - békesze-

rető, demokratikus és független Japán fejlődését, megkö- 

vetelte, hogy minél előbb végeszakadjon az amerikai okkupá-

ciónak a japán szigeteken, s ne kerüljön sor Japán remili-

tarizálására. Ezért igyekezett a Kinai Népköztársaság és 

a Szovjetunió minél rövidebb idő alatt elérni, hogy a má-

sodik világháboruban szövetséges hatalmak békeszerződést 

kössenek Japánnal. 25  Ezt az óhajukat rögzitették a szer- 
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ződésben is: "Mindkét Szerződő Fél kötelezi magát, hogy 

kölcsönös egyetértéssel arra törekszik, hogy a második 

világháborubeli szövetséges hatalmakkal együttesen a le-

hető legrövidebb idő alatt békeszerződést kössön Japán-

nal."26  

A későbbiek folyamán a szerződésnek ezt a pontját 

nem lehetett realizálni, 1951 szeptemberében ugyanis 

San-Francisco-ban egy angol-amerikai tervezetet dolgoz-

tak ki a japán békeszerződés megkötésére. Erre a konfe-

renciára több olyan állam képviselőjét meghivták, amelyek 

nem vettek részt a Japán elleni háboruban. Ezzel szemben 

nem hivták meg sem a Kinai Népköztársaság, sem a Koreai Népi 

Demokratikus Köztársaság képviselőit, mely országok pe- 

dig ténylegesen részt vettek Japán megsemmisitésében. 

A békeszerződés elfogadhatatlan tartalma - amely 

nem garantálta a japán militarizmus ujjáéledésének meg-

akadályozását - valamint a szovjet módositó javaslatok 

figyelmen kivül hagyása miatt, a Szovjetunió és még né-

hány ország megtagadta a békeszerződés aláirását. Nem si-

került tehát a második világháborubeli szövetséges hatal-

makkal együttesen, mindegyik fél érdekeinek megfelelő, 

átfogó békeszerződést kötni Japánnal, illetve azimperi-

alista hatalmak megakadályozták, hogy a reakció helyett 

a békeszerető,, demokratikus erők bontakozhassanak ki Ja-

pánban. 1951. szeptember 8-án megkötötték az amerikai-ja-

pán biztonsági szerződést, amelynek értelmében az Egyesült 



-24-  

Államok szárazföldi, légi és tengeri egységei továbbra  

is Japánban maradtak és az amerikai haderő Japánban és  

környékén katonai támaszpontokat hozhatott létre.  

A nemzetközi imperializmus 1950-ben már világosan  

érzékelhető agressziv politikája tehát megkövetelte, hogy  

a Szovjetunió és a Kinai Népköztársaság a világ békéjé-

nek biztositására is összefogjon egymással és garantálja  

az egyetemes biztonságot. Abban a légkörben, amikor az  

imperialista országok nyilt támadást hirdettek a szoci-

alizmus erői ellen, amikor katonai támaszpontokat épitet-

tek a szocialista országok köré és a szocialista orszá-

gokról terjesztett különböző rágalmakkal igyekeztek fél-

revezetni a világ haladó erőit, különösen fontos volt ki-

jelenteni, hogy "a Szerződő Felek... az őszinte együtt-

müködés szellemében készek részt venni minden olyan nem-

zetközi akcióban, amelynek célja a béke és a biztonság  

megszilárditása az egész világon, és teljes egészéber. ~.: 

latbavetik erőiket e célok mielőbbi megvalósítása érde-

kében... A Szerződő Felek a béke és az egyetemes bizton-

ság megszilárditásának érdekeitől vezérelve tanácskozni  

fognak egymással minden fontos, a Szovjetunió és Kina kö-

zös érdekeit érintő nemzetközi kérdésben." 27  

A szerződés harmadik cikkelye a két ország szövet-

ségesi viszonyának megszilárditását szolgálja. "A Szerző-

dő Felek egyike sem köt a másik Fél ellen irányuló szövet-

séget és nem vesz részt a másik Fél ellen irányuló koalí-

cióban, akcióban vagy intézkedésben."28  
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A szerződés szól Kina és a Szovjetunió gazdasági 

és kulturális kapcsolatainak sokoldalu fejlesztéséről a 

barátság és az együttmüködés szellemében, az egyenjogu-

ság, a kölcsönös érdekek, az állami szuverenitás, a terü-

leti integritás és az egymás belügyeibe való be nem avat-

kozás elvei kölcsönös tiszteletben tartásának megfele-

lően. 29  

A szerződés aláirásával egyidejüleg a szovjet és 

kinai kormány külön egyezményt kötött a kinai Csang-Csung 

vasutról, Port-Arthurról és Dalnyijról. 

A nagyhatalmak krimi értekezletén a szovjet kor-

mány kinyilatkoztatta, hogy kész a Kinai Köztársasággal 

barátsági és szövetségi szerződést kötni, melyet 1945. 

augusztus 14-én irt alá a Szovjetunió és a Kinai Köztár-

saság képviselője. E szerződés aláirását a Szovjetunió 

feltételekhez kötötte, 3°  és teljesitésüket Csang Kai-sek 

vállalta. Az 1945-re a Távol-Keleten kialakult helyzetből 

kiindulva e szerződéssel a szovjet kormány célja volt 

olyan Kina megteremtése, amely semleges, nem csatlakozik 

az imperialista tömbhöz, nem fenyegeti országa határait 

és baráti kapcsolatok füzik a Szovjetunióhoz. 

A kinai forradalom győzelmével e szempontok más 

megvilágitásba kerültek, igy a Szovjetunió és a Kinai 

Népköztársaság közötti szerződés aláirásakor a közzétett 

okmányokon kivül Csou En-laj és Visinszkij jegyzéket vál-

tott, amely szerint az 1945. augusztus 14-én Kina és a 

Szovjetunió között kötött szerződés, illetőleg egyezmé-

nyek érvényüket vesztették.31  
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Az e tárgyban kötött 1950-es ujabb egyezmény sze-

rint "... 1945 után alapvető változások történtek a tá-

vol-keleti helyzetben. Nevezetesen: az imperialista Ja-

pán vereséget szenvedett; a reakciós Kuomitang-kormányt 

megdöntötték; Kina népi demokratikus köztársaság lett. 

Kinában uj népi kormány alakult, amely egész Kinát 

egyesitette, a Szovjetunió irányában megvalósitotta a ba-

rátság és együttmüködés politikáját... ez az uj helyzet 

lehetővé teszi, hogy uj módon nyuljanak hozzá a kinai 

Csang-Csung vasut, Port Arthur és Dalnyij kérdéséhez." 32  

Az egyezmény szerint a szovjet kormány ellenszol-

gáltatás nélkül átadja a Kinai Népköztársaságnak a kinai 

Csang-Csung vasut igazgatására vonatkozó valamennyi jo-

gát, a vasut tulajdonát képező minden vagyonnal együtt. 

Az átadásnak közvetlenül a japán békeszerződés megkötése 

után, de legkésőbb 1952 végéig meg kellett történnie. 

Az egyezmény tartalmazza továbbá, hogy a szovjet 

csapatokat kivonják Port Arthur együttesen használt ha-

ditengerészeti támaszpontról és a Port Arthur körzetében 

található létesitményeket közvetlenül a japán békeszerző-

dés megkötése után, de legkésőbb 1952 végén átadják a 

Kinai Népköztársaság kormányának, s a Kinai Népköztársa-

ság kormánya megtériti a Szovjetuniónak azokat a költsé-

geket, amelyeket 1945 óta a létesitmények ujjáépitésére 

és épitésére forditott. 

Dalnyij kikötő kérdését a japán békeszerződés meg-

kötése utánra halasztották. Mindazokat a vagyontárgyakat, 
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amelyek az adott időben Dalnyijban ideiglenesen szovjet 

kezelésben voltak, a Kinai Népköztársaság kormányának 

kellett megkapnia. Az emlitett berendezéseket 1950 folya-

mán kellett átadni. 33  

A Szovjetunió, teljesitve az egyezményt - 1950 vé-

gén átadta Kinának a Dalnyij városában levő vagyontárgya-

kat, illetve azokat, amelyeket a szovjet gazdasági szer-

vezetek Mandzsuriában japán tulajdonból vettek át; átad-

ta továbbá a volt pekingi katonai tábor épületeit is. 34  

1952 decemberében a kinai Csang-Csung vasut is teljesen 

Kina tulajdonába ment át. 

A Port-Arthurra vonatkozó egyezmény határidejét 

nem sikerült betartani. A koreai háboruval kapcsolatban, 

és a kiéleződött nemzetközi helyzetre való tekintettel a 

kinai kormány 1952 szeptemberében felvetette, hogy hosz-

szabbitsák meg a szovjet csapatok evakuálásának határ-

idejét. A szovjet csapatok Port Arthurból való kivonásá-

nak kérdésében 1954-ben a Szovjetunió kezdeményezésére 

jutottak megegyezésre. E megegyezés értelmében a szovjet 

csapatok 1955 májusában visszatértek hazájukba, az otta-

ni létesitmények pedig átmentek a KNK tulajdonába. 35  

A Szovjetunió az 1950.február*14-én aláirt ujabb 

egyezmény alapján 300 millió amerikai dollár összegű hi-

telt nyujtott a Kinai Népköztársaság Központi Népi Kormá-

nyának. Tekintettel arra, hogy Kina a területén hosszu 

ideig folyt hadműveletek következtében rendkivüli pusz- 
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titásokat szenvedett, a szovjet kormány beleegyezett, 

hogy a hitelt kedvező feltételek mellett, 1 % évi kamat-

tal nyujtja, olvashatjuk az egyezményben. 36  

Az összeget öt év leforgása alatt 1951. január 1- 

től kezdve évenként arányos, 1/5 részben juttatta a szov-

jet kormány a Kinai Népköztársaság kormányának "... a 

Szovjetunióból érkező felszerelések és anyagok, nevezete-

sen villamoserőtelepek, kohászati üzemek és gépgyárak, 

szén- és ércbányászati berendezések, vasuti és egyéb szál-

litási felszerelések, cinek, valamint a kinai népgazdaság 

ujjáépitését és fejlődését szolgáló egyéb anyagok ellen-

értékének kiegyenlitésére. 37  A Kinai Népköztársaság kormá-

nya kötelezettséget vállalt, hogy a megjelölt hitelt, va-

lamint annak kamatait nyersanyag-, tea- és aranyszállit-

mányokkal, valamint amerikai dollárban egyenliti ki. A 

kinai kormánynak tiz év alatt kellett a szovjet hitelt 

visszafizetnie. Az első törlesztés végső határideje 1954. 

december 31., az utolséé pedig 1963. december 31. volt. 38  

A szerződést harminc évre kötötték, tehát de jure 

ma is érvény ben van. 

Az 1950. február 14-én aláirt szovjet-kinai barát-

sági, szövetségi és kölcsönös segélynyujtási szerződés 

igen fontos állomás volt a Szovjetunió és a Kinai Népköz- 

társaság barátságának megerősödésében és továbbfejleszté-

sében. A két állam képviselői az okmányokat a proletár 

internacionalizmus elveivel összhangban fogalmazták meg. 
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A szerződés biztositotta a nemzetközi munkásmozgalom, a 

nemzeti felszabaditó mozgalmak, a béke és a társadalmi 

haladás erőinek támogatását, valamint a szocializmus vé-

delmét mindkét ország részéről. A Szovjetunió, mint a pro-

letár internacionalizmus legkövetkezetesebb képviselője 

és védelmezője, a fiatal Kinai Népköztársaságnak anyagi 

és egyéb segitséget nyujtott, hogy a Kinai Kommunista Párt 

minél rövidebb idő alatt és következetesen megvalósithassa 

vallott célját, a kinai társadalom radikális átalakitását, 

az elmaradottság felszámolását, a szocializmus felépitését. 

A szerződés megkötésével a.Szovjetunió és a Kinai 

Népköztársaság viszonya a szocialista világrendszer'orszá-

gai között már megvalósult, uj tipusu nemzetközi kapcsola-

tok elveinek megfelelően alakult. 

A szerződés aláirása a nemzetközi erőviszonyok gyö-

keres megváltozását is jelentette. Azzal a lépéssel, hogy 

a kinai nép csatlakozott a szocialista világrendszerhez, 

számszerüen is jelentősen megszilárdult az antiimperialis-

ta erők tábora. Ugyanakkor bizonyos mértékig csökkentette 

e térségben az imperialista tábor lehetőségeit, amely az 

európai szocialista országok ellen már 1949-ben a NATO 

szervezetébe tömörült. 

Az imperialista agressziónak azonban nem sikerült 

végérvényesen gátat vetni, amint azt az amerikaiak által 

1950 nyarán kirobbantott koreai háboru is bizonyitja. 

A KNK megalakulása megakadályozta, hogy az imperi-

alista országok szoros gyürübe vonják a szocializmus or- 
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szágait, és intervenciót kiséreljenek meg ellenük. A ki-

nai forradalom győzelmével, a Kinai Népköztársaság meg-

alakulásával, és az 1950-ben megkötött szovjet-kinai szer-

ződéssel - számolva a Tájékoztató Irodán belüli jugoszláv 

kérdés egységbontó hatásával - létrejött a szocialista or-

szágoknak a második világháborut követő periódus legszi- 

lárdabb egysége. 

Ha a nemzetközi politikát vizsgáljuk egészsében vé-

ve, tehát nemcsak a távol-keleti kérdésre koncentrálunk, 

1950-re az gyökeres változáson ment keresztül. Ennek egyik 

tényezője,  hogy a szocialista világrendszer jelentősen 

megerősödött, a másik tényező pedig: a hidegháborus poli-

tika teljessé vált, világosan kirajzolódott a két világ-

rendszer egymással való szembenállása, és valódi célja- 

ik sem maradhattak már titokb an. 

Az imperialista országok politikája - a szocialis-

ta országokkal szemben foganatositott embargós és egyéb 

rendelkezések, a kinai kapitalizmus megmentésére irányu-

ló törekvések, Korea kettészakitása, a NATO létrehozása, 

a Német Szövetségi Köztársaság kikiáltása - a hidegháboru 

kiszélesitését szolgálta. Az imperialista országok részé-

ről ebben az időszakban már szükségessé vált a hideghá-

boru kiélezésének politikája, mert 1950-re konszolidálód-

tak az európai népi demokráciák, és Kinában is győzött 

a forradalom. Az imperialista erők ezt a folyamatót más-

képp nem látták megfordithatónak, csak a legélesebb össze- 
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csapások árán. Ezért az akkori koncepciójuk az ellenté-

tek élezése és az összeütközések kirobbantása volt. Ez 

a helyzet katonai veszélyt is rejtett magában. 

A szovjet-kínai szerződés megkötésének időpontjá-

ban Ázsiában is sok még a nyitott kérdés. De nem e tér- 

ségben, hanem  Európában éleződött ki erre az időre rend-

kivüli módon a nemzetközi helyzet. Igy a Kinával megkö-

tött szerződés, pontosabban Kina, biztos sorompót jelen-

tett Ázsiában, a Szovjetunió pedig jobban koncentrál-

hatta erőit az európai kérdés megoldására. 

Feltételezhető, hogy a KNK belpolitikai életére 

is igen pozitiv hatással volt á szerződés megkötése. Is-

merve a kinai nemzeti felszabaditó mozgalom történetét, . 

és ebben Szun Jat-szen helyét és szerepét, elmondhatjuk, 

hogy bizonyos rétegekben már korábban kialakult a Szov-

jetunió iránti megbecsülés. A forradalom győzelme és a 

nemzeti felemelkedés után a szovjet-kinai szerződés er- 

kölcsi hátteret biztositott a továbbfejlődéshez. Ha végig-

gondoljuk a szerződés tartalmát, ez egészében pozitiv 

visszhangot válthatott ki a kinai népben, sőt az egyez-

mények külön-külön is alkalmasak lehettek arra, hogy meg-

nyerjék a forradalomban jelentős szerepet játszó nemzeti 

burzsoáziát is. A szerződés tehát Kina:. belpolitikai meg-

erősödését is szolgálta. 

Ez a politika része a Szovjetunió második világ-

háboru utáni külpolitikájának - amely egyenes folytatása 
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a szovjet állam megalakulásától kezdve követett politi- 

kának, és amely a béke, az egyetemes biztonság védelmé-

ben, és a szocialista országoknak nyujtott sokoldalu tá-

mogatásban jutott kijezésre, és egyértelmüen bizonyi-

totta, hogy a szovjet kormány az ország háboru utáni le-

romlott helyzetétől függetlenül is lehetőségeihez mérten 

segitette a világ haladó erőit, és minden lépését a nem-

zetközi erőviszonyok messzemenő figyelembe vétele előzte 

meg. 

Mindezt figyelembe véve reálisnak fogadhatjuk el 

Kapica értékelését, hogy a szovjet-kinai szerződés a má-

sodik világháborut követő periódus egyik legjelentősebb 

eseménye. A KKP ugyanis függetlenül előzően vallott fel-

fogásától és manőverezéseitől, az 1950-es évek első felé- 

ben beilleszkedett a szocialista országok családjába és 

szilárd egységben lépett fel velük együtt. 

Ezek után nézzük meg, milyen benyomást keltett a 

szerződés megkötése, a két ország összefogása világszer- • 

te. 

Mint az várható volt, a szovjet-kinai szerződés 

megkötése nagy nemzetközi visszhangot váltott ki. A szer-

ződés aláírása után két nappal a "Pravda" vezércikkében 

méltatta a két országnak ezt a lépését és közölte a meg-

egyezések és a szerződés szövegét. A Tájékoztató Iroda 

lapja - a "Tartós békéért, népi demokráciáért!" - febru-

ár 19-én közölte a "Pravdá"-ban megjelent vezércikket. 
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E vezércikk hangsulyozta, hogy a szovjet-kínai szerződés 

és egyezmények "... uj korszakot nyitnak meg a Szovjet-

unió és Kina népei közötti barátság továbbfejlődésében 

és megszilárditásában, uj szakaszt jelentenek a nemzetkö-

zi kapcsolatok fejlesztésében, mert óriási mértékben já-

rulnak hozzá a világbéke és a demokrácia megszilárdításá-

hoz... A Szovjetunió és Kina népeinek szélebkörü és szo-

ros együttműködése a szövetség és barátság alapján - ha-

talmasan megerősiti a békéért és az általános biztonság-

ért küzdők arcvonalát." 

Hasonlóképpen nyilatkozott a szerződésről a szo- 

cialista országok sajtója is. Méltatták annak a nemzetkö-

zi helyzetre gyakorolt hatását, és a két ország viszonyá- 

ban bekövetkezett változást. 

De nemcsak a szocialista országok ismerték fel a 

szerződés jelentőségét. M.  Sz. Kapica egyik munkájában a 

tőkés országok értékeléséről is tájékoztatja olvasóit. 

E szerint a burzsoá sajtó is elismerte, hogy a 

szovjet-kinai szerződés megkötése "lehet, hogy a legfon-

tosabb esemény a nemzetközi politikában" a háboru befeje-

zése után, és "ugy a Szovjetuniónak, mint Kinának hatal-

mas diplomáciai győzelem." 39  Egy másik helyen az ismert 

történész, Dutt V. China and the World cimü munkájának 

idevonatkozó részében megjegyezte, hogy a szovjet-kinai 

szövetség "a világon a legradikálisabb változásokat vál-

totta ki. Oroszország volt Kina számára a gazdasági és 
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technikai segitség egyetlen forrása", és "korunkban ke-

vés ország nyujt egy másik országnak ilyen nagy segitsé-

get ipari potenciálja megteremtéséhez." 40  

A szerződést aláiró két ország kormányának képvi-

selői is pozitiv hangon méltatták az okmányokat. Itt hadd 

idézzük a kinai fél véleményét. Mao Ce-tung a kövétkező-

ket mondta a Központi Népi Kormány 1950. április 11-i • 

ülésén: "A kinai-szovjet szerződés és az egyezmények jo-

gilag rögzitették a két nagy állam -- Kina és a Szovjet-

unió - barátságát, megbizható szövetségest adtak nekünk. 

Megkönnyitették hazai épitőmunkánkat és az együttes szem-

beszállást bármilyen kapitalista agresszióval, a világ-

béke fenntartása érdekében." 41  

Csou En-laj is hasonlóképpen nyilatkozott ,: "Ennek 

az egyezménynek alapján szoros katonai, gazdasági és kul-

turális szövetség jött létre Európa és Ázsia majdnem 

700 millió lakosát felölelő nagy népek között. Ez a szö-

vetség jelentős mértékben megnövelte a Keletre behatolni 

akaró agresszió elleni védelem erőit... Ezeknek az egyez-

ményeknek alapján nagy szövetségesünk nemes érzéseihez 

méltó hatalmas segitséget nyujtott Kinának, éppen abban . 

az  időben, midőn még maga is háboru okozta sebeit gyógyi-

totta." 42  

Ha figyelmesen elolvassuk Mao Ce-tung és Csou En-laj 

véleményét, mindkettőben fellelhető a korábbi időszak na-

cionalista politikájának maradványa. Ez akkor tünik ki, 
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amikor megfigyeljük, hogy milyen sullyal szerepelnek a 

szövegben a különböző elemek. Mao Ce-tung például a barát-

ság emlitése után a Szovjetuniót ugy értékeli, mint Kina 

számára megbizható szövetségest, aki megkönnyiti a hazai 

épitőmunkát és csak a saját országa szempontjából előnyös 

feltételek felsorolása után emliti meg, hogy együttesen 

szállnak szembe az imperialista agresszióval - a szerző-

désben foglaltaknak megfelelően.Cáou En-lajnál szintén 

hasonlókat észlelünk: katonai, gazdasági és kulturális 

szövetségről beszél, de a politikai szövetséget egyálta-

lán nem emliti meg. 

Az agresszió elleni közös védekezés mindenekelőtt. 

Kinának volt előnyös. Ezt a tényt egy korabeli nyilatko-

zat is elismeri: "A Szovjetunióval megkötött szövetségi 

szerződés Kinának volt különösen fontos, mert jelentős 

mértékben megszilárditotta nemzetközi helyzetét olyan kö-

rülmények között, amikor az amerikai kapitalizmus nyomá-

sa érvényesült és amikor az még nem vesztette el reményét, 

hogy a kinai ellenforradalmi erők győzelmet arathatnak." 43  

Kuo Mo-zso, az Állami Közigazgatási Tanács minisz-

terhelyettese, a Kinai Tudományos Akadémia elnöke 1950. 

február 15-i beszédében szintén arra mutatott rá, hogy 

"a szerződés a kölcsönös segitségen alapul," de ma a Szov-

jetunió többet segit nekünk, mint mi neki..: 

Meg kell becsülnünk ezt a barátságot és minden erőfeszi-

tésünkkel azon kell lennünk, hogy minél előbb megsemmi-

sitsük a reakció maradványait, és gyorsan begyógyitsuk a 

háboru okozta sebeket. Ezen az uton jelentősen hozzájá- 
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rulhatunk a világbéke tartós védelméhez." 44  

A szovjet és a kinai képviselők között majdnem két 

hónapig folyó tárgyalások eredményeként tehát olyan egyez-

ményrendszer született, amelynek aláirásával gyarapodott 

a békeszerető erők tábora, és megnyilt a kinai nép előtt 

az elmaradottságból való felemelkedés utja. 

Alapszerződésről, két ország kapcsolatainak doku-

mentálásáról van szó, ezért természetes, hogy minden kér-

désre nem tér ki. Szellemében pedig azt tükrözi, hogy a 

szerződő felek véleménye szerint két azonos társadalmi 

rendszerrel biró ország kapcsolatairól-van szó, ahol a 

felmerülő problémákat /legyenek azok bár olyan jellegüek 

is, mint napjaink határvitái/, a szocialista internaciona- 

lizmus szellemében oldják meg. 

A Szovjetunió következetesen igyekezett teljesi-

teni a szerződésből fakadó gyakorlati kötelezettségeit, 

s a Kinai Népköztársasággal kapcsolatos politikája ma is 

a szerződés szelleméből fakad. Ez a szerződés a szovjet-

-kinai viszony kezdeteinek reális bázisa. . 

2./ A Szovjetunió  szerepe a KNK népgazdaságának helyre-  

állitásában /1949-1952/  

A KNK kikiáltásakor a világon először győzött a 

szocializmub felé haladó demokratikus forradalom olyan 

nagy területű éslélekszámu országban, ahol a nemzetgaz- 
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daságot döntően az elmaradott, félfeudális jelleg jelle-

mezte. A hosszantartó feudális, gyarmati és félgyarmati 

elnyomás eredményeként Kina gazdasága á népi hatalom győ-

zelméig világviszonylatban az utolsó helyek egyikét fog-

lalta el. Ezt a helyzetet sulyosbitották a japánok elleni 

harc idején keletkezett gazdasági károk is. A forradalom 

előtti Kina gazdasági strukturáját az önálló - döntően az 

imperialista hatalmaktól függő - ipari bázis hiánya, az 

elmaradott mezőgazdaság, valamint az alacsony technikai 

szinvonal jellemezte. A korszerü ipar, ahol leginkább al-

kalmazták a kapitalizmus vivmányait, az ipar és'mezőgaz-

daság bruttó termelésének 17 %-át adta. Az iparon belül 

a nehézipar részaránya 26,6 % volt. 45  A rendkivül elma-

radott mezőgazdaság 1949-ben körülbelül 200 millió embert 

foglalkoztatott, mig az ipar mindössze 3 milliót. Az ipart 

viszonylag magas technikai ellátottság jellemzete, a mun-

ka termelékenysége e népgazdasági ágazatban 15-20-szor 

nagyobb volt, mint a mezőgazdaságban. 46  A mezőgazdaságban 

alacsonyak voltak a termésátlagok, a természeti csapások 

következtében milliók haltak éhen. Az ipar, amely a nemze-

ti jövedelem 10,3 %-át termelte meg, , a bürokratikus tőke 

és a nemzeti burzsoázia között fele-fele arányban oszlott 

meg. Aránytalan volt az ipar területi elhelyezkedése. A 

nehézipar 70 %-a Mandzsuriában koncentrálódott, ahol a 

japánok hoztak létre ipari létesitményeket. A könnyűipar 

néhány nagyobb tenger melletti városban fejlődött ki. 
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Négy nagy kikötőben összpontosult az üzemek és munkások 

70 %. a.47  Az országban nagy jelentőséggel birt a kis- és 

kézműves ipar. Bár az iparban és a kereskedelemben a ka- 

pitalizmus jelentős poziciókat hóditott meg és valamelyest 

behatolt a mezőgazdaságba is, az ország elmaradottságának 

felszámolásához nem sokkal tudott hozzájárulni. A gazda-

sági növekedést némileg visszafogta a többi országokhoz 

képest nagyaránya népszaporulat, amely mAr a XVIII. szá-

zadtól kezdve veszélyeztette a gazdasági egyensulyt. Ezen-

kivül a termelés gyors növekedése a közlekedés szük ke-

resztmetszetébe ütközött. 

A kinai forradalom győzelme után - a népgazdaság 

helyreállitásának periódusában - elsődleges feladat az 

uj állam megteremtése, a burzsoá demokratikus átalakulás 

végrehajtása, Kina szocialista fejlődése feltételeinek 

megteremtése volt. Mindezek eléréséhez elengedhetetlenül 

szükség volt az ország elmaradottságának felszámolására 

és a népgazdaság helyreállitására. 1949 után.. a KKP ve- 

zetősége fokozatosan kidolgozta gazdaságpolitikai koncep-

cióját, figyelembe véve a szocializmus építésének általá-

nos törvényszerüségeit és az ország nemzeti sajátosságait. 

A Kinai Népköztársaság megalakulása után a KKP és 

a kormány megvalósitotta az agrárátalakulást, a legfon-

tosabb demokratikus feladatot. Ebben a döntően paraszti 

lakosságu országban a földkérdés megoldása különösen fon- 



- 39 - 

tosnak bizonyult. Mielőbbi rendezését sürgette, hogy a 

hatalom meghóditásában is nagy szerepet játszó paraszt-

ság nélkül szinte megoldhatatlan lett volna a hatalom 

megtartása. A Felszabaditott területeken a KKP már a győ-

zelem előtt földosztást hajtott végre, melyet az 1950. 

junius 28-án megjelent földtörvénnyel az egész országra 

kiterjesztett. A földkérdésben a kommunisták a szegény-

parasztokra és zsellérekre támaszkodtak, a középparaszt-

sággal szövetkeztek és a gazdagparasztság semlegesítésé-

nek politikáját folytatták. A földek kisajátitását egyen-

lősitő alapon, kártérités nélkül, a parasztság aktiv köz-

reműködésével 1953-ra fejezték be. A földosztás során 

több mint 300 millió szegényparaszt, zsellér, vagy kevés 

földdel rendelkező paraszt között 47 millió hektár föl-

det osztottak ki. 48  A földreform átfogó, demokratikus 

rendszabály volt, de ezen tulmenően igyekezett megterem-

teni a falvakban a szocializmus csiráit is. Az erdők és 

a tavak az állam tulajdonába kerültek, a szocialista for-

ma kialakulásaként pedig kölcsönös segélynyuj mási szövet-

kezeti rendszert hoztak létre. 

1949-ben elkobozták a "négy család!! bürokratikus 

tőkéjét. Ezzel a nemzetgazdaság kulcspozicióit az állam 

vette kezébe. Ebben az évben már a bruttó ipari termelés 

több mint 1/3-át a szocialista ipar termelte. Az állami 

iparhoz 289 ötszáz munkásnál többet foglalkoztató válla-

lat tartozott, s ez az államositott vállalatok 11 %-át 
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tette ki. Ezekben az üzemekben az összmunkásság 72 %-a 

talált munkát. A nemzeti burzsoázia tulajdonában a kis-

és középvállalatok maradtak. A 10-nél kevesebb munkást 

foglalkoztató kapitalista üzemek száma körülbelül 100 

ezerre tehető. 49  

A népgazdaság önerőből történő rekonstrukciója 

egy olyan országban, ahol a forradalom győzelme előtti 

termelés ágazati strukturája következtében nem lehetett 

önálló gazdasági alapból megvalósitani a bővitett ujra-

termelést, és amely ország népgazdasága az imperialista 

hatalmak függvénye volt - irreális célkitűzés lett volna. 

A KKP vezetősége előtt - a párt politikai irányvonalá-

nak módositása után - megnyilt az ut, hogy a Szovjetunió 

támogatását és segitségét kamatoztassa az ország gazda-

sági helyzetének és az uj társadalmi rendszer megteremté-

sének érdekében. 

A KNK kikiáltását követően rohamos ütemben fejlőd-

tek a szovjet-kinai kapcsolatok. Az 1950. február 14-én 

aláirt szovjet-kinai szerződést - amely megteremtette a 

két ország sokoldalu együttműködésének és a kapcsolatok 

fejlesztésének alapját - több egyezmény követte. 

Alig egy hónappal a barátsági szerződés megköté- 

se után - 1950. március 27-én - szovjet-kinai vegyes 1l tár-
saságok, és szovjet-kinai légitársaság létrehozásában 

állapodott meg a két fél. A vegyes vállalatokat Hszin-

-Csiang provinciában - amely  tartomány igen gazdag ás- 

ványkincsekben - helyezték üzembe. E terület szinesfém- és 
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olajlelőhelyeinek feltárását még a második világháboru 

előtt megkezdték a szovjet geológusok és üzembe is helyez-

tek néhányvállalatot. Ezek 1943-ig müködtek, utána a 

csangkaisekisták felfüggesztették. E vállalatok bázisán 

alapitottak két szovjet-kinai vegyest4r=saságot 50  a kő-

olaj, a szinesfémek és a ritkafémek /valószinüleg uránium/ 

kitermelésére, valamint hasznositására. A tőkét teljes 

egészéhen a Szovjetunió szolgáltatta, a munkaerőt pedig 

a kinaiak biztositották. Talán kivétel ez alól az urán-

érc termelő övezet, ahol egyes meg nem erősitett adatok 

szerint - legalábbis 1955-ig - kizárólag szovjetek dol-

goztak. 51  A pekingi kormánynak nem volt pénze Hszin-Csiang 

természeti kincseinek kiaknázására. Természetes volt te-

hát, hogy egy baráti állam tőkéjét és szakértőit hivta 

segitségül. 52  Ugyanezen a napon a szovjet-kinai légitár- 

saság létrehozásáról is szerződést kötöttek a Peking - 

Csita, Peking-Alma-Ata, és Peking - Irkutszk közötti já-

ratok beinditásáról. 

A megegyezés feltételei szerint az egyezményben 

foglaltakat harminc nap alatt kellett létrehozni. A szov-

jet-kinai vegyes vállalatok az egyenlőségi elv alapján 

jöttek létre. A társaságok tőkéjében és ügyintézésében 

az országok egyenlő mértékben vettek részt, a vezetőség-

ben pedig felváltva cserélődtek a két ország képviselői. 

Az ipari feladatok teljesitése mellett e vállalatok kö-

telezettséget vállaltak magukra, hogy a kinai polgárok- 
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ból kvalifikált technikai és adminisztrativ kádereket ké-

peznek. Hogy e feladatoknak eleget tegyenek, e vegyes tár-

saságok iskolákat és tanfolyamokat szerveztek, vagy a Szov-

jetunióba küldték a kádereket. A kőolaj, a szinesfémek 

és a ritkafémek kitermelésére és feldolgozására létreho-

zott vegyes vállalatok nagyarányu kutatómunkát folytattak, 

és hasznos ásványkincseket hoztak a felszinre. E vállala-

tok üzembehelyezése nemcsak az ország egyik legelmaradot-

tabb gazdasági területének fejlesztését szolgálta, hanem 

biztositotta nagyszámu kinai specialista felkészitését 

is. 53 

1950. április 19-én kereskedelmi megállapodás jött 

létre a Szovjetunió és a KNK között. E megegyezés értelmé- 

ben a Szovjetunió benzint, petróleumot, kenőolajat, külön-

böző gépeket és felszereléseket, műszereket, közlekedési 

eszközöket, gyapotot és más alapanyagot szállitott a KNK 

gazdaságának helyreállitásához és fej lesztéséhez. 54  

195 0- ben a két ország között egy sor más egyezmény is 

létrejött: a postai-, távirati- és telefonkapcsolatról; 

a folyami hajózásról és a szovjet filmek bérbeadásáról. 

1951. március 14-én megegyezést irtak alá a közvet-

len vasuti közlekedésről, amely az utas-, csomag- és te-

herszállitást irányozta elő. 1951. junius 1-én aláirták 

a rubel árfolyamának a kinai jüanra való átszámitásáról 

szóló egyezményt. E szerint a rubel árfolyamát közvetle-

nül a jüan hivatalos pekingi árához, nem pedig az ameri-

kai dollárhoz viszonyitották. Julius 28-án Pekingben meg- 
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állapodást kötöttek a dalnyiji Hajójavitó és Hajóépitő 

vegyes vállalat létrehozásáról. 

Az 1950-51-es években szerződések egész, sorát ir-

tók alá, melyek a szovjet-kinai együttműködés további fej-

lődését bizonyitják. A két kormány közötti gazdasági kap-

csolatokat a termelési tapasztalatok kicserélése, és a 

kölcsönösen előnyös kereskedelmi segitség jellemezte. Az 

egyezmények és azok realizálásának hatására hatalmas len-

dületet vett a kinai népgazdaság fejlődése. A nemzeti ipar 

megteremtéséhez és rekonstrukciójához nagymértékben hozzá-

járult a Szovjetunió azokkal a szállitásokkal és a segit-

ségnyujtás egyéb formáival, amelyeket a különböző szerő-

désekben vállalt magára. 

Az 1950. február 14-i megállapodásnak megfelelően 

megkezdte az összességében 300 millió dollár értékű köl-

csön folyósitását, amit a kinai fél elsősorban a nehéz-

ipar megteremtéséhez szükséges gépek és felszerelések vá-

sárlására forditott. 1951-ben ezeket 30,9 millió rubel 

értékben, 1952-ben pedig 36,6 millió rubel értékben szál-

litotta a Szovjetunió. 55  A következő években a komplett 

felszerelések képezték a szovjet exportcikkek jelentősebb 

részét. "Ez a hitel kifejezi a Szovjetuniónak azt az el-

határozását, hogy minden tőle telhető eszközzel támogassa 

és meggyorsitsa azt a gazdasági épitőmunkát, amely Kiná-

ban megindult és amelynek a béke és a szocializmus tábora 

szempontjából elsőrendű jelentősége van." 56  Berei Andor 
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véleménye szerint ennek a jelentőségnek az ellenség is 

tudatában van. Idézi Pertinax francia publicista erre vo-

natkozó megállapitását: "Nemcsak a Szovjetunió, hanem va-

lószinüleg Csehszlovákia, Magyarország és Románia, vala-

mint a Német Demokratikus Köztársaság is hozzá fognak já-

rulni Kina megerősitéséhez. Nincs messze az az idő, ami-

kor a két tömb ipari termelőképességének mérlege vesze-

delmesen a keletiek javára fog billenni." 57  

Az 1950.  februári megállapodások teljesitéseként 

a Szovjetunió téritésmentesen átadta a KNK-nak az észak- 

-keleti provinciákban található volt japán javakat, vala-

mint Peking volt katonai városrészének épületeit. Ennek 

során 44 különböző üzem és gyár, Dalnyij város kikötői 

létesitményei, fa hajóépitő dokkok, hal- és élelmezési 

kombinát, 2 gépkocsi-telep a rendelkezésére álló autópark-

kal és mühe]yekkel, 14 mozi- és két szinházépület, több 

mint 350 lakóház, kb. 100 ezer hivatali épület és helyi-

ség került a KNK tulajdonába. 

1951 októberében a KKP KB Politikai Bizottságának 

kibővitett ülése határozatot hozott arról, hogy fel kell 

használni a Szovjetuniónak a szocializmus épitése során 

szerzett tapasztalatait annak érdekében, hogy minél szé-

lesebb munkásrétegek sajátitsák el és valósitsák meg eze-

ket a termelés és irányitás szférájában, a népoktatás 

rendszerében, különösen a főiskolák átszervezésében. 58  

A szovjet tapasztalatok tanulmányozására nagyszámu kinai 
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utazott a Szovjetunióba, illetve szovjet specialisták lá-

togattak hosszabb-rövidebb időre Kinába. 

A KNK-ban dolgozó gazdasági specialisták számának alaku- 

lása 1949-1952 között 59  

1949 április 147 

1950 január 183 

1951 január 168 

1952 január 410 

A KNK-ban dolgozó szovjet specialisták a népgazda-

ság legkülönbözőbb területén segitették az épitő- és hely-

reállitó munkát. Bekapcsolódtak a tervezés javitásába, a 

tervszerű munka erősitésébe, melynek eredményeként 1951-

re javult a tervezés minősége, és juliusban a KNK törté-

netében először összeállitották a népgazdaság helyreálli-

tásának és fejlesztésének egyetlen éves tervét. Nagy iram-

ban vettek részt a nagy folyók hidrotechnikai épitési 

terveinek kidolgozásában és megvalósitásában, a vasut-

vonalak helyreállitásában. Jelentős szerepük volt Észak-

-Kelet Kina nehézipari kombinátjainak felépitésében és 

üzembehelyezésében, de az állami gazdaságok szervezésé-

ben is. 

E munka közben "a szovjet szakembereknek igen sok 

nehézséggel kellett megbirkózniuk: a Szovjetuniónál össze-

hasonlithatatlanul fejletlenebb technikai körülmények kö-

zött kellett olyan óriási feladatok tervezését megoldaniuk, 

mint például a Huai-folyó zsiliprendszere, és feladataikat, 
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mindenkor alkalmazkodva a kinai viszonyokhoz és a kínai 

emberekhez , mindig fényesen oldották meg. „60  A Szovjet-

unió tapasztalatainak tanulmányozása emelte a termelés 

szervezettségét, és az uj technika alkalmazásának fokát. 

A KKP lapja, a Zsenmin Zsipao 1953. február 15-i száma 

a következőképpen értékelte a szovjet szakemberek munká 

ját: "Igen változatos a szovjet specialisták nyujtotta 

segítség, és gazdasági életünk minden intézkedését az ő 

korszerű technikai irányitásukkal oldjuk meg. Lehetetlen 

számbavenni azokat az előnyöket, amelyekhez országunk az 

ő segitségükkel jutott. Ha a szovjet specialisták nem 

nyujtottak volna gyors segitséget, akkor nagyon nehéz 

lett volna a népgazdaság ujjáépitésében és rekonstrukci-

ójában olyan nagy sikereket elérnünk, mint az eltelt há-

rom évben..." 61 	 . 

A Szovjetunió valóban nagyarányu gazdasági segit-

sége döntő mozzanat volt a fiatal népköztársaság gazda-

ságának ujjáépitésében, az elmaradottság felszámolásában, 

a háboru pusztitásainak kiheverésében, a hazai ipar meg-

teremtésében, a népgazdaság strukturájának átszervezésé- 

- ben. Mint korábban utaltunk rá, önerőből elképzelhetet-

len lett volna a KNK talpraállitása. Bár a-népi demokra-

tikus országok is hozzájárultak a helyreállitó munkála-

tokhoz, ez a segitség az 1949-től 1952-ig terjedő perió-

dusban elenyésző volt. 1951-től az imperialista hatalmak 

blokád alá vették Kinát is. Ebben a helyzetben felbecsül- 
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hetetlen értékü volt az a támogatás, amelyet a Szovjet-

unió nyujtott a fiatal népköztársaságnak. A KKP-nak és 

Kinának szüksége volt gyors segitségre, hogy országát 

felemelhesse és hatalmát megszilárdithassa, és ezt a se-

gitséget egyedül a Szovjetunió volt képes számára bizto-

sítani - ismeri el Francois Fejtő. ó2  Amit a külföldi tő-

ke egy évszázadon keresztül nem tudott - és nem is akart - 

megvalósitani Kinában /az ország gazdasági és kulturális 

életének átalakítása, természeti kincseinek feltárása 

stb./ azt a népi demokrácia a saját erőforrások felhasz-

nálásával, a külső - főleg a Szovjetunió de a népi demok-

ratikus országok is - segitséggel rövid idő alatt bizta-

tóan kezdte meg. 

1952, a helyreállitási periódus végére megerősö-

dött a K[JK-ban a népi demokratikus diktatura. Az állami, 

gazdasági és kulturális épités jelentős sikereket ért el. 

Elő tudták állítani a háboru előtti termelési szinvona-

lat, sőt 22 %-kal tulteljesitették. A korszerü ipar ter-

melése a népgazdaság egészében 1936-hoz képest 2,5-szere-

sére nőtt. Az ipar strukturája is bizonyos változásokon 

ment keresztül, bár még mindig jelentős részarány esett 

a fogyasztási cikkeket gyártó iparra /64,4 I/, a' termelé-

si eszközöket gyártó ipar pedig az ipár össztermelésének 

mindössze 35,6 %-át adta. 63  Ez még mindig a forradalom 

győzelme előtti gazdasági örökség következménye, hiszen 

a helyreállítási periódusban az összes beruházás 80 %-át 



a termelési eszközöket gyártó ágazatokba fektették, igy 

a fejlődési ütemet tekintve megelőzte a népgazdaság va-

lamennyi ágazatát. Ezt a tényt támasztja alá, hogy 1952-

ben a termelési eszközök termelése 56 %-kal, a fogyasz-

tási cikkek termelése pedig 9 %-kal multa felül a hábo-

ru előtti szinvonalat. 64  Különösen szembetünő volt a ko-

hó- és gépipar fejlődése. Helyreállitották szovjet segit 

céggel Kina legnagyobb kohóipari vállalatait. Több mint 

husz korszerű nagy- és középteljesitményü olvasztót helyez-

tek.üzembe. Létrehoztak több olyan gépipari ágazatot, a-

mely 1949 előtt még nem létezett az országban: mezőgazda- 

sági gépipar, textil- és báriyagépipar. 65  A vasuti közle-

kedés fejlődésének hatására a teherforgalom 1952-ben már 

48 %-kal tulszárnyalta a háboru előtti legmagasabb szinvo-

nalat. 

A mezőgazdaságban az agrárreform végrehajtásával 

párhuzamosan mozgalom bontakozott ki a mezőgazdasági ter-

melés emelésére és a paraszti munka szövetkezeti formái-

nak megteremtésére. Ez alatt az idő alatt 2000 állami gaz-

daság, 4000 termelőszövetkezeti csoport, és 12 kollektiv 

gazdaság alakult. 66  Egy másik adat szerint 1952 végére 

az összes parasztgazdaság 40 %-a tartozott kölcsönös se 

gélyrLyujtási csoportokhoz és termelőszövetkezetekhez. ó7  

A helyreállitási periódus legfőbb eredménye az 

volt, hogy megerősödtek a szocializmus poziciói és háttér-

be szorultak a. kapitalista fejlődés lehetőségei. A szoci- 
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alista és szocialista ellenőrzés alatt álló ipar részará-

nya az 1949. évi 36,7 %-ró1 61 %-ra emelkedett, a kapita-

lista szektor aránya pedig 63,3 %-ró1 39 %-ra csökkent. 

A nagykereskedelem 63,2 %-a, a kiskereskedelemnek 42 %-a 

tartozott a szocialista szektorhoz. 68  

A KNK sikerei a népgazdaság ujjáépitése terén el-

választhatatlanok a szocialista országok, különösen a 

Szovjetunió nyujtotta nagyarányu segitségtől. 1950 és 

1952 között - felhasználva a korszerü szovjet tudományos 

és technikai eredményeket - több mint ötven nagy iparvál-

lalatot rekonstruáltak, állitottak helyre és helyeztek 

üzembe a Szovjetunióból szállitott berendezésekkel, szov-

jet szakemberek irányitásával. Szovjet szakembergárda se- 

gitségével történt meg a Peking-Hankou és Kuangcsou-Hankou 

vasutvonalak helyreállitása és korszerüsitése is. 

A Szovjétunió és Kina közötti szoros együttmüködés 

világos példája a két ország között lebonyolitott, széles 

skáláju és gyorsan fejlődő kereskedelmi áruforgalom. Ennek 

hatására már 1950-ben megváltozott Kina külkereskedelmi 

strukturája: a kivitel meghaladta a behozatalt, a beho-

zott áruk zömét ipari berendezések, szerszámgépek és nyers--

anyagok adták /az összbehozatal 70 %-a/. Amig régen az or-

szág főként élelmiszert exportált, most már élelmiszert is 

importált. ó9  A kinai élelmezési cikkek szállítása 229 millió 

rubelről 652 millió rubelre nőtt, százalékarányban kife- 

70  jezve 13,8 %-ró1 25,3 %-ra. 
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A kivitelben az egyik fő helyet a szines- és az 

ötvözött fémek, a textilanyag /selyem alapanyag, szövet, 

birkagyapju, juta stb./ és textilipari készitmények fog-

lalták el. Jelentősen kiszélesedett a Szovjetunióba ko-

rábban kis mennyiségben, vagy egyáltalán nem szállitott 

áruk választéka: iparmüvészeti termékek, szőnyegek, rövid-

áruk, illóolaj stb. 

A két ország közötti élénk kereskedelmi kapcsolat-

ról tanuskodik a Szovjetunónak Kina külkereskedelmi for-

galmában elfoglalt helye. 1936-ban az ország kereskedelmi 

forgalmából a Szovjetunió 0,35 %-kal, 1949-ben 7,7 %-kal, 

1950-ben 23,3 ió-ka1, 71  1951-ben 38,5 %-kal, 1952-ben pe-

dig 51,1 %-kal részesedett. 72  A két ország árucsere-for-

galma rubelben kifejezve 1952-ben 3855,1 millió rubel 

volt. 73  

A népi demokratikus országok is segitették a KNK-t 

a gazdaság helyreállításában. 1950-ben Lengyelország, Cseh-

szlovákia, a NDK, 1951-ben Magyarország és Bulgária, 1952-

ben Románia kötött kereskedelmi egyezményt a Kinai.Népköz-

társasággal, melyek alapján ipari berendezéseket kapott 

különböző nyersanyagokért és egyéb cikkekért cserébe. 

Mint látjuk, 1949-1952 között a szovjet-kínai vi-

szony szerfölött gyorsan fejlődött és majdnem minden té- 

ren nagy lendületet vett. Konkretizálódott a viszony szer-

ződési és jogi alapja, létrejött az állami és társadalmi 

szervek rendszere. A Szovjetunióval kötött szövetség ked- 
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vező nemzetközi feltételeket biztositott ahhoz, hogy a 

KNK erőfeszitéseit a belső problémák megoldására összpon-

tositsa, és hogy meghiusuljon az imperialista országok 

azon törekvése, miszerint a gazdasági blokád létrehozá- 

sával akarták megakadályozni a népgazdaság ujjáépitését. 

A Szovjetunió sokoldalu gazdasági segitsége és természe-

tesen az ország belső erőforrásainak felhasználása, a ki-

nai dolgozók erőfeszitései, a népi demokratikus országok-

támogatása 1952--re meghozta gyümölcsét. Ekkorra kiheverte 

az  ország a háboru okozta pusztitásokat, kilábalt a gyar-

mati elnyomás okozta elmaradottságból és sikerrel oldotta 

meg az átmeneti korszak nehézségeit. A gazdasági életben 

bekövetkezett változások lehetővé tették, hogy  a  KNK kor-

mánya kidolgozza a népgazdaság fejlesztésének első ötéves 

tervét és megkezdje a szocialista épitőmunkát. 

3./ A Szovjetunió  és a FflUK együttmüködése a nemzetközi  

politikában  

A KNK kikiáltása gyökeresen megváltoztatta a nem-

zetközi erőviszonyokat  és jelentősen módositotta a távol-

-keleti helyzetet is .. 1949-re végérvényesen felbomlott a 

második világháboru idején kikovácsolódott antifasiszta 

tömörülés. Az USA atommonopóliumára támaszkodva - a kommu-

nizmus visszaszoritására - a kapitalista országok meghir-

dették a hidegháborus politikát. 
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A Szovjetunió Kommunista Pártjának vezetésével az 

európai népi demokratikus országok, illetve az Olasz és 

a Francia Kommunista Párt képviselői a Tájékoztató Iroda 

alakuló ülésén, 1947 szeptemberében elemezték a második 

világháboru után kialakult nemzetközi helyzetet .  Helyesen 

ismerték fel, hogy az imperialista országok - élükön az 

amerikai imperializmussal - kommunista- és szovjetellenes 

politikát folytatnak ugy gazdasági területen, mint az ide-

ológia és a politika szférájában. Megállapitották, hogy 

a háboru idején kialakult antifasiszta egységfront-poli-

tika módositására van szükség az imperialista országok 

uj politikai irányvonala következtében. Arra az álláspont-

ra jutottak, hogy a világon "... két tábor alakult ki: az 

imperialista, demokráciaellenes tábor, melynek fő célja 

az amerikai imperializmus világuralmának megteremtése és 

a demokrácia szétzuzása; valamint az imperialistaellenes, 

demokratikus tábor, melynek fő célja az imperializmus 

aláásása, a demokrácia megszilárditása és a fasizmus ma-

radványainak felszámolása. 

A két ellentétes tábor - az imperialista és az 

imperialistaellenes - harca a kapitalizmus általános vál-

ságának további kiéleződése, a kapitalizmus erőinek gyen-

gülése, a szocializmus és a demokrácia erőinek gyarapodá-

sa közepette történik."74  Azt is megállapitották, hogy 

a  kommunista  pártoknak az imperialista törekvések elleni 

harc élére kell állni, és közösen kell megfékezni az impe- 
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rializmus agressziv cselekedeteit. 

A Szovjetunió gazdasági potenciálja, a második vi-

lágháboru során megnövekedett tekintélye, az atommonopó-

lium birtoklása 1949-től, a népi demokratikus országok 

létrejötte, a világ népeinek demokratikus  tömegmozgalma, 

a nemzetközi élet olyan tényezők voltak külön-külön is, 

de együtthatásukban feltétlenül, melyekkel nem lehetett 

nem számolni a nemzetközi kérdések megoldásánál. Igaz, 

hogy a demokratikus erőknek minden egyes vitás nemzetközi 

kérdés rendezésénél hosszabb ideig és kitartó an  kellett 

harcolni az imperialista tömb nézetei ellen, de a leg-

több esetben sikerült megfékezni az ellentétes tábor ag- 

resszivitását. Az 1950-es évek elején adódott néhány olyan 

központi kérdés, amely megoldásában a KNK is érdekelt volt, 

és kiállt a szocialista tábor törekvései mellett. Ilyenek 

voltak pl. Kina ENSZ-tagsága, a koreai háboru és a"japán 

kérdés. 

A./ Kina ENSZ-tagsága 

A KNK megerősödéséhez nagyban hozzájárult az az 

erkölcsi-politikai és diplomáciai támogatás, amit a Szov-

jetunió nyujtott a népköztársaság ENSZ-jogainak helyre-

állitásáért vivott harcában. 1949-ben Kina érdekeit az 

Egyesült Nemzetek Szervezetében a csangkaisekisták képvi-

selték. A KNK létrejöttével olyan állam alakult  Kina te- 



-54- 

rületén, amely az ország lakosságának döntő többségét fog-

lalta magában. Ennek következtében jogosan merült fel az 

az igény, hogy az ENSZ-ben a Kuomintang rendszer képvi-

selőjét a népköztársaság . delegátusa váltsa fel. A KNK- 

nak ezt az_, igényét 1949. november 15-én jelentette be a 

külügyminiszter az ENSZ főtitkárának, Trygve Lie-nek: a 

Központi Népi Kormány felszabaditotta áz országot és - meg-

hóditotta a kinai nép lelkes támogatását. Összeomlotta 

reakciós kormány, igy de facto, valamint de jure is el-

vesztette Kina képviseletének jogát. A KNK kormánya még 

ezen a napon közölte táviratban az ENSZ Közgyűlés IV. 

ülésszakának elnökével, hogy nem.. ismeri el a kinai nép 

jogos képviselőjének a Csang Kai-sek-klikk delegációját. 75  

A Szovjetunió, Lengyelország és Csehszlovákia támogatta 

a KNK bejelentését /más szocialista ország akkor még nem 

volt az ENSZ tagja/, és követelték, hogy hivják meg a köz-

gyülésre a KNK képviselőjét. 

1950. január 8-án Csou En-laj táviratot intézett 

Trygve Lie-hez, a Közgyülés elnökéhez, és a Biztonsági 

Tanács tagállamainak kormányához.=Ebben ismételten hang-

sulyozta követelését, hogy tiltsák ki a csangkaisekistá-

kat a Biztonsági Tanácsból és az ENSZ más szerveiből, és 

állitsák helyre a KNK jogait az ENSZ-ben. Január 10-én a 

Szovjetunió inditványozta a Biztonsági Tanács ülésén, 

hogy zárják ki a csangkaisekistákat a BT-ból. Az amerikai 

diplomaták felléptek a KNK ENSZ-beli jógainak elismerése 
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ellen. Anglia és Franciaország támogatásával elérték, 

hogy elvessék a szovjet javaslatot. 76  

A KNK ezután is több alkalommal sürgette e kérdés 

rendezését, de a nyugati országok ellenpropagandája követ-

keztében e kisérletek nem jártak eredménnyel. Már ekkor 

bedobták a köztudatba a "két Kina" elméletét. A kinai kér-

dést külön napirendi pontként először az ENSZ Közgyűlésé-

nek V. ülésszaka tárgyalta. Az inditványt India képvise-

lője terjesztette elő. Kijelentette, hogy á Kinai Népköz-

társaság Központi Népi Kormánya az egyetlen olyan Kinában 

funkcionáló kormány, amely az ország területe felett tény-

leges hatalommal bir, ezért joga van arra, hogy képvisel-

je Kina jogait az ENSZ-ben. India javaslatát felszólalá-

sában támogatta a szovjet delegáció. Javasolta, hogy von-

ják vissza a Kuomintang-rendszer képviseleti jogát az 

ENSZ Közyülése és más szervezetek munkájából. Követel-

te, hogy vonják be az ülésszak munkájába a Központi Népi 

Kormány delegációját, mint a kinai nép egyedüli törvényes 

képviselőjét. Kitartva amellett az álláspontja mellett, 

hogy a KNK képviselői is vegyenek részt a vitás nemzet-

közi helyzet megoldásában, és következetesen harcolva a 

nagyhatalmak közötti feszültség enyhitéséért, a Szovjet-

unió javasolta, hogy kössenek egyezményt az USA, Anglia, 

Franciaország, Kina és a Szovjetunió közötti béke megszi-

lárditása tárgyában. Az USA vezette nyugati tömb lesza-

vazta a szovjet delegátus ezen inditványát. A nyugati 
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blokk javaslatára viszont a Közgyűlés elitélte a Kuomintang 

cselszövéseit, ezzel tönkretéve az ENSZ tekintélyét ís. 78  

Ebben a kérdésben a nyugati hatalmaknak sikerült • 

meghiusitani a demokratikus erők törekvését. Különböző ér-

veket hoztak fel annak érdekében, hogy megakadályozzák a 

KNK ENSZ-tagságának és törvényes jogainak elismerését. 

Például arra hivatkoztak, hogy csak néhány kormány ismer-

te el a Kinai Népköztársaságot. De jogilag összekapcsolni 

a nemzetközi szervezetekben való képviseletet és az ország 

elismerését azt jelenti, hogy összekevernek egy látszólag 

hasonló, de tartalmilag különböző helyzetet - irja Kapica, 

majd igy folytatja: "egy ország vagy egy kormány elisme-

rése egyoldalu aktus, amit vagy megvalósítanak, vagy nem 

valósitanak meg. Valamely állam nemzetközi szervezetben 

való részvételét azonban az illető szervezet kollektiv 

szervezeti szabályzata határoz meg. Itt nem a felvételről 

van szó, mert Kina jogilag az ENSZ tágja, hanem arról, 

hogy helyreállitsák törvényes jogait. Az országok, nem 

pedig a kormányok az ENSZ tagjai. Ha az ENSZ arra az ál-

láspontra helyzekedett volna, hogy minden uj kormánynak 

ujra kell kérni felvételét, akkor csak felvétellel kellett 

volna foglalkoznia.7 9  

Itt azonban másról volt szó. Az imperialista or-

szágok nem szivesen cserélték volna fel a nekik engedel-

mes Csang Kai-sek rendszer képviseletét a szocialista 

tömbhöz tartozó népköztársaság képviselőivel. Nem akar-

ták, hogy az egyébként is megerősödött szocialista világ-

rendszer még nagyobb befolyásra tegyen szert az Egyesült 
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Nemzetekben, amit ebben az esetben kevésbé tudtak volna 

ellensulyozni,•és esetleg fékezte volna agressziv terveik 

realizálását. A kérdés - számukra pozitiv - rendezése vi-

szont erősségük tudatát növelte, igy bátran folytatták a 

támadó külpolitikát. 

B./ A koreai háboru  

Az 1945. augusztus 15-én felszabadult országnak 

az Északi szélesség 38 °  feletti része szovjet, attól dél-

re fekvő területe amerikai közigazgatás alá került.. A kül- 

ügyminiszterek 1945 decemberében Moszkvában tartott érte-

kezletén elhatározták, hogy szovjet-amerikai közös bi-

zottság segitségével Koreában ideiglenes demokratikus kor-

mányt létesitenek. A bizottság müködését azonban amerikai 

részről meghiusitották. 1948 májusában Dél-Koreában nem-

zetgyülés i választásokat rendeztek, majd augusztusban ki-

kiáltották a  Koreai Köztársaságot, amelynek kormánya a re-

akciós Li Szin Man vézetésével alakult meg. Ezzel az or-

szág két államra szakadt. 1948 szeptemberében a Legfelső 

Népgyülés, amely Észak- és Dél-Korea választóinak abszolut 

többségét képviselte, kimondta . Koreai Népi Demokratikus 

Köztársaság megalakulását, és kidólgozta a demokratikus 

alkotmányt. A kormány feje Kim Ir Szen lett. 

A KNDK kormánya megalakulása után kéréssel fordult 

a. Szovjetunió és az Egyesült Államok kormányához a meg-

szálló csapatok Korea területéről való kivonása érdekében. 
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A Szovjetunió 1948 októberében elismerte az uj államot és 

diplomáciai kapcsolatot létesitett vele. A szovjet csapa-

tok 1948 decemberében hagyták el  az országot. 

Dél-Korea az ország kettészakitása után amerikai 

befolyási övezetté vált, amit a Li Szin Man-kormány és 

az USA között 1948-ban létrejött pénzügyi, gazdasági és 

katonai szerződés pecsételt meg. Az USA 1949 folyamán 

ugyan kivonta egy időre csapatait a Koreai Köztársaság- 

ból, de katonai missziója továbbra is ott maradt, és irá-

nyitotta Dél-Korea katonai felkészülését. 

1950-ben az észak-koreai Demokratikus Hazafias 

Egységfront javaslatot tett az ország békés uton törté-

nő egyesitésére. A déli reakciós erők azonban az USA tá-

mogatásában bízva a háboru utjára léptek. 1950. junius 

25-én vette kezdetét a koreai háboru. 

A koreai háboru kirobbantásával először kerültek 

szembe a két ellentétes tábor erői. Az ország egyesitésé-

nek háboru utján való megoldása nem tekinthető a Li Szin 

Man-kormány elszigetelt akciójának, hiszen ott állt mö-

götte az Egyesült Államok. Az agresszió meginditása be-

leillett az USA második világháboru utáni politikai kon-

cepciójába. Amerika távol-keleti terjeszkedését megala-

pozta, hogy e terület igen gazdag természeti kincsekben, 

igy a tőkebefektetéshez telve van kiaknázatlan lehetősé-

gekkel. A meginditott intervenció az imperialista orszá- 
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goknak arra irányuló kisérlete volt, hogy helyreállitsák 

a népi demokrácia országaiban a kapitalizmust, és elfojt-

sák a nemzeti felszabaditó mozgalmakat. 

Nem véletlen, hogy éppen Korea ellen indult táma-

dás. Az amerikai imperializmus érdekelt volt abban, hogy 

helyreállitsa pozicióját és befolyását a Távol-Keleten, 

melyet kataeztrófálisan megtépázott a kinai forradalom 

győzelme. Korea stratégiai helyzete miatt - közvetlen kö- ' 

zelségében a Szovjetunió és a Kinai Népköztársaság - fon-

tos hídfőállás volt az amerikai imperializmus agressziv 

terveinek megvalósitásában. A Dél-Koreában létrehozott 

engedelmes bábrendszer pedig készségesen asszisztált e, 

tervek realizálásánál. A Korea elleni háboru nemcsak az 

ország belügyeibe való beavatkozást szolgálta, hanem arra 

is felhasználták, hogy kiterjesszék az agressziót Tajvan-

ra és a kinai szárazföld bombázásával a KNK-ra is. A Korea 

elleni agressziót lényegében a távol-keleti terjeszkedés 

első lépésének szánták. 

Junius 25-én éjjel megérkeztek a tajvani-öbölbe 

az odavezényelt 7. amerikai flotta erői. Dél-Koreában 

ezzel egyidejűleg bekapcsolódtak a hadieséményekbe az 

amerikai légi- és haditengerészeti erők azzal az ürügy-

gyel, hogy fedezzék az amerikai polgárok evakuálását, 

valójában pedig azért, hogy segitséget nyujtsanak a dél-

-koreai rezsimnek Tajvan  okkupációjához. 8°  

Az USA, hogy az agresszióban való részvételét rejt- 
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se, a Szovjetunió képviselőjének távollétében egy sor ha-

tározatot fogadtatott el a Biztonsági Tanács neki enge-

delmes többségével: a junius 25-én hozott határozat a 

tények ellenére a KNDK-t vádolta a béke megsértésével, 

Dél-Koreát pedig az agresszió áldozataként tüntette fel. 

Junius 27-én javasolták az ENSZ tagállamainak, hogy nyujt-

sanak segitséget a Li Szin Man-rezsimnek a hadiesemények-

ben, amit Anglia, Franciaország és még 13 állam realizált 

is, és 1950 juliusában Mac Arthur vezetésével megalaki-

tották "az ENSZ fegyveres erőit:' 81  

Ebben a helyzetben a Szovjetunió és a szocialista 

országok álláspontja az volt, hogy a koreai népnek önálló-

an kell meghatározni saját sorsát, az egységes demokra-

tikus állam problémáit békés eszközökkel kell megoldani. 

A háboru kitörése után a világháborus veszély felszámo-

lása és a vérontás megszüntetése vált fő célkitüzéssé. 

A Szovjetunió kormánya törvénytelennek minősitette 

a Biztonsági Tanács korábban már emlitett határozatait, 

mivel azokat a Szovjetunió távollétében, tehát vétójoga 

gyakorlásának lehetősége nélkül fogadták el. A Szovjet- 

unió 1950 januárjától nem vett részt a Biztonsági Tanács 

munkájában. Ezzel tiltakozott az ellen, hogy a kinai forra-

dalom győzelme ellenére a Csang Kai--sek-rendszer delegá-

tusa maradt a BT törvényes és állandó tagja. 1950. augusz-

tus 1-én kapcsolódott be ujra a Biztonsági Tanács munká- 

jába, amikor szovjet küldött lett a Tanács soros elnöke. 
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Junius 28-án a KNK kormánya nyilatkozatb an  itélte 

el az USA-nak a Tajvani öböl térségében kifejtett provo- 

kációs cselekményeit. Kijelentette, hogy ez az akció sulyos 

megsértése az ENSZ Szervezeti Szabályzatának, és nyilt 

agresszió a KNK ellen. A nyilatkozatban szolidaritását 

fejezte ki Korea népe felé. 82  

1950. julius 4-én nyilatkozatot publikált a Szov-

jetunió kormánya a Korea elleni amerikai fegyveres inter-

vencióról. Ebben a dokumentumban leleplezte a háboru hosszu 

és tervszerü előkészitését, a Biztonsági Tanács határoza-

tainak törvénytelen voltát. Követelte . az  agresszió beszün-

tetését, a béke helyreállitását, ennek érdekében az ide-

gen csapatok kivonását Korea és Tajvan területéről. 83  

Eközben Koreában heves harcok dultak. Az észak-ko-

reai csapatok államuk területéről kiszoritották a beha-

tolt déli egységeket és sikeresen nyomultak dél felé elő-

re. Szeptember közepén Korea területének 95 %-át szaba-

ditották fel. 84  Ekkor fordulat következett  be  a háboru 

menetében. Az ENSZ-parancsnokság - a kialakult helyzetet 

elemezve - ujabb több tizezer katonát szállitott partra 

Dél-Koreában és nagyaránya hadmüveletekbe kezdett. Ennek 

hatására rövidesen megfordult a katonai helyzet: az "ENSZ-

csapatok" átlépték a 38. szélességi fokot, és Észak felé 

menetelve közeledtek a koreai-kinai határhoz. , 

A szocialista országok fokozták erőfeszitéseiket 

annak érdekében, hogy mielőbb befejeződhessen a koreai 
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háboru és megvalósuljon Korea békés ujrarendezése. A Szov-

jetunió és a KNK kormánya számos nyilatkozatban foglalt 

állást az ENSZ lobogója alatt kifejtett katonai cselekmé-

nyek ellen; 

- 1950. augusztus 1-én a Szovjetunió kormánya javasolta 

a BT-nak, hogy a koreai kérdésmegvitatására hivják meg 

az ENSZ-be a KNK és a KNDK képviselőjét is. Követelte, 

hogy azonnal szüntessék még a hadműveleteket és egyidejű-

leg vonják ki a külföldi csapatokat a térségből, itél-

jék el az USA Tajvan elleni katonai cselekményét, amely 

a KNK belügyeibe való beavatkozásnak minősül. 85  

- Augusztus 20-án a KNK kormánya - a Biztonsági Tanács el-

nökéhez és az ENSZ főtitkárához irott levelében - leszö-

gezte, hogy az Egyesült Államok komolyan megsértette az 

ázsiai- és a világbékét, és támogatta a szovjet javas-

latokat. 86  

- Augusztus 24-én a KNK kormánya ismét a Biztonsági Ta-

nácshoz fordult. Javasolta, .hogy itéljék el az USA Kina 

ellen végrehajtott fegyveres agresszióját és hozzanak 

határozatot az amerikai csapatoknak Tajvanról és a 

Pescador-szigetekről történő mielőbbi kivonásáról. 87  

A szovjet képviselő egyetértett a KNK előterjesztésével 

és javasolta, hogy a Kina-ellenes amerikai agresszió 

kérdésének tárgyalására hivják meg a népi Kina képvise-

ld'jét is. A BT 1950 novemberére halasztotta a kérdés 

megvitatását. 
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1950. november 24-én az USA-ban tartózkodott a 

KNK képviselője, hogy részt vegyen a Biztonsági Tanács 

ülésén. Ugyanezen a napon az ENSZ Közgyülésének $litikai 

Bizottsága szovjet javaslatra elhatározta, hogy a Közgyü-

lésre - az Egyesült Államok Kina ellen elkövetett agresz-

sziója kérdésének megvitatására meghivja a KNK képvise-

lőjét is. 

A szovjet képviselő a BT ülésén elmondott beszédé-

ben megjegyezte, hogy Tajvan és a Pescador-szigetek okku-

pációja az USA KNK ellen irányuló agressziv terveinek ke-

retében történt: Tényeket sorakoztatott fel arra vonatko-

zóan, hogy az Egyesült Államok fegyveres erői megszegték 

Kina területi sérthetetlenségét, és felhivta a Tanácsot, 

hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az USA Kina-elle-

nes agressziója megszüntetése érdekében. 

A népi Kina képviselője bünösnek mondotta ki'az 

USA-t Tajvan és a Pescador-szigetek meghóditásában. Hang-

sulyozta, hogy a kinai nép megingathatatlan abbeli szán-

dékában v  hogy felszabadítsa Kina elfoglalt területeit. 

Követelte a Tanácstól, hogy itélje el az USA agresszióját 

és haladéktalanul hozzon határozatot az amerikai csapatok 

Tajvanról történő kivonása érdekében. 88  

A Biztonsági Tanács többsége az Egyesült Államok 

delegációjának érveit követve,.nem fogadta el a Szovjet-

unió és a népi Kina javaslatait. Ezzel az állásponttal 

szembehelyezkedett a világ békeszerető közvéleménye, mely- 
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nek egyik megnyilvánulása volt 1950 novemberében a Béke 

Hívei II. Varsói Világkongresszusának határozata, amely 

követelte a koreai kérdés békés rendezését. "Követeljük, 

- mondja az ENSZ-hez intézett felhivás - hogy Koreában 

azonnal szüntessék meg a hadműveleteket, hogy vonják ki 

a külföldi csapatokat Koreából és a koreai nép képviseld- 

nek bevonásával oldják meg békésen a Korea két része kö-

zött kitört viszályt. Követeljük, hogy a Biztonsági Tanács 

a maga teljes összetételében, azaz a Kinai Népköztársaság 

törvényes képviselőjének részvételével, foglalkozzék ezzel 

a kérdéssel. Követeljük, hogy-szüntessék meg az amerikai 

hadsereg beavatkozását a Kinához tartózó Pormoza /Tajvan/ ' 

szigetén, amely beavatkozás fenyegeti a békét." 89  

1950 októberében az ENSZ Közgyülésének V. üléssza-

kán követelte a szovjet képviselő az Egyesült Államok Kina 

elleni agressziójának megvitatását. A Szovjetunió, áz Uk-

rán SZSZK, a Belorusz SZSZK, Csehszlovákia és Lengyelor-

szág delegációja javasolta az ülésszaknak a koreai hadi-

események mielőbbi beszüntetéséről, az idegen csapatok 

kivonásáról és Korea egységes demokratikus állammá egye- 

sitésének elveiről szóló javaslat megvitatását. 90  A szov-

jet képviselők hangsulyozták, hogy a Távol-Keleten kiala-

kult krizis rendezése csak a KNK részvételével, és érdekei-

nek figyelembe vételével történhet. Az USA és szövetsége-

seinek ellenállása megakadályozta e javaslatok elfogadá-

sát. 
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Koreában folytatódik a háboru és már közvetlenül 

fenyegeti a KNK biztonságát. Október végén az intervenciós 

csapatok egy csomó helyen kijutottak Kina határaihoz. A 

KNK kormánya, hogy megakadályozza az USA agressziójának 

kiszélesitését, diplomáciai lépésekre kényszerült. Csou 

En-laj szeptember 25-én közli Panikkar-ral, az indiai 

nagykövettel, hogy amennyiben az amerikai csapatok átlép-

nék a 38. szélességi fokot, Kina szembeszáll az agresszor-

ral. 91  Hasonló értesitéseket küldött Kina az ENSZ-en ke-

resztül a többi érdekelt hatalomnak is, és sürgette a há-

boru kiterjesztés ének megakadályozására hozandó intézke-

dések elfogadását. E diplomáciai lépések jogosságát tá-

masztja alá az a tény is, hogy 1950. augusztus 27-től 

kezdve az USA légierői rendszeres berepüléseket hajtottak 

végre Kinában és bombázták a kinai szárazföldet. Augusz-

tus 27-tőt november 30-ig az USA nem kevesebb mint 268- 

szor sértette meg a KNK légi határait. 92  

A kinai vezetés tehát ismertté tette arra vonatko-

zó szándékát, hogy kész közvetlenül részt venni a koreai 

nép fegyveres harcában, ha a hadiesemények Kina határait 

fenyegetnék. Október 25-én egyesültek a kinai önkéntesek 

a koreai hadsereggel és ezután ellentámadásba mentek át. 

Ennek eredményeként december közepére felszabadult Phenjan, 

1951 januárjára pedig a 38. szélességi foktól északra fek-

vő KNDK egész területe. 

A kinai önkéntesek bekapcsolódása után az USA és 
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más nyugati hatalmak a KNK Korea ellen elkövetett "inter-

venciójáról" kezdtek beszélni az ENSZ-ben. December 6-án 

az USA és néhány tőle függő ország delegációja napirend-

ként javasolta, hogy az ENSZdKözgyülése vitassa meg "a 

Kinai Népköztársaság Központi Népi Kormányának Korea elle-

ni intervencióját: 93  Miután sikerült elérni a kérdés napi-

rendi pontként való tárgyalását, az USA, Anglia, Francia-

ország, Kuba és Equador határozat-tervezetet készitett, 

melyben ugy tüntette fel a kinai önkéntesek szerepét, mint-

ha a KNK fegyveres erői folytatnának harcot az "ENSZ-csa-

patok" ellen. Ez a határozat-tervezet felhivással fordult 

minden ország kormányához, hogy tagadják meg a KNDK-tól 

a támogatást és hogy törekedjenek elérni a kinai önkéntes 

csapatok gyors kivonását Koreából. 94  

A Szovjetunió és más szocialista országok dele-

gációja fellépett az USA ujabb kísérlete ellen, mely arra 

irányult, hogy az ENSZ-et használja fel a távol-keleti ag-

resszió kiterjesztésére. 

India, valamint 12 ázsiai és afrikai ország három 

főből álló csoport létrehozását javasolta, akiknek a ko-

reai tűzszünetről szóló egyezmény kidolgozása lenne a fela-

datuk, valamint  az, hogy ennek szellemében készitsék elő 

a Közgyűlés elé terjesztendő javaslatot. 95  

Az USA látszólag ugyan elfogadta a javaslatot, 

magáévá tette a tűzszünet gondolatát, de realizálásához 

feltételként szabta meg a KNK távollétét a függő kérdések 



- 67 - 

rendezésétől. 96  A Közgyűlés szavazattöbbséggel 1950._de- 

cember 14-én fogadta el az un. tüzszünetről szóló javas- 

latot. 

A "hármak bizottsága" és a KNK között - India köz-

vetitésévél - lefolytatott véleménycsere következtében, 

jelentősen közeledtek egymáshoz az álláspontok. 1951. ja-

nuár 22-én közölte a KNK kormánya, hogy amennyiben elfo-

gadják az idegen csapatok kivonásának elvét, a kínai ön-

kéntesek is vissza fognak térni Koreából. 97  

1951. január 10-én az amerikai kormány memorandum-

mal fordult szövetségeseihez. Ebben - a koreai háboruban 

való részvételért büntetésül - különböző szankciókat fo-

galmazott meg a KNK felé. Az USA kényszeritette az ENSZ 

tagállamait, hogy mielőbb nyilvánitsák agresszorrá a KNK-

t. Amennyiben ezt a határozatát nem támogatnák, kivonul -  

az ENSZ-ből és beszünteti azon országok támogatását, 

amelyek nem a határozat mellett szavaznak. 98  Február el-

sején a Közgyülés ülésszakán keresztülvitték áz amerikai 

imperialisták a Kínai Népköztársaság agresszorrá nyilvá-

nitását. 

Ez a határozat megsemmi.sitette a tüzszünetről szó-

ló megállapodást és kihatással volt az ENSZ presztizsére 

is, mivel sikerült az agresszió erőinek felhasználni az 

Egyesült Nemzeteket saját céljaik elérésére. E határozat-

tal kapcsolatban a Pravda tudósitója interjut készített 

Sztálinnal. Arra a kérdésére: "Hogyan ítéli meg az Egye- 
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sült Nemzetek Szervezetének azt a határozatát, amely a 

Kinai Népköztársaságot agresszornak nyilvánitja?", Sztá- 

lin a következő választ adtá: "Ez a határozat szerintem 

szégyenletes... Az ENSZ agressziv magja tiz ország, a tá-

madó jellegü Északatlanti Szövetség tagjai... és husz la-

tin-amerikai ország... Ezeknek az országoknak a képviselői 

döntenek ma az ENSZ-ben a háboru és a béke sorsáról. Ők 

azok, akik az ENSZ-ben keresztülvitték a Kinai Népköztár-

saságot agresszorrá nyilvánitó szégyenletes döntést." 99  

1951. január 13-án Truman elnök ujabb kirohanást 

intézett a KNK ellen egy MacArthurhoz küldött átiratban: 

"meg kell semmisiteni a kommunista Kina veszélyesen meg-

nőtt politikai és katonai presztizsét", ki kell várni az 

időt és közvetlen segitséget kell minden olyan erőnek 

nyujtani, amely "fellép az ázsiai kommunizmus ellen". 

Együtt kell müködni a nyugati világvédelmi képességének 

erősitésében,vagyis az agressziv katonai tömbök és a fegy-

verkezési verseny kiszélesitésében.100 Az amerikai vezető 

körök - ebből a programból kiindulva - felélesztették a 

háboru tüzét a Távol-Keleten. 

Az USA álláspontjában - a koreai-kinai gyors elő-

nyomulás, a MacArthur leváltásával lelepleződött belső 

zavarok és a szövetségesek közötti ellentétek fokozódása 

hatására - 1951.tavaszán következik be módosulás. Ekkor 

már egyre többször esik szó a megkötendő fegyverszünetről. 

Az USA törekvése most már arra irányul, hogy különösebb 
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presztizsveszteség nélkül kerüljön ki az egyre népszerüt-'  

lenebbé váló háboruból. A dél-koreai kormány viszont halla-

ni sem akar a fegyverszünetről. 

1951. junius 23-án Malik, a Szovjetunió ENSZ-kép-

viselője rádióbeszédében bejelentette, hogy a Szovjetunió 

"a két rendszer békés egymás mellett élésének lehetőségé-

ből indul ki", és ismét követelte a koreai kérdés békés . 

megoldását, a csapatoknak a 38. szélességi foktól való 

kölcsönös visezavonását. 101  

Ezzel világossá vált, hogy a Szovjetunió és a szo-

cialista országok szétválasztják a fegyverszünet, és Korea 

egyesitésének kérdését, ami az adott helyzetben lehetet-

lenné tett volna mindenféle megállapodást. Az is kiderült, 

hogy a szocialista országok nem lépnek fel területi köve-

telésekkel, a fegyverszünetet hajlandók a 38. szélességi 

foknál megkötni. Az amerikai csapatoknak igy lehetőségük 

nyilt arra, hogy presztizsveszteség nélkül vonuljanak 

vissza. 

Ezek a körülmények elősegitették, hogy 1951. julius 

10.én, Keszonban megkezdődjenek a fegyverszüneti tárgya-

lások. Több megszakítás után- miközben tovább folytató-

dott a háboru - végül 1953. julius 27-én Panmindzsonban 

kötötték meg a tüzszünetet. Ez csak ideiglenes megoldás 

volt, a kérdés végleges rendezését egy békekötés volt  hi-

vatott lezárni. E célból kezdte majd meg munkáját 1954-ben 

Genfben a nemzetközi értekezlet. 
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A Távol-Keleten kialakult helyzet meggyőzően bi-

zonyitotta a Szovjetunió és a Kinai Népköztársaság kö-

zötti szövetségi szerződés nagy történelmi jelentőségét. 

Ebben a periódusban ez a szerződés több izben és több  al-

kalommal kiállta a próbát. 

A kiéleződött helyzetben szükséges volt Kina had-

erejének növelése és korszerüsitése. Ebből a célból a 

Szovjetunió kölcsönt folyósitott a KNK-nak fegyvervásár-

lásra és a korszerü haditechnika beszerzésére. A KNK kor-

mányának kérésére Mandzsuriába válogatott szovjet légi-

hadosztályokat dobtak át, melyek megbizhatóan védték Észak-

Kelet Kina ipari központjait az ellenséges támadásoktól. -

Az észak-koreai hadsereget és a kinai önkénteseket folya-

matosan ellátták szovjet fegyverekkel, lőszerrel, élel-

miszerrel, gyógyszerrel. Mig Koreában kiváló szovjet ka-

tonai tanácsadók és hadvezérek vettek részt az ellenség 

elleni harcokban, addig szovjet katonai szakértők érkez-

tek Kinába, akiknek segitségével katonai tanintézeteket 

és akadémiákat nyitottak meg az országban, illetve a 

Szovjetunió a kinai katonák nagy tömegét fogadta kikép-

zésre. A Szovjetunió segitségével a KNK rövid idő alatt 

létre tudta hozni ugy a korszerű szárazföldi csapatokat, 

mint a korszerű katonai repülő- és haditengerészeti csa-

patokat. A Távol-Kelet biztonságának érdekeit tanulmányoz-

va a népi Kina kormányának kérésére 1952. szeptember 15-én 

megegyezett a Szovjetunió és a KNK, hogy meghosszabbítják 
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a szovjet csapatok Port-Arthurból való kivonásának határ-

idejét. 1Ó2  Ez a megegyezés az akkori feszült távol-keleti 

helyzetben mindeképpen Kina érdekeit is szolgálta, hiszen 

a szovjet erők jelenléte ezen a Sárga-tenger védelme szem-

pontjából elsőrendü fontosságu bázison nemcsak a nemzet-

közi, szükebb értelemben a távol-keleti, hanem a kinai 

nép biztonságát is védte, és hozzájárult az imperialisták 

agressziv szándékának mérsékléséhez. 

Az időközben szükségessé vált nemzetközi tárgyalá-

sokon mindkét fél a szerződés szellemében járt el. Első-

sorban a Szovjetunióról, de ebben a periódusban még a 

KNK-ról is elmondhatjuk, hogy következetesen kitart a 

tartás béke és a népek biztonsága külpolitikai célkitű-

zés realizálása mellett. Az USA-nak és az imperialista . 

országoknak bármennyire is a nemzeti felszabaditó mozgal-

mak és a kommunizmus visszaszoritása volt a fő célkitűzé-

sük, az a tény, hogy a Szovjetunió szövetségre lépett a 

KNK-val, megzavarta őket a háboru Kínára való kiterjesz-

tésében. Ezzel kapcsolatban a következőket irta Truman 

elnök: "Ha elhatározzuk, hogy kiterjesszük a háboru tü-

zét Kinára, megtorlással számolhatunk. Peking és Moszkva 

ugy ideológiailag, mint a szerződéssel összhangban is, 

szövetségesekké váltak. Ha megtámadnánk a kommunista Ki-

nát :  egy orosz beavatkozást várhatnánk." 103  De nemcsak a 

háboru. kiszélesitését. akadályozta meg a két ország szö-

vetsége, hanem valószinüleg jelentős mértékben hozzájárult 
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ahhoz is, hogy megszünt Korea ellen az agresszió. 

A Szovjetunió nyilt kiállása a Kinai Népköztársa-

ság külpolitikája mellett az ENSZ-ben, az 1950. februári 

szerződés teljesitéseként nyujtott jelentékeny segitség, 

ennek kapcsán a KNK belső problémáinak rendeződése, szer-

fölött megnövelte a népi Kina nemzetközi sulyát. Attól 

függetlenül, hogy nem sikerült helyreállitani az ENSZ-

ben  őt megillető jogokat, az 1950-es évek első felében, 

mondhatjuk azt is, hogy az általunk tárgyalt periódusban, 

a nemzetközi élet és problémák megoldásának aktiv része- 

se lesz. 

Nem hagyhatjuk figyelmen kivül ennek a politikai 

segitségnek a KNK belső életére gyakorolt hatását sem. 

Igaz, erre vonatkozó és bizonyitható kitételekről nem tu-

dunk. De feltételezhető, hogy a fiatal, a japánok elleni 

háborut alig befejező, a népgazdaság helyreállitásári mun-

kálkodó országban csak pozitiv hatást válthatott ki, és 

távlatokban gondolkodva egy még szilárdabb együttműködés 

alapjául kellett volna szolgálnia. 

C./ A japán különbéke-szerződés  

A szövetséges nagyhatalmak számos esetben tárgyal- 

tak Japán háboru utáni ujrarendezésének kérdéséről. A 

Külügyminiszterek Tanácsának 1945 szeptemberi ülésszakán 

a Szovjetunió javasolta, hogy Szövetséges Ellenőrző Bi- 
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zottságot hozzanak létre Japánban. Ezt a javaslatot az 

1945 decemberi moszkvai külügyminiszteri értekezlet rea-

lizálta: a távol-keleti, illetve a japán kérdés rendezé-

sére Távol-keleti Bizottság, és Japánban működő Szövet-

séges Tanács alakult. A Szövetséges Tanács elnöke Mac-

Arthur, tagjai pedig a Szovjetunió, Kina és Anglia lettek. 

A Tanács feladata volt, hogy támogassa az elnököt a japán 

fegyverletétel, megszállás stb. végrehajtásában, ugy, hogy 

a Japán megszállását és ellenőrzését irányitó politika 

kielégitse a főbb szövetséges hatalmakat, de bármilyen 

véleményeltérés esetén az USA politikája legyen az irány- 

adó. 1Ó4  

Az Egyesült Államok Japánnal kapcsolatos politiká-

jának alapelvei 1945-ben még a következő feladatokat fo-

galmazták meg: "Japánt teljesen le kell fegyverezni és 

demilitarizálni; a japán katonai erő gazdasági bázisát 

szét kell rombolni és nem szabad megengedni, hogy ujra-

éledjék; a Legfelsőbb Parancsnok politikája az legyen..., 

hogy elősegitse a Japán kereskedelmének és iparának nagy 

részét ellenőrző hátalmas ipari és bankegyesülések fel-

oszlatását. 105  Ezek alapján a japán kérdés rendezésének 

ez a módja 1945-ben még megfelelt az USA vezető körei 

érdekeinek. De ahogyan változott a távol-keleti helyzet 

és.. a kinai forradalom közeledett a győzelem felé, ugy 

változott meg az USA japán-politikája is. Kinának, mint 

szövetséges államnak az elvesztése után Japánra már ugy 



- 74 - 

számitott, mint egyik fő - ázsiai - szovjet-ellenes bá-

zisára. Ezért szakított addigi japán-politikájával, az 

országban a ny ilt kommunista-ellenes politika kezdeménye-

zőjévé vált és szorgalmazta a nagytőke ujjéélesztésének 

politikáját. 1947-től már olyan békeszerződést igyekezett 

kötni, amelyre a Szovjetuniónak nincs befolyása és az ame-

rikai érdekek teljes figyelembe vételével készül. 

Az USA-nak lehetősége nyilt Japánban arra, hogy 

célkitüzéseit - az imperialista körök és a csendes-óceáni 

országok kisebb-nagyobb ellenzékisége mellett - realizál-

hassa. Ez a kedvező helyzet abból adódott, hogy Japánban 

nem volt szovjet szerv, mint pl. Németországban és Koreá-

ban, igy gyakorlatilag kizárólag az USA hatalma érvénye-

sült a Japán szigetvilágon, amit végül arra használt fel, 

hogy különbéke-szerződést kössön az országgal. 

Az USA kormányától 1951. március 29-én a szovjet • 

kormány megkapta azt a tervezetet, amelynek alapján meg 

akarták kötni a japán békeszerződést. Május 7-én a Szov-

jetunió kormánya elküldte ezzel kapcsolatos észrevételeit 

az amerikai kormánynak. 106  Ebben a dokumentumban kifej- 

tette a szovjet kormány, hogy nem ért egyet azzal a gya-

korlattal, amit az USA képviselői folytattak, miszerint 

külön megbeszéléseket eszközöltek a japán békeszerződés 

megkötése ügyében. Hangsulyozta azt az álláspontját, hogy 

a potsdami megállapodások értelmében csak a Külügyminisz-

terek Tanácsa illetékes a békeszerződések előkészítésére 
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ugyanazon elvek alapján, mint amik a párizsi békeszerző-

dések előkészitésekor voltak érvényben. Kifejtette, hogy 

a békeszerződések előkészitésének munkálataiba be kell 

vonni a KNK képviselőit is, mint olyan országét, amely 

több éves kitartó harcot viselt a japán imperializmus 

ellen. Ezért a KNK-nak a japán békeszerződés előkészületi 

munkálataiba való részvétele nélkül lehetetlen a Távol-

-Kelet békés ujrarendezésének megoldása. Rámutatott arra: 

mindebből az derül ki, hogy az USA, a Szovjetunió, a KNK 

és más országoknak a kérdés rendezésének munkálataitól 

való távoltartása szemmel láthatóvá teszi az USA célját 

egy neki előnyös szerződés megkötésére, a tőle függő vi-

szonyban levő mostani japán kormánnyal. 

Az észrevételek másik csoportja a kairói, potsdami 

és jaltai értekezleteken vállalt kötelezettségek teljesi-

tését vizsgálta a szerződés-tervezet alapján. Rámutatott, 

hogy a békeszerződés-tervezet ignorálja a nagyhatalmaknak 

a tanácskozásokon vállalt kötelezettségeit. Mindenekelőtt 

vonatkozik ez a-területi kérdésekre. A kairói deklaráció 

például kimondja, hogy Tajvant és a Pescador-szigetéket 

vissza kell adni Kinának. Az-amerikai tervezet pedig csak 

arról beszél, hogy Japán lemond e szigetekre támasztott 

igényéről, de arról már nem esik szó, hogy ezeket átadja 

Kinának. Ebből az következik - állapitja meg a szovjet 

kormány nyilatkozata - hogy a szerződés-tervezet változ-

tatás nélkül hagyja Tajvan és a Pescador-szigetek kérdé-

sét, melyek jelen pillanatban el vannak Kinától szakitva. 
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Ezzel mintegy a kairói deklarációban foglaltakat is meg-

sérti. 

Katonai kérdésekben a tervezet nemhogy nem garan-

tálja a japán militarizmus ujjáéledésének megakadályozá-

sát, hanem semmiféle korlátozást nem helyez kilátásba a 

japán fegyveres erők növelésével kapcsolatban. Amellett 

sem lehet szó nélkül elmenni - olvashatjuk a megjegyzések 

között - hogy a tervezet nem állapitja meg az idegen csa-

patok Japánból történő kivonásának határidejét, sőt egye-

nesen az amerikai megszálló csapatok további ott állomá-

sozásáról, és katonai bázis létrehozásáról beszél a szer-

ződés megkötése utáni időszakra vonatkozóan. Következés-

képpen a békés rendezés után tovább folytatódik Japán ka-

tonai megszállása és Japán tényleges gazdája az Egyesült 

Államok lesz. A szovjet kormány javasolta ezzel kapcsolat- 

ban, hogy tiltsák meg Japán részvételét bármilyen koali-

cióban és vonják ki az idegen csapatokat az ország terü-

letéről. Végül azt inditványozta a Szovjetunió, hogy azok 

az országok, melyek aláirják a szerződést, támogassák Ja-

pán felvételét az ENSZ -be. 

A Szovjetunió kormánya e dokumentumban is síkra-

szállt amellett, hogy a japán békeszerződést a nemzetközi 

egyezmények alapján kell kidolgozni az USA, KNK, Szovjet- 

unió, Anglia és a Távol-keleti Bizottság tagországainak 

részvételével. Figyelmeztette az érdekelt országokat a 

különbéke-szerződés veszélyeire. A szovjet kormány ész- 
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revételeit áttanulmányozva a KNK kormánya jegyzéket jut-

tatott el a Szovjetunió kormányához. 107  Ebben kinyilváni-

totta, hogy a szovjet kormány minden észrevételével egyet-

ért. Tiltakozott - érthető módon - az USA kisérlete ellen, 

amely meg akarta kerülni Tajvan és a Pescador-szigetek 

Kinának történő visszaadása kérdését, és hogy az USA meg 

akarta őrizni Japánban a megszálló rendszert. A KNK kor-

mánya rámutatott arra, hogy a békeszerződésnek a követke-

ző alapelveket kell szem előtt tartania: 

a./ Japán békeszerető, független és demokratikus ország 

legyen, 

b./ a japán népnek biztositani kell a demokratikus sza-

badságjogokat, 

c./ meg kell akadályozni a militarizmus ujjáéledését és 

korlátozni kell Japán fegyveres erőinek növekedését, 

d./ nem szabad akadályt görditeni a japán gazdaság békés 

fejlődése elé, 

e./ meg kell szüntetni Japán más országokkal való keres-

kedelmének korlátozását. 

Az USA és Anglia figyelmen kivül hagyva a Szov-

jetunió, a KNK, és más országok álláspontját - 1951. juli-

us 12-én un. "Fehér könyv" formájában közzétette a "Japán 

békeszerződés-tervezetet", szeptember 4-7 között pedig 

összehivta San Franciscoba 52 állam - köztük a Szovjet-

unió - képviselőit a békeszerződés megkötésére. A KNK, 

KNDK, Mongol. Népköztársaság, Vietnami Demokratikus Köz- 
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társaság nem-kapott meghivást a konferenciára. 

Az értekezleten a Szovjetunió képviselője felve-

tette a KNK meghivásának ügyét, mivel ez az ország "külö-

nösen érdekelt a japán békeszerződés előkészitésében és 

a távol-keleti,: szilárd béke megteremtésében. „108  A szov-

jet javaslatot csak Csehszlovákia és Lengyelország támo-

gatta. 

Gromiko, a szovjet delegáció vezetője felszólalásá-

ban  kiegészítéseket és módositásokat eszközölt az ameri-

kai-angol békeszerződés-tervezethez. Felvetette, hogy Ja-

pán ismerje el Kina szuverenitását Mandzsuria, Tajvan, a 

Pescador-szigeték és egyéb kisebb szigetek felett, a Szov-

jetunió szuverenitását pedig Dél-Szahalin és a Kurili-

szigetek fölött. Javasolta még, hogy ismerjék el Japán 

szuverenitását a Rjukju és Bonino stb. szigetek fölött, 

melyeket az USA el akart szakitani az országtól. Japán 

teljes függetlenségének biztositására törekedve javasol-

ta a szovjet delegáció, hogy legkésőbb 90 nappal a béke-

szerződés hatályba lépése után, a szövetséges hatalmak 

vonják ki fegyveres erőiket a Japán területekről, és tilt-

sák meg, hogy az országban bármelyik külföldi állam kato-

nai támaszpontot hozzon létre. 109  Ezenkivül követelte az 

alapvető szabadságjogok biztositását a japán nép számára, 

a fasiszta és militarista szervezetek ujjáélesztésének 

megakadályozását, és Japán részvételének megtiltását bár-

milyen koalicióban vagy katonai szövetségben. 
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A konferencián résztvevő országok többsége az ame-

rikai-angol tervezetet fogadta el és irta alá 1951. szep-

tember 8-án. A távollevő Kina, a Szovjetunió, Lengyelor-

szág, Csehszlovákia, Burma, India és Indonézia tartózko-

dott a szerződés aláír ás ától. /India 1952-ben, Indonézia 

1958-ban irt alá kétoldalu békeszerződést Japánnal./ 

A különbéké-szerződés végleges forrnája 110 seinmifé-

le biztositékot nem tartalmaz a japán militarizmus ujjá-

éledése ellen. Előirja, hogy a szerződés hatályba lépése 

-utáni 90 napon belül ki kell vonni a megszálló csapato-

kat, de ugyanakkor kimondja, hogy "ez .a rendelkezés semmi-

képpen nem lesz akadálya annak, hogy külföldi fegyveres  

erők állomásozzanak, vagy visszatartassanak Japán terü-

letén... két vagy többoldalu egyezmények alapján." Nem 

mondja ki Japán demokratizálását, lehetővé teszi, - hogy 

katonai blokkokba lépjen és nem tekinti jogosnak Kina 

Tajvanra vonatkozó igényeit, a Szovjetuniónak Dél-Szaha-

linra és a Kurili-szigetekre való jogát, noha  a  második 

világháboru idején a szövetséges hatalmak mindezt elis-

merték. Lehetővé teszi a nagytőke fejlesztését és a kül-

földi tőkebefektetéseket. 

Az Egyesült Államok még ezen a napon megkötötte 

az amerikai-japán biztonsági szerződést, amely törvénye- 

sitette az amerikai csapatok Japán területén való állomá-

sozását. Az USA-nak monopolisztikus jogot biztositott ka-

tonai támaszpontok létesitésére. 	. 
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Japán tehát teljesen alkalmazkodott az amerikai 

politikai célkitüzésekhez, melynek bizonyitéka volt többek 

között az 1952. április 28-án a Csang Kai-se.k-rendszerrel 

aláirt békeszerződés is. 

A KNK nem ismerte el törvénresnek a japán különbé-

ke-szerződést és ugy minősitette, hogy az a japán milita-

rizmus ujjáélesztésére irányul, s ellenséges tartalmu a 

Kinához és a Szovjetunióhoz való viszonyt illetően. E szer-

ződés megkötése azt jelentette, hogy a Külügyminiszterek 

Tanácsának 1945 decemberi ülésszakán Japán háboru utáni 

fejlődésével kapcsolatos alapelvek érvényüket vesztették, 

és véglegesen eldőlt az ország státuszának kérdése. Japán, 

az USAszövetségeseként egyrészt nagyobb önállósághoz ju-

tott, másrészt - mivel a szerződés ténylegesen a Szovjet-

unió és a KNK ellen irányult - Japán ismét megjelent a 

térségben, mint hagyományos ellenfél, s mint az ázsiai 

békét fenyegető hatalom. Ezt felismerve jelentette ki Csou 

En-laj 1951. szeptember 18-án, hogy az ázsiai és világbé-

ke védelme céljából a kínai nép kész együttmüködni a vi-

lág népeivel, Ázsia minden nemzetével és bármely,különö-

sen ázsiai ország kormányával, amely nem helyesli a San-

Franciscoban aláirt japán különbéke-szerződést azért, hogy 

megakadályozzák a távol-keleti háboru kiszélesitésének ve-

szélyét, melyet a San-Franciscoban aláirt japán különbéke-

szerződés és az amerikai-japán biztonsági szerződés megkö-

tése idézett elő.11l 
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Véleményünk szerint - bár bizoriyitani nem tudjuk 

a japán militarizmus ujjáéledésének veszélye nem elsősor-

ban a különbéke-szerződést el-nem fogadó országok és a 

KNK együttműködését segítette elő, hanem a KINK és a Szov- 

jetunió további közeledését eredményezte az 1950. évi szer-

ződésben megfogalmazott alapelveknek megfelelően. 
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III. A Szovjetunió és a Kinai Népköztársaság együttműkö-

dése az 1953-1957-es években  

1./ A KKP KB általános irányvonala, az első ötéves terv 

célkitűzései  

Azok a sikerek, amelyeket a kinai nép a népgazda-

ság ujjáépitésének periódusában a KKP vezetésével, a Szov-

jetunió és a népi demokratikus országok segitségével el-

ért, kedvező körülményeket teremtettek ahhoz, hogy meg-

kezdődhessen a szocializmus épitésére való áttérés. E 

feladat megvalósításához a KKP-nak egy olyan programot 

kellett kidolgozni, amely meghatározza az átmeneti időszak-

ra vonatkozó legfontosabb teendőket. Ezt a programot 1952-

ben dolgozta ki a KKP KB, és 1953 decemberében hagyta jó-

vá "Valamennyi erő mozgósitásával harcoljunk országúnk 

szocialista nagyhatalommá épitéséért" 112 címmel. A tézi-

sek a szocialista épités általános törvényszerüségeinek 

és az ország nemzeti sajátosságainak figyelembe vételével 

készültek. Ebben a dokumentumban részletesen kifejtették 

a kinai forradalommal és a szocialista épitéssel össze-

függő főbb kérdéseket. Hangsulyozták a forradalom demok- 

ratikus és szocialista szakaszának összefüggését és folya-

matosságát. Megállapitották, hogy Kina a forradalom győ-

zelme utáni uj-demokratikus társadalomból az egységes 

szocialista társadalom felépitése felé halad. Állást fog- 
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laltak a szocialista társadalom felépitésének szükséges-

sége mellett, s ennyivel továbbfejlesztették a Kinai Népi 

Politikai Tanácskozó Testület 1949-es programját. Az uj-

-demokratikus társadalomból a szocialista társadalomba 

való átmenet időszakát viszonylag hosszu szakaszként fog-

ták fel a tézisek, mivel az ország "gazdasági és kulturá- 

lis téren elmaradott", és a "szocializmus győzelméhez szük-

séges gazdasági és kulturális előfeltételeket" nem lehet 

egyszerre megteremteni. Kina "igen nagyszámu egyénileg 

gazdálkodó paraszttal és'önálló kézmüiparossal rendelke-

zik, s a népgazdaságban igen jelentős hányadot tesz ki a 

kapitalista ipar és kereskedelem", ezek átalakitása is 

meglehetősen időigényes. A párt elé fő feladatként tüz- 

ték ki, hogy "megvalósitsa az ország szocialista iparosi-

tását, s lépésről lépésre elérje a mezőgazdaságnak, a kéz-

müiparnak és a kapitalista iparnak és kereskedelemnek az 

állam által véghezvitt szocialista átalakitását". 

A KKP annak a lenini utmutatásnak megfelelően, 

amely kimondja, hogy "a szocializmus anyagi alapja csakis 

a gépi nagyipar lehet, amely a mezőgazdaság átszervezésé-

re is képes", 113  központi feladatként az ország szocialis-

ta iparositását, tehát annak az anyagi-technikai alapnak 

a megteremtését tüzte ki, amely biztositja a szocialista 

társadalom felépitését. Az iparositási program felvázo-

lásakor a nehézipar fejlesztésének elsődlegességét hang-

sulyozták azzal a céllal, hogy Kina "olyan hatalmas nehéz- 
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iparral rendelkezzék, amely lehetővé teszi számára, hogy 

a különféle szükséges ipari berendezéseket maga állitsa 

elő, hogy a modern ipar vezesse az egész népgazdaságot, 

s a mezőgazdasági és az ipari össztermelésen belül abszo-

lut többségre tegyen szert, hogy országunk egész ipara 

szocialista legyen". Azzal is számoltak, hogy ilyen mér-

tékű iparfejlesztés mellett az életkörülmények csak lassan 

javulhatnak. 

A tézisekben kimondták, hogy az iparositást a Szov-

jetunió tapasztalatainak felhasználásával kivárják megva-

lósitani, és ehhez a munkához a Szovjetunió berendezések-

kel és technikai tapasztalatainak átadásával járul hozzá. 

A mezőgazdaság továbbfejlesztésének utját több át-

meneti formán keresztül és viszonylag hosszu idő alatt 

fokozatosan, az egyéni parasztgazdaságok szövetkezetekbe 

tömöritésével kivánták elérni. 

A magántőkés ipart és kereskedelmet "az állam, a 

kapitalizmus felett gyakorolt ellenőrzésén és irányitásán, 

valamint a gazdaság állami szektorának a kapitalizmussal 

fenntartott kapcsolatán és együttmüködésén keresztül, az 

államkapitalizmus vágányára tereli." Mindezt több fokoza-

ton keresztül, az  állami-magán vegyesvállalatok megszerve-

zésén át a kapitalista tulajdon köztulajdonná változtatá-

sáig szándékoztak folytatni. 

E célkitüzések megvalósításának belső feltételeit 

elemezve megállapitották, hogy erősiteni kell a munkásosz- 
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tály vezető szerepét, a munkás-paraszt szövetséget, és a 

demokratikus erőkkel való összefogást. A külső /nemzet-

közi/ feltételekkel kapcsolatban pedig továbbra is a Szov-

jetunió és a népi demokratikus országokkal kiépitett kap-

csolatok erősitése, a világ békeszerető népeinek és nem-

zeti felszabaditó mozgalmainak támogatása az irányadó. 

"Arra kell nevelnünk egész népünket, hogy megértse, a Szov-

jetunió és a népi demokratikus országok hazánknak nyuj- 

tott segitsége, a béke, a demokrácia, a szocializmus tá-

bora, az egész - világ békeszerető népeinek erőteljes egy-

sége, valamint a világbéke megóvására inditott harc győ-

zelmes előrehaladása hazánk szocialista épitése sikerének 

elengedhetetlen előfeltételét alkotja. Egyszóval orszá-

gunkon belül és a nemzetközi küzdőtéren egységre kell lép-

nünk minden olyan erővel, amellyel egységre lehet lépni, 

s azért kell küzdenünk, hogy hazánkat szocialista nagyha-

talommá épitsük." 

Az általános irányvonal fő célkitüzéseit a KNK 

• 1954-ben törvényerőre emelt alkotmánya is magában foglal- . 

ta: "A Kinai Népköztársaság megalakitásától a szocialista 

társadalom felépitéséig tartó időszak átementi időszak. 

Az átmeneti időszakban az állam fő feladata az ország szo-

cialista iparositásának fokozatos megvalósitása és a szo 

cialista átalakulás fokozatos befejezése a mezőgazdaság-

ban, a kézműiparban, valamint a kapitalista iparban és a 

kereskedelemben... Kina megbonthatatlan barátságot kötött 
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a hatalmas Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségé-

vel és a népi demokratikus országokkal; napról napra fej-

lődik népünk és  a világ békeszerető népeinek barátsága. 

Ez a barátság a jövőben is fejlődni és növekedni fog... 

A Kinai Népköztársaság a munkások és a parasztok szövet-

ségén alapuló népi demokratikus állam, amelyet a munkás-

osztály vezet. 114  

A KKP KB általános irányvonala a népgazdaság fej-

lesztésének első ötéves tervében öltött testet. Az első 

ötéves tervet, amelynek kidolgozását 1951-ben kezdték meg 

és végső formájában 1955-ben fogadta el az Országos Népi 

Gyülés második ülésszaka, a szocialista épités kezdeti 

időszakának tekintették. Fő feladatul a szocialista ipa-

rositás, valamint a mezőgazdaság és a kisipar szocialis-

ta átalakításához szükséges kezdeti alap megteremtését, 

és a magánipar és kereskedelem szocialista átalaitásá-

hoz szükséges alapok megteremtését tüzték ki. 

A nehézipar fejlesztésének elsődlegességéből kiin-

dulva az ipari beruházásokra forditott kiadások 88,8 %-át 

a termelési eszközöket gyártó iparba, 11,2 %-át pedig a 

könnyűiparba irányitották. 115 
694 ipari óriásüzem felépí-

tését tervezték, ezek közül 156 épitését a Szovjetunió 

segitségével. Az ipari termelést 1957-re 98,3 %-kal kiván-

ták növelni, évi átlagban 14,7 %-kal. Az állami ipar és a 

nehézipar fejlesztésének ütemét nagyobb mértékben - 18,1 /, 

illetve 17,8 % - szándékoztak emelni. Jelentős beruházást 
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eszközöltek a közlekedés, távközlés, mezőgazdaság, kul-

tura, közoktatás és egészségvédelem területeire is. A  me-

zőgazdaság továbbfejlesztését 23,3 0-ban  irányozták elő. 

Az első ötéves tervben konkrét feladatokat szabtak 

meg a mezőgazdaság, a kisipar, valamint a magántőkés ipar 

és kereskedelem szocialista átalakítására is. Az eredeti 

elképzelésből kiindulva - Kinának körülbelül három ötéves 

tervre van szüksége, hogy megvalósitsa a szocialista át-

alakitást - ebben a periódusban viszonylag mérsékelt üte-

met irányoztak elő. Az alacsonyabb tipusu mezőgazdasági 

termelőszövetkezetekbe a parasztgazdaságok egyharmadát 

akarták tömöriteni, a szövetkezetekbe a kisiparosoknak 

szintén egyharmadát. A korszerű magántőkés nagyüzemek je-

lentős részét, a kisebb üzemek egy részét tervezték álla-

mi-magán vegyesvállalatokká alakitani. 

1952-re - a népgazdaság helyreállitásának befeje-

zésére - ugyan megteremtődtek a feltételek a szocialista 

épités megkezdése számára, de ezek - éppen a forradalom 

győzelme előtti időszak elmaradottsága és a nemzetközi 

körülmények miatt - kevésnek bizonyultak ahhoz, hogy a 

Szovjetunió segitsége nélkül is komolyabb eredményeket ér-

hessenek el. Erről szólt Li Fu-csun miniszterelnökhelyettes, 

az Állami Tervbizottság elnöke az Országos Népi Czyülés má-

sodik ülésszakán 1955. julius 30-án mondott beszédében: 

"Annak, hogy országunk gyors ütemben valóra válthassa á 

tervszerü gazdaságépitést, egyik fontos feltétele a Szov- 
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jetunió őszinte, önzetlen és testvéri segitsége. A szov-

jet kormány és a szovjet nép magasrendű és nemes inter-

nacionalista szellemről tett tanuságot, amikor támogatja 

országunkat az uj vállalatok megtervezésében, ellát ben-

nünket az épitéshez szükséges felszereléssel, és még sok 

minden másban is segitő kezet nyujt nekünk. H116 A Szovjet-

unió támogatását, a két ország együttmüködését az 1953-

1957-es években több egyezmény szabályozta. 

2./ Az SzKP és a KKP együttmüködésének további alakulása 

A./ Az 1953-1957 között megkötött, gazdasági jellegü  

egyezmények  

1953-tól 1957-ig a Szovjetunió és a Kinai Népköz-

társaság kormánya egy sor fontos gazdasági egyezményt irt 

alá. A tervidőszak első szovjet-kinai egyezményét 1953. 

március 21-én kötötték. 117 Ekkor a Szovjetunió és a KNK 

1953. évi áruforgalmáról, az 1950. február 14-én aláirt 

szerződésben megállapitott szovjet kölcsön folyósitásáról, 

és Kina müködő erőműveinek szovjet segitséggel történő ki--

bővitéséről, valamint uj erőmüvek épitéséről irtak alá. 

egyezményt. 

Az 1953. május 15-i ujabb egyezményben a Szovjet-

unió vállalta, hogy az 1950. február 14-i szerződés alap-

ján már elkészült ötven vállalaton felül további 91 ipari 

objektum felépitéséhez, illetve ujjáalakitásához nyujt gaz- 
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dasági és műszaki segitséget. 

1954 szeptember-októberében szovjet kormánydele-

gáció tartózkodott Pekingben .  A megbeszélések során ki-

cserélték nézeteiket a nemzetközi helyzetről és a távol-

-keleti béke kérdéseiről. Ugyanakkor ujabb egyezményeket 

irtak alá a gazdasági és kulturális együttmüködés tovább-

fejlesztéséről. 118  Ezeknek keretében megállapodást kötöt-

tek, hogy a Szovjetunió kormánya 1955. május 31-ig kivon-

ja csapatait Port-Arthurból, és a térségben levő berende-

zéseket átadja a KNK kormányának. Az 1950. március 21-i 

egyezmény alapján négy szovjet-kinai vegyesvállalat szov-

jet része 1955. január 1-től szintén a KNK tulajdonába 

kerizlt, mivel "a kinai gazdasági szervezetek kellő tapasz-

talatokra tették szert és maguk irányithatják a vegyes 

társaságokhoz tartozó vállalatok tevékenységét..." A szov-

jetés a kinai kormány ugy ítélte meg, hogy "ez a - hatá-

rozatuk megfelel a Szovjetunió és a Kinai Népköztársaság 

közt kialakult baráti kapcsolatoknak - és hozzá fog járul-

ni az egyenlőségnek, a kölcsönös segitségnek és a kölcsö-

nös érdekek tiszteletbentartásának alapján folyó gazdasá-

gi együttműködés további erősödéséhez." 

A Szovjetunió ujabb, 520 millió`rubelértékü hi-

tel folyósitását, plusz 15 iparvállalat felépitését és 

további 141 vállalat gépszükségletének fedezését vállal-

ta magára. A tudományos-müszaki együttműködés fejleszté-

séről is egyezményt irtak alá. Megegyeztek abban, "...hogy 
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a két ország között tudományos-miiszaki együttműködést 

valósitanak meg, a népgazdaság valamennyi ágazatában szer-

zett tapasztalatok kicserélése utján." Az egyezményben 

benne foglaltatik, hogy kicserélik a műszaki dokumentá-

ciót, a tájékoztató adatokat és a  szakembereket  a két or-

szág tudományos-műszaki eredményeinek tanulmányozása vé-

gett. 

A Szovjetunió és a Kinai Népköztársaság kormánya 

megállapodott a Lancsou-Urumcsi-Alma-Ata, a Mongol Népköz-

társaság kormányának bevonásával pedig a Csingjing-Ulan-

-Bator vasutvonalak közös épitésében. 

Az 1956. április 7-én aláirt ujabb egyezmény alap-

ján a szovjet kormány további 55 iparvállalat épitésében 

nyujtott segitséget a KNK-nak. 

A tervidőszakban aláirt gazdasági szerződések alap-

ján jelentősen bővültek a szovjet-kinai kapcsolatok a gaz-

daság szférájában. A szovjet kormány téritésmentesen át-

adta a KNK-nak a nagyvállalatok épitéséhez szükséges tu-

dományos-technikai dokumentációkat, 119 és továbbra is 

szakembereket küldött, illetve-fogadott e munkálatok ta- 

asztalatainak.átadására. A KNK ezek ellenértékeként szi-

nesfémeket, élelmezési cikkeket, különböző szöveteket és 

más árukat szállított a Szovjetunióba. 
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B./ Az első ötéves terv eredményei és a Szovjetunió sze-

repe a terv mepvalósitásában  

Az első ötéves terv /1953-1957/ éveiben nagy jelen-

tőségü. változások történtek Kinában; a ISIK na gy  sikereket ---

ért el a szocializmus épitésében. Gyökeres változásokra 

került sor az ország gazdasági-társadalmi rendszerében. 

1957-ben a társadalmi szektor a nemzeti jövedelem 33,2 %-

át adta. A szövetkezeti szektor részaránya 56,4 %-ra, az 

állami-magán vegyesvállalatoké 7,6 %-ra emelkedett, az 

egyénileg gazdálkodók szektora 2,8.%-ra, a kapitalista 

gazdálkodóké pedig 0,1 %-ra csökkent. 120  

Az ország iparositási tervét nemcsak teljesitették, 

hanem tul is teljesitették. Az ipari termelés 1953-1957 

között összességében 141 %-kal nőtt, 21 %-kal szárnyalva 

tul a terv előirányzatát. A termelési eszközök élőállitá-

sának üteme évi 25,4 %-os növekedést, a fogyasztási eszkö-

zök gyártásáé pedig évi 12,8 %-os növekedést mutatott. 121  

Az ipar fejlődése során egészen uj iparágak szü-

lettek: répülőgép-, gépkocsi-, szerszámgép-, vegyipar-, 

energetikai, kohóipari és . bányaipari gépgyárak létesültek. 

Az ötéves terv végére az ország saját erőforrásából fedez-

te gépszükségletének mintegy 60 %-át. 

Az ötéves terv végére falun győzelmet arattak a szo-

cialista termelési viszonyok. Az összes parasztgazdaság 

mezőgazdasági termelőszövetkezetekbe tömörült, de a terv- 
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időszak első éveiben a mezőgazdaság az egyéni parasztgaz-

daságokra támaszkodott. A mezőgazdasági termelőerők ala-

csony technikai szinvonala, és a feszitett iparositási 

politika miatt a mezőgazdaságban a beruházás elmaradt a 

kivánalmak mögött. Igy az ipar fejlődési ütemétől erősen 

elmaradt e népgazdasági ágazat. A gabonafélék termékmeny-

nyisége 1957-re 20 %-kal nőtt, 2 %-kal tulteljesitve a 

terv előirányzatát, a gyapottermelés pedig 26 %-kal emel-

kedett. A szántóterületet 3,9 millió hektárral növelték, 

és javultak a földművelés technikai előfeltételei is. 

Összességében azonban - ha számolunk a nagy népességsza-

porulattal és azzal, hogy a mezőgazdaság volt és maradt 

is Kina gazdasága egyik legfontosabb felhalmozási forrása -

lassan fejlődött a kinai mezőgazdaság, ami kihatott az or-

szág gazdasági és politikai helyzetére is. 

Nemcsak a mezőgazdaság fejlesztése tartozott ' 'Kina 

nehezen megoldható problémái közé, hanem a lakosság élet-

szinvonalának emelése is. Az első ötéves terv végére ugyan  

sikerült felszámolni a tömeges éhhalál veszélyét,- ami a 

kinai forradalom kétségtelenül jelentős vivmár]ya volt - 

de ez még mindig csak a biztos létminimumot jelentette. 

1952-höz vis zoriyitva majdnem 50 %-kal nőtt a munkások és 

alkalmazottak munkabére, emelkedett a parasztság jövedel-

me is, azonban ehhez nem volt megfelelő árufedezet. Nagy 

figyelmet forditottak az irástudatlanság felszámolására 

és az egészségvédelemre. 
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A Kinai Népköztársaság első ötéves terve teljesi-. 

tésének időszakában különösen a Szovjetunió, de a népi 

demokratikus országok is jelentős segitséget nyujtottak 

az ország ipari bázisának megteremtéséhez. A KNK megala-

kulása után az első ötéves terv végéig megkötött szerző-

dések és egyezmények alapján a Szovjetunió 211 nagy ipar-

vállalat épitésében és rekonstrukciójában vállalt közre- 

müködést. 122 A szintén ebben az időszakban megkötött, gaz-

dasági segitséget szabályozó egyezmények terhére - a külön-

böző forrásokban és feldolgozásokban szétszórtan találha-

tó adatok alapján számitásaim szerint - a Szovjetunió meg- 

közelitően 5 milliárd rubel összegű hitel folyósitását 

vállalta. 123  A Szovjetunió segitségével épülő objektumok 

közül 135 épitését kezdték meg a tervidőszakban, és 68 

teljesen, vagy részben bekapcsolódott a termelésbe 1957 

vége előtt.. Az NDK, Lengyelország, Csehszlovákia, Mágyar-

ország, Románia és Bulgária 68 ipari vállalat tervezésében 

és épitésében vett részt, közülük 27 kezdte meg a terme-

lést az ötéves terv befejezése előtt. 124  A tervidőszakban 

elkészült 600 nagyvállalatból az a 68, amely épitését tel-

jesen vagy részben befejezte a Szovjetunió ebben a peri- 

ódusban, a felépitett vállalatok 11,33 %-át adta. A többi 

szocialista ország közremükddésével épült üzemeket hozzá-

számítva már az uj létesitmények 15,83 %-a épült külső se-

gitséggel. 

A Szovjetunió segitsége a vállalatok létesitésének 
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szinte minden stádiumára kiterjedt: az épitkezés helyé-

nek kiválasztásától a terv kidolgozásán, a berendezések 

szállitásán és a káderek kiképzésén keresztül égészen az 

objektum üzembehelyezéséig. A Szovjetunió gyakorlatilag 

ingyen adta át Kinának a technikai tervdokumentációt, a 

munkarajzokat és az iparcikkek technológiai dokumentáció-

ját. Itt nemcsak e dokumentációk tisztán gazdasági érté-

két kell felbecsülnünk, hanem azt a tényt is, hogy az 

1950-es években a KNK ilyen dokumentációt sehol nem kap-

hatott volna. 

A Szovjetunióból Kinába érkező polgári szakemberek 

száma az 1952-es 753 fővel szemben 1957-re 2677-re emelke-

dett. 125  A Szovjetunióba is sok kinai mérnök, tudós és 

munkás utazott tapasztalatcserére. Az első ötéves terv 

idején 6,2 ezer kinai tanulmányozta a szovjet vállalatok 

munkamódszereit. 126  

A szovjet-kinai áruforgalom is jelentős növekedést 

mutatott. Az 1952. évihez viszonyitva 1957-re 32,4 %-os 

növekedés tapasztalható, 1950-nel összehasonlitva pedig 

2,3-szeres. A Szovjetunió részesedése a KNK külkereskedel-

mi forgalmából átlagosan 50 felett volt, Kina részará-

nya pedig 20-25 %-ot tett ki a Szovjetunió külkereskedel-

mi forgalmából. A Szovjetunióból Kinába irányuló import 

95 %-a iparcikk volt 1950-1955 között. A szovjet fél erő-. 

művekhez, kohóművekhez, és gépgyártó üzemekhez, szén- és 

ércbányákhoz, vasut és más kereskedelmi utakhoz berende- 
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zéseket, felszereléseket és egyéb anyagot szállitott. Ezen 

kivül az ipar és a kereskedelem számára nyersanyagot, kor-

szerű mezőgazdasági gépeket, tenyészállatot, vetőmagot stb. 

importált a Szovjetunió a KNK-ba. A KNK a kölcsön kiegyen-

litése fejében nyersanyagot, teát, aranyat, szinesfémet, 

rizst, növényi olajat, hust, gyümölcsöt, higanyt, textil= 

és gya.pjuárut stb. szállított a Szovjetunióba. A szovjet 

ipari berendezések átlag 20-30 %-kal voltak olcsóbbak az 

amerikai és angol termékeknél, a nehézipari berendezések 

pedig - amelyekből nagy hiány volt Kínában - 30-60 %-ka1. 127  

A Kinai Népköztársaság a megalakulása utáni első 

években teljesen a Szovjetunió és a szocialista 'országok ' 

támogatására volt utalva. A gazdasági blokád szinte meg-

bénitotta a Nyugattal való kereskedelmet. Igy 1954-1955-

ig a szocialista országokon kivül nem is vált más keres-

kedelmi partnere. 1952-ben 600 millió amerikai dollár ér-

tékü árut exportált Kina a szocialista országokból, 1957-

ben 1081 millió dollár értéküt, egyedül a Szovjetunióból 

1959-ben pedig 954,6 millió dollár összegben. 1952-ben a 

kinai kivitel 800 millió amerikai dollár összegben irányult 

a szocialista országokba, 1975-re ez 880 millió dollárra 

emelkedett. A Szovjetunióba 1959-ben 1100,3 millió dollár 

értékben vitt ki árut. A szocialista országokból beszerzett 

áruk a kínai export 64,6 %-át tették ki 1957-ben, az ide 

irányuló kivitel pedig 63,7 % volt. 128  

Az ötéves terv befejezésének utolsó éveiben a szo-

cialista országokon kivül elsősorban az ázsiai és afrikai, 



-96- 

tehát a nemzeti felszabadulásukért küzdő országokkal lé-

pett gazdasági, technikai és kulturális kapcsolatba, de 

több tőkés országgal. is folytatott már kereskedelmet a 

KNK: : 

A kinai export és import megoszlása ors zápcsoportok sze-

rint /millió USA dollárban és  %-ban/ 1957-ben129  

Országcsoportok 
Export Import 

Dollár Dollár 

Kommunista országok 

A tőkés világ ipari 
országai 

• 
Hongkong és Macao 

Fejlődő országok 

Összesen 

1081 

224 

174 

194 

1673 

64,6 

13,4 

10,4 

11,6 

100,0 

880 

302 

22 

178 

1382 

63,7 

21,8 

2,6 

12,9 

100,0 

A Szovjetunió és a IÜ K népgazdaságának ilyen mér-

tékű összefonódásáról és a szovjet kormány támogatásáról 

méltán irta 1959 februárjában a Zsenmin Zsipao, hogy a 

Kinának nyújtott szovjet segitség egyedülálló a történe-

lemben. 130 A nyugati irodalom, objektive értékelve a Kiná-

nak nyujtott szovjet segitséget megállapitja, hogy "az 

európai szocialista országok hozzájárulása, élükön Szov-

jetunióval, az 1950-1960-as évtizedben döntő jelentőségü 

volt a korszerű kinai ipar létrehozásában. Valamennyi, 

jelenleg létező kinai üzemet - a Nyugat által szállitott 

mintegy tucatnyi kivételével - szovjet szakemberek szerel-

ték fel, vagy bővitették ki, s szovjet felszereléssel lát- 
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tak el.  Igaz, e segítség nem volt ingyenes, de meg kell 

mondani, hogy nélküle abban az időszakban a kinaiak nem 

tudtak volna uj ipari üzemeket létesiteni, mert hiányoz-

tak a technikai eszközeik. 131  

Ugyanakkor, amikor a M'K kiemelkedő sikereket ért 

el a szocializmus alapjainak megteremtésében, a KKP-nak 

komoly nehézségeket kellett leküzdeni és olyan hibákat 

kellett kijavitani, amelyek Mao Ce-tung személyi kultuszá-

val voltak kapcsolatban. A gazdasági szerkezet gyökeres 

átalakitásának időszakában voluntarista hibák jelentkez-

tek, a mezőgazdaság szocialista átszervezésének, a magán-

kapitalista ipar és kereskedelem államositásának meggyor-

sitása negativ következményekkel járt. Mégis sikerült a 

sokszektoru kinai gazdaságot a szocialista formára átve-

zetni. Egészében véve azonban ezt a periódust, de az 1949-

től 1957-ig terjedő időszakot is, nem ezek a negativ vo- 

nások jellemzik, hanem a szocializmus épitésében elért 

sikerek, melyeket a kinai nép - a KKP vezetésével -.az 

SzKP-val és más  kommunista országokkal szövetségben ért 

el. A felmerült hibákkal kapcsolatban fontos szerepe volt 

a KKP VIII. kongresszusa első ülésszakának, amely°f egerő-

sitette Kina Kommunista Pártjának az átmeneti időszakra 

vonatkozó fő vonalát, és egy időre gyengitette Mao Ce-tung 

negativ elméleti hatását. 
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C./ A két ország együttmüködése a tudomány, technika és  

kultura területén  

A gazdasági együttműködés egyik fontos kiegés.zitő 

eleme és formája a tudományos-müszaki tapasztalatok és 

eredmények kicserélése. 1954. október 12-én szovjet-kínai 

tudományos-müszaki együttmüködési egyezményt írtak alá. 132  

Ekkor megegyeztek abban, hogy mindkét fél egymás rendel-

kezésére bocsátja a müszaki tervdokumentációkat, kicse-

rélik a megfelelő tájékoztató adatokat, és szakember cse-

rét valósitanak meg a két ország tudományos-müszaki ered-

ményeinek tanulmányozása céljából. Az együttműködés reali-

zálásával kapcsolatos intézkedések kidolgozására szovjet-

--kínai bizottságot hoztak létre. 

A Szovjetunió Kina rendelkezésére bocsátotta a. 

szénbányák, ércdusitó üzemek, szinesfém-kohászati üzemek, 

villamosberendezés- és épitőanyagot előállitó gyárak, 

erőművek, üveggyárak, transzformátor-, mozdony- és vagon-

gyárak, vasbetongyárak stb. épitéséhez szükséges müszaki 

anyagokat. A Szovjetuniónak Kina a textil-, papir és 

cellulózgyártási, előregyártott vasbeton elemek, villa-

mos távvezetékek, vegyitermékek, öntözőrendszerek müsza- 

ki dokumentációját, a szén- és kohóipar néhány ágazatá-

nak műhelyrajzát, a zöldség-, hus- és gyümölcskonzervek 

elkészítésének leirását adta át. 133 Ezen az uton a Szov-

jetunió 1954-től több mint háromezer fajta müszaki doku- 
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mentációt szállitott Kinának, a korszerü technika megis-

mertetése céljából pedig kinai specialistákat fogadott. 

A kínai mérnökök, technikusok és munkások termelé-

si gyakorlatot folytattak a Szovjetunió számtalan üzemé-

ben. Az első ötéves terv periódusa idején 6,2 ezernél több 

kinai munkás, és a vállalatokat irányitó személy vett részt 

ezeken a termelési gyakorlatokon. 134 E tapasztalatcsere 

eredményeként a gazdaság minden ágazatában jelentős tar-

talékokat tudtak feltárni, uj eljárásokat alkalmaztak a 

termelés folyamatában, és jelentősen növelhették a kész 

termékek kibocsátását. A szovjet speccalisták ajánlotta 

módszerek bevezetésével a kinai szénbányászatban 30 %-ról 

80 %-ra emelkedett a termelési együttható, és a bárnyák 

rekonstrukciójának végrehajtása után 20-40 évvel hosszabbo-

dott meg a szénkitermelés időtartama. 135  

Az ipar, a mezőgazdaság és a kereskedelem terüle-

tén a KNK megközelitően háromszáz olyan különböző műszaki 

dokumentációt adott át a Szovjetuniónak, amelyre annak 

szüksége volt. A kinai vállalatok és üzemek emellett több 

mint kétszáz szovjet specialistát ismertettek meg a mező-

gazdasági növények termesztésének, néhány árucikk előálli-

tása mindennapos felhasználásának tapasztalataiva1. 136  

1957 juliusában Pekingben tartotta hatodik üléssza-

kát a Szovjet-Kínai Tudományos-technikai Együttmüködési 

Bizottság. Itt fontos határozatot hoztak a rokonvállala-

tok, minisztériumok, tudományos kutatóintézetek közvetlen 
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kapcsolatának továbbfejlesztéséről. 1957-ben tudományos-

-technikai konferenciát tartottak a legidőszerübb ipari 

és mezőgazdasági kérdések témaköréből. 137  

1955. január 18-án a Szovjetunió és a KNK kormánya 

egyezményt irt alá, melyben a kisérleti atommáglya és ele-

mi részecske-gyorsitó 1955-1956-os megtervezése és szállí-

tása mellett előirányozták az atommáglyára és gyorsitóra 

vonatkozó tudományos-müszaki dokumentációk ingyenes át-

adását, valamint az atommáglya beszerelésében és üzembe-

helyezésében, hasadó- és más anyagokkal való ellátásában 

történő szovjet segitségnyujtást. 138  

1955 augusztusában Genfben nemzetközi konferenciát 

rendeztek az atomenergia békés felhasználásáról. A KNK 

ide nem tudta elküldeni képviselőit. A szovjet kormány, 

hogy tájékoztassa a kinai tudósokat az atomenergia békés 

felhasználásának legujabb eredményeiről, 1955 decemberé-

ben egy felkészült tudóscsoportot küldött a KNK-ba, mely- 

nek tagjai előadásokat tartottak a konferencia eredményei-

ről és az atomenergia békés felhasználásának lehetőségei-

ről. Az előadások szövegét később a kinai "Tudományos Ér-

tesitőben" közölték. 139  

1955 márciusának végén a Szovjetunió, a KNK és más 

szocialista országok Dubnában létrehozták az Egyesült Atom-

magkutató Intézetet. Ennek az intézetnek a Szovjetunió át-

adta a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Atommagkutató 

Intézetét és Elektrofizikai Laboratóriumát az atommag ta-

nulmányozásához szükséges gigantikus gyorsitó berendezé- 
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sekkel, és a világ legnagyobb szinkrociklotronjával és 

szinkrofazotronjával együtt. Az intézetben a Szovjetunió, 

a KNK és a baráti országok tudósai közösen végezték a ku- 

tatómunkát. 

Egy 1963. augusztus 15-én, a pekingi kormány által 

kiadott nyilatkozatban a Szovjetunió szemére vetették, 

hogy az 1957 októberében vállalt kötelezettségét - amely-

re vonatkozóan a feldolgozott irodalomban nem található 

megerősités - elmulasztotta teljesiteni. A nyilatkozat 

arról szól; hogy a Szovjetunió 1959. junius 20-án felrug-

ta a szerződést, amely alapján Kinának atombomba modellt 

kellett volna átadni, valamint az  atombomba  gyártásához 

szükséges müszaki adatokat. 140  

Amennyiben hitelt adunk Fejtő szavainak - s a ké-

sőbbi fejlemények  ismeretében nincs okunk'kételkedni -  

a két ország e területen kifejtett tevékenységét a követ-

kezőképpen vázolhatjuk fel: az 1955  áprilisában megkötött 

egyezmény alapján elkezdődött, az atomkisérletre vonat-

kozó szovjet-kinai megállapodás után létrejött együttmü-

ködés 1959 nyaráig tartott, ezután zsákutcába torkollott. 

Az 1955-1959-ig tartó időszak munkálatainak anyaga isme-

retlen, de feltételezhető, hogy normális keretek között 

végezték közös kisérleteiket a két ország tudósai. Az 

együttműködés felbontása a Szovjetunió részéről valószi-

nü, hogy alapos és körültekintő döntésen nyugodott. 1959-

re sokmindes megváltozott ugy a világban, mint a KNK-ban. 
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Kina atomfelszerelése ellen a fő érv az lehetett, hogy 

amennyiben a Szovjetunió ezt megteszi egyik szövetségesé-

nek, az USA is ellátja atomfegyverekkel az imperialista 

nagyhatalmakat, s ez a nehéz küzdelem árán kivivott egyen-

sulyt a szocialista tábor hátrányára változtatná meg. Az 

égyüttmüködés felmondása mellett szólhatott a KNK-nak né-

hány kül- és belpolitikai lépése is. Többek között gondo-

lunk itt az 1958-ban előidézett tajvani krizisre. A fel-

sorolt tényezők közül az első, a nemzetközi erőviszonyok 

megbomlása lehetett az a döntő érv, amelynek alapján a 

Szovjetunió elállt eredeti szándékától. 

1956-ban szovjet tudósok utaztak Kinába. A két or-

szág tudósai egy hatalmas távlati terv kidolgozásáról 

konzultáltak, amely azt célozta, hogy tizenkét év alatt 

a jelenlegi világszinvonalra emeljék a kinai tudományt. 

A szovjet tudósok elemezték kinai kollégáiknak, hogy az 

iparositás és a tudományos kutatások fejlesztésének kez-

detén milyen fontosabb feladatokkal kellett megbirkózniuk, 

és milyen eredményeket tudtak elérni. 141  

1957. december 11-én a Szovjetunió Tudományos Aka-

démiája és a KNK Tudományos Akadémiája a túdományos 

együttműködésre vonatkozó egyezményt irt alá. Megegyeztek 

abban, hogy a hatásköri szférájukhoz tartozó területeken 

közvetlen kapcsolatokat tartanak fenn, és kölcsönösen se- 

giteni fogják egymás munkáját. Közös kutatást, expedició-

kat szerveznek, koordinálják munkájukat a tudomány és 
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technika legfontosabb kérdéseiben. 142 A Szovjetunió Tu-

dományos Akadémiája és Kina Tudományos Akadémiája Elnök-

sége és tudományos intézetei is közvetlen kapcsolatot tar-

tottak fenn. Tudóscseréket bonyolitottak le, akik ismer-

kedtek egymás legujabb eredményeivel, és konferenciákon 

adták át tapasztalataikat egymásnak. 

Kina történelmének, kulturájának, a.kinai népnek 

a forradalmi harcban és a szocializmus építésében szer- 

zett tapasztalatainak tanulmányozása nagy hangsulyt kapott 

a szovjet kormány határozataiban. Elhatározták, hogy a 

Szovjetunió Tudományos Akadémiáján Kina-kutató intézetet 

hoznak létre: Az intézetben sok sinológus kezdte meg mun-

káját. Kibocsátották a "Szovjet Kina-kutatás" c. folyóira-

tot,  és az intézet érdeme a "Szovjet-kínai viszony" c. 

dokumentumüjtemény kiadása.  

A szovjet-kinai barátság egyikmutatója a két nép 

közötti kulturális együttműködés. 1956. julius 5-én Moszkvá-

ban egyezményt irtak alá a kulturális együttműködés sza-

bályozására. 143 Az egyezmény  értelmében a két fél képvi-

selői évenként intézkedési tervet dolgoznak ki, amely a 

két kormány megerősitó jóváhagyása után a következő év 

kulturális cseréjének programjává válik. 

Ebben az egyezményben a kulturális együttmüködésen 

kivül szabályozták a tudományos-technika, oktatási, iro- 

dalmi és művészeti, közegészségügyi, könyvkiadási, a rá-

diós müsorközvetitési, a televiziós filmgyártási és a 

sportkapcsolatokat. A megegyezés összegezte a kultura te- 
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rületén kifejtett sokéves és gyümölcsöző együttmüködést, 

és megteremtette a jövőbeni kulturális kapcsolatok fej-

les ztésének alapját. 

A kulturális kapcsolatok előtörténetéhez tartozik, 

hogy már 1949-ben A. Fagyejev vezetésével szovjet irók 

delelgációja járt Kinában. A delegáció részt vett a KNK 

megalakulása alkalmából rendezett ünnepségeken. Sok kinai 

iró és forditó utazott a Szovjetunióba. Állandó volt az 

ujságiró-delegációk cseréje. A klasszikus szovjet iroda-

lom legismertebb remekeit, mint Puskin, Tolsztoj, Csehov, 

Dosztojevszkij müveit lefordították kinai nyelvre. A ki-

nai olvasók széles köre ismerte meg Gorkij müveit. Az 

agrárreform végrehajtására a falvakba érkező kommunisták 

magukkal vitték Solohov: Feltört ugar c. müvét. Nyolc év 

alatt több mint 13 ezer, különböző szovjet szerző müvét 

adták ki Kinában kb. 230 millió példányszámban. 

A Tretyakov Galéria termeiben 1950-ben több mint 

ezer kinai festményt, szobrot, grafikát és iparmüvészeti 

tárgyat állitottak ki. A Szovjetunióban ez volt az első, 

kinai művészetet bemutató nagy kiállitás, melyet a KNK 

megalakulása után rendeztek. 1953 nyarán a Gorkijról el-

nevezett központi parkban nyilt meg a KNK ipari és mező- 

gazdasági eredményeit bemutató kiállitás. 1954-56-ban 

Pekingben, Sanghajban, Kantonban kiállitás szemléltette 

a Szovjetunió gazdasági és kulturális sikereit. 1956.ju-

nius 15-én Pekingben szovjet kiállitás demonstrálta az 

atomenergia békés felhasználásának lehetőségeit. 1956 
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juniusában szovjet rendező közreműködésével vitték szín- 

re Pekingben Gorkij halálának huszadik évfordulója alkal- 

mából a 11Jegor Bulicsov és a többiek "  c. darabot. Inten-

ziv volt a két ország között a művészeti kollektívák cse- 

réje és egymás filmalkotásainak bemutatása. 1949-1958-ig 

134 kinai müvészeti kollektiva vendégszerepelt a Szovjet- 

unióban, és 102 kinai filmet mutattak be. Kinába 112 szov-

jet együttes látogatott, és majdnem 2 milliárd kinai te-

kintett meg 747 szovjet filmet. 144  Az emlitetteken kívül 

még sokáig sorolhatnánk a két nép kulturális kapcsolata-

inak számtalan példáját. 

A Kinai-Szovjet Baráti Társaság is nagy szerepet 

játszott abban, hogy a kinai nép tanulmányozhatta a Szov-

jetuniónak a szocializmus épitésében szerzett tapasztala-

tait. E társaság többmillió szervezetet foglalt magába: 

szakszervezetek, professzorok és felsőoktatási intézmények 

dolgozóinak szervezetei, állami intézmények dolgozói, a 

Nemzeti Felszabaditó Hadsereg harcosai stb. A Társaság-

nak az ország minden részében voltak egységei, és ezek 

szervezték a szovjet filmek bemutatóit, a kiállitásokat, 

és megismertették a kinai népet a szovjet szépirodalommal 

és művészettel. Ezeket a feladatokat látta a Szovjetunió-

ban el a Szovjet-Kínai Baráti Társaság. A két szervezet 

széleskörü kapcsolatot tartott egymással és a két nép éle-

tét, fejlődését ismertető folyóiratokat adtak ki. 

A szovjet felsőoktatási intézmények programját is 

tanulmányozták a kinai elvtársak. Ez megkönnyitette Kiná- 
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ban a felsőoktatás reformjának bevezetését. Kinai pedagó-

gusok utaztak a Szovjetunióba, hogy ismerkedjenek az is-

kolaügy szervezésével. A szovjet pedagógusok is tanulmá-

nyozták kinai kollégáik módszereit. A tudományos- és kul-

turális együttműködés fontos formája volt az aspiráns- és 

hallgatócsere. Megszervezték a két ország könyvtárai kö-

zötti cserét és a kölcsönzést. Ezen az uton a Szovjetunió-

a  klasszikusok műveit, az orosz-szovjet történelmet fel-

dolgozó munkákat, tudományos-technikai jellegű könyvek 

cseréjét is lebonyolitotta a KNK-val. 

Láthatjuk tehát, hogy a két ország kapcsolata nem 

korlátozódott csupán az elsőrendűen fontos gazdaság és 

politika szférájára. Emellett igyekeztek megismerni - s 

ez sem kevéssé fontos két ország baráti kapcsolatában -

egymás történelmét, kulturáját, s a tudományos-technikai 

együttműködés és segitségnyujtás keretében azon munkál-

kodtak, hogy a mindkét ország számára hasznos ismereteket 

és eredményeket egymás javára forditsák. 

D./ A Kinai Népköztársaság nemzetközi szereplése, a Szov-

jetuniótól való politikai eltávolodásának első jelei  

Az 1953-1957 közötti időszakban a kapitalista vi-

lágrendszer folytatta a már megkezdett hidegháborus poli-

tikát. Az imperialista tábor vezető országában az 1952. 

évi elnökválasztáson a köztársaságpárti Eisenhower került 

ki győztesen, külügyminisztere Dulles lett. Dulles minden 
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erővel és eszközzel a nukleáris kapacitás fejlesztésére, 

a világuralom biztositására, a "szakadék szélén táncolás" 

megvalósítására törekedett. 

A kapitalista világrendszer felé irányuló világ-

uralmi törekvéseit az USA már korábban megalapozta, s 

ebben az időszakban az NSzK-nak a NATO-ba vonásával, illet-

ve felfegyverzésével kívánta megszilárditani. 

A szocialista világrendszerrel szemben alkalmazott 

dullesi külpolitikai koncepció az eddigi - Dulles által 

tulzottan védekezőnek itélt - "feltartóztatás!' politikája 

helyett a "tömeges megtorlás" politikája lett; majd az 

1950-es évek közepén ezt a szocialista rendszer belső alá-

ásása elméletével tetézte. Az 1956-os elnökválasztási 

kampány egyik fő jelszava a szocialista országok belülről 

történő megdöntésére irányuló törekvés volt. Hihetetlenül 

nagy méreteket öltött az antikommunista propaganda, mellyel 

olyan közhangulatot kivántak kelteni, mintha a világot egy 

kommunista agresszió veszélye fenyegetné. A szovjet hatá-

rok közelében katonai tömböket és támaszpontokat hoztak 

létre, az Egyesült Államok szándékosan élezte a szovjet-

-amerikai viszonyt. Szembehelyezkedett a Szovjetuniónak 

a leszerelésre és a nukleáris kisérletek betiltására vo-

natkozó javaslataival. 

Az imperialista körök a nemzeti felszabadulásukért 

küzdő országokban befolyásuk erősitésére törekedtek. Ennek 

érdekében beavatkoztak a francia imperializmus indokinai 
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háborujába, a Közel-Kelet térségében felmerült problémák 

megoldásába, valamint az ázsiai kontinens ügyeibe is. 

A Kinai Népköztársasággal szemben továbbra is ki-

tartottak ellenséges politikájuk mellett. Sokoldalu segít-

séget nyujtottak a csangkaisekista kormánynak, amelyért 

cserébe amerikai haditengerészeti bázist létesitettek 

Tajvan szigetén. 1954. december 2-án kölcsönös védelmi 

szerződést irt alá az USA kormánya Csang Kai-sekkel. 1955. 

január 24-én Eisenhower teljhatalmat kért és kapott a 

kongresszustól az amerikai fegyveres erők felhasználásá-

ra "Formoza— és a Pescador-szigetek megvédésére kommunis-

ta támadás esetén". Ez a lépés tiltakozást váltott ki az 

Egyesült Államokban, de a szövetségesek körében is ria-

dalmat keltett. E fenyegető politikát az USA összekapcsol-

ta azzal, hogy a kinai néppel szemben az ENSZ-ben továbbra 

is diszkriminációs politikát alkalmazott, és megakadályoz-

ta, hogy a KNK elfoglalja törvényes helyét a világszerve-

zetben. 

A kapitalista világrendszer - miközben agressziv 

célkitüzéseit és cselekedeteit fenntartotta és realizálta 

a világ több térségében - a nemzetközi politika néhány kér-

désében engedményekre kényszerült. Ilyen volt például a 

koreai kérdés, illetve az indokinai béke megkötése az 

1954-es genfi értekezleten és a Szovjetunió, USA, Anglia 

és Franciaország miniszterelnökeinek 1955. évi genfi kon-

ferenciája. A bandungi értekezlet kedvező hatást gyakorolt 
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a gyarmati országok függetlenségi harcára, s ez gyengitette 

az imperializmus pozicióit. 

A szocialista világrendszeren belül a tárgyalt idő-

szakban egy sor kérdés uj módon vetődött fel. Ezek megol-

dására uj kezdeményezésekre, uj koncepció kidolgozására 

volt szükség. Sztálin 1953-ban bekövetkezett halála után 

felgyorsult az uj jelenségek alkotó, marxista-leninista 

elemzése. Ekkor már felvetődött, hogy a nemzetközi kommu-

nista mozgalom korábbi gyakorlatában bevált monolitikus 

egység idejétmult, s az uj körülményekhez alkalmazkodó 

stratégia és taktika kimunkálása szükséges. Ez nem könnyü 

feladat, hosszadalmas és nehéz, ujabb problémákat felvető 

folyamat volt. A monolitikus egység megszünésével a meg-

változott körülmények közepette lehetetlenné vált a nem-

zetközi kommunista mozgalomnak egy központból történő Írá-

nyitása, s ezt a tényt felismerték a kommunista pártok. 

A KKP ettől függetlenül benyujtotta igényét a kommunista 

világ vezetőjének szerepére. Annak következtében, hogy meg-

szünt az egy központból való irányitás, egyes kommunista 

vezetők és pártok elbizonytalanodtak, néhány kommunista 

párt pedig - igy a KKP is - a nemzetközi kommunista moz-

galomtól eltérő stratégiai irányvonalat dolgozott ki. 

Ebben az időben nehézségek léptek fel az egyes népi' 

demokratikus országokban. A hidegháborus politika megkö-

vetelte, hogy ezen országok erőltetett ütemben fejlesszék 

nehéziparukat. Ennek következtében az egyes országok nép- 
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gazdáságában aránytalanságok jelentkeztek, csökkent, vagy 

stagnált a lakosság életszinvonala. Néhány országban ne-

gativ jelenségként megerősödött a személyi kultusz. Más 

országokban a jobboldali revizionizmus jelei mutatkoztak, 

amelyek Lengyelországban és Magyarországon ellenforradal-

mi lázadáshoz vezettek. Mindezek megkönnyitették az imperi-

alista célok realizálását annak ellenére, hogy ebben a 

periódusban a szocialista világrendszer erősödött, a nem= 

zetközi erőviszonyok a szocialista világrendszer javára 

módosultak. 

Az uj helyzet elemzését, elméleti következtetések 

levonását és az uj irányvonal kidolgozását az SzKP XX. 

kongresszusa tette meg. A kongresszus után a kommunista 

mozgalomban kiszélesedett az elvi vita, nyilvánosan jelent-

keztek azok az eltérő vélemények, amelyek eltérő nézete-

ket képviseltek a nemzetközi fejlődés és a nemzetközi 

kommunista mozgalom XX. kongresszuson megfogalmazott el- 

vi kérdéseiben. 

A nemzetközi politikában a szocialista világrend-

szer jelentőssikereket ért el. Eisenhower erőpolitikája 

minden téren a Szovjetunió békepolitikájával találkozott. 

Az imperialista országok agresszivitását bizonyos mértékig 

sikerült lefékezni, és eredmény volt az is,- összevetve 

a hidegháboru legdühödtebb éveinek politikájával - hogy 

a vitás nemzetközi kérdések rendezésére néhány alkalommál 

tárgyalóasztalhoz ültek a két tömb képviselői, és itt a 



szocialista tábor erői több esetben is kompromisszumos 

megállapodást vivtak ki. Nemzetközi sikereik, valamint 

a belső gazdasági problémáiktól függetlenül is elért je-

lentős gazdasági fejlődésük azt is jelentették, hogy az 

erőviszonyok a szocializmus javára tolódtak el. Létrehoz-

ták gazdasági, katonai, politikai szövetségüket. 

A tárgyalt időszak végére az erőpolitika tartha-

tatlannak bizonyult. Megdőlt az imperialistáknak az a té-

tele is, miszerint a szocialista táborral szemben a Nyu-

gat  fölényben van: a tudomány és technika egyes ágazatai-

ban  a szocialista országok megelőzték a kapitalista világ-

rendszer országainak szinvonalát. A békés együttélés po-

litikája rokonszenvre talált a tőkés országok népei köré-

ben, a hidegháborus politika pedig csődbe jutott. Csődbe 

jutott . az  Egyesült Államoknak arra irányuló politikája 

is, hogy hátráltatni fogja a szocialista országok gazda- 

sági fejlődését különféle megkülönböztető kereskedelmi 

rendszabályokkal. 

A Szovjetunió a XX. kongresszus után az eddiginél 

lényegesen nagyobb erővel, rugalmasabb politikával és uj 

módszerek, kezdeményezések alkalmazásával realizálta kül-

politikai kapcsolatait a nem szocialista országokkal. Ennek 

alapja a nemzetközi erőviszonyok megváltozása volt, amely-

nek fontos elemét alkotta, hogy katonailag megszünt az 

Egyesült Államok atom- és hidrogénbomba monopóliuma, és 

a nagy távolságra ható nukleáris fegyverek gyártásában 
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is utolérte a Szovjetunió az USA-t. A gazdasági sikerek, 

a koreai háboru sikeres befejezése, az indokinai béke 

megkötése, a bandungi értekezlet kedvező hatása - mindez 

hozzájárult ahhoz, hogy a Szovjetunió kezdeményező külpo-

litikát folytasson, ami azt jelentette, hogy a valóságban 

élt is a kedvező helyzetekkel. A nemzetközi pofikát érin-

tő, fontosabb kérdések megvitatásánál sok esetben már 

partner a Kinai Népköztársaság is. 

a./ A genfi konferencia  

1954. január 25 - február 18. Molotov, Dulles, Eden 

és Bidault részvételével Berlinben tanácskozott a négy 

nagyhatalom külügyminisztere. A tanácskozás napirendjén 

zömmel a német kérdés szerepelt, de emellett foglalkoztak 

az európai.kollektiv biztonság kérdésével, az osztrák állam-

szerződéssel, és megállapodásra jutottak abban, hogy 1954. 

április 26-ra nemzetközi értekezletet hivnak össze Genf- 

be .. a koreai és az indokinai kérdés rendezésére. Annak 

ellenére, hogy az amerikai fél ellenezte a KNK teljesjogu 

részvételét a genfi konferencián, elfogadták a Szovjet-

unió képviselőjének ezirányu javaslatát. Megegyezésre ju-

tottak abban is, hogy a négy nagyhatalom és a KNK képvi-

selőin kivül részt vesz a konferencián a többi, érdekelt 

ország képviselője is. 

A genfi értekezlet két szakaszban végezte munkáját. 

Az 1954. április 26- junius 17-ig tartó periódusban elő- 
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ször a koreai kérdéssel foglalkozó tárgyalások zajlottak 

le, majd ezt követően került sor - május 8-án, néhány órá-

val a francia hadsereg Dien Bien Phunál elszenvedett'vere-

sége után -.a második napirendi pont, az indokinai béke 

helyreállitásának megvitatására. Ezután rövid szünet kö-

vetkezett, és julius 10- julius 21-ig folytatta Munkáját 

a konferencia. A genfi értekezleten az öt nagyhatalom de-

legációját.a Szovjetunió részéről Molotov, a KNK részéről 

Csou En-laj, az USA részéről az első napokban Dulles, majd 

a külügyminiszter helyettese, Bedell Smith, Franciaország 

részéről Bidault, a Laniel-kormány bukása után Mendes-

-France, Anglia részéről pedig Eden vezette. 

A genfi konferencián Csou En-laj első felszólalásá-

ban konkrét programot javasolt az ázsiaii helyzet rendezé 

sére. Követelte az USA agressziv cselekedeteinek beszün-

tetését, az ázsiai országok belügyéibe való beavatkozás 

megtiltását, e népek szabadságának és nemzeti jogainak 

biztositását, az idegen támaszpontok felszámolását és a 

csapatok kivonását, Japán remilitarizálásának megtiltását, 

mindenfajta gazdasági blokád és korlátozás felszámolá- 

sát.145 . 	 . 

A koreai kérdés rendezésével kapcsolatban az USA 

és Dél-Korea képviselője szükségesnek tartotta, hogy Észak-

Koreában választásokat tartsanak és követelte, "hogy é vá-

lasztások előtt, alatt és után az ENSz képviselőinek ne 

csak szabad mozgásuk, hanem szabad szólásjoguk is legyen, 
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továbbá, hogy a kinai kommunista csapatokat egy hónappal 

a választás előtt vonják ki a területről, az ENSz-csapa-

tok kivonását viszont csak megkezdeni kell a választás 

előtt, befejezni csupán akkor, ha a létrehozandó egysé- 

ges kormány - az ENSz szerint - már az egész Korea feletti 

ellenőrzést megvalősitotta." l46  Az USA és Dél-Korea te-

hát ugyanazt akarta elérni a konferencián tárgyalások 

utján, amit eddig katonai eszközökkel nem sikerült meg-

valósitani. 

A KNDK "egész Koreában tartandó választásokat ja-

vasolt, amelyeket egy összkoreai bizottság szervezne, és 

azt kivánta, hogy a választások előtti hat hónapon belül 

az egész koreai területről vonják ki az összes idegen csa-

patokat." 147  A Szovjetunió és a Kinai Népköztársaság tá-

mogatta ezt a javaslatot és kifejezte azirányu készségét, 

hogy kötelezettséget vállal az egyesitett Korea független, 

demokratikus fejlődésének biztositására. A KNK nyilatko-

zatot adott közre arról, hogy az érdekelt hatalmakkal 

együtt kész garantálni az egyesitett ország békés fejlő-

dését. 	. 

Nem vezetett eredményre a konferenciának a koreai 

kérdést tárgyaló szakasza. Az elhangzott javaslatok:.é1es 

ellentétben álltak egymással és jól tükrözték az akkori 

koreai erőegyensulyt. Az értekezlet végén a nyugati hatal- 

mak változatlanul korábbi álláspontjukat szögezték le egy 

közös nyilatkozatban, mely szerint a koreai kérdésben az 
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ENSz-et tekintik illetékes szervnek. 

Az imperialista országok hosszu időn keresztül 

próbálták végleges befolyásuk alá vonni Indokina orszá-

gait. A japán, majd angol, francia és amerikai csapatok 

fegyveres uton is megpróbálták a térség népeinek nemzeti 

felszabadító mozgalmát elfojtani. A Szovjetunió, a nemzet-

közi közvélemény tiltakozása, valamint az imperialista or-

szágok egyre élesedő ellentétei végülis oda vezettek, 

hogy a genfi értekezleten napirendi pontként szerepelt 

az indokinai kérdés. 

A KNK az indokinai kérdés tárgyalásánál a Szovjet-

unióval egyetértésben lépett fel. Arra törekedtek, hogy 

megakadályozzák az uj háboru kitörését, és az imperialis-

ta provokációkat. Május 12-én a tanácskozáson elmondott 

beszédében Csou En-laj rámutatott az indokinai népek nem-

zeti jogai elismerésének szükségességére. Külön hangsulyoz-

ta, hogy az ázsiai szilárd béke megőrzése érdekében az 

ázsiai országoknak egyesiteni kell erőfeszitéseiket. Az 

ázsiai országok' közötti kapcsolatok alapelveiként "a füg-

getlenség és szuverenitás tiszteletben tartását, a vitás 

kérdések tárgyalások utján történő rendezését, az egyenlő-

ség és kölcsönös előnyök alapján a gazdasági és kulturális 

kapcsolatok helyreállitását és fejlesztését" javasolta. 148  

A kínai delegáció támogatta a Szovjetuniónak és a 

VDK-nak a három ország függetlensége és szuverenitása biz-

tositásáról szóló javaslatát. Egyetértett a háboru beszün- 
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tetésével és azzal, hogy a kollektív rendszabályok elfo-

gadása után garantálni kell az egyezmények betartását. 

A genfi tanácskozáson az USA-nak az volt a törek-

vése, hogy a KNK-t nemzetközileg izolálja, s ez hangsulyo = 
zottan nyilvánult meg. Nemcsak ignorálta a KNK javasla-

tait, hanem attól is tartózkodott, hogy hivatalos kontak-

tusba lépjen a kínai delegációval. Az imperialista orszá-

gok együttes célja pedig az volt, hogy nem ismerik el a 

KNK érdekeit, és Kina-ellenes tömböt hoznak létre ebben 

a térségben. Valószinüleg részben ennek tudható be CsWu 

En-lajnak 1954 áprilisában a Szovjetunió, KNK és a VDK 

képviselőinek megbeszélésén tett kijelentése, hogy Kina 

nyiltan nem tud segítséget nyujtani Vietnamnak abban az 

esetben, ha ott kiszélesedik a konfliktus, mert  ez  szem-

beállitaná Délkelet-Ázsia többi népével, és lehetőséget 

adna az USA-nak egy olyan tömb létrehozására, amely Indi-

ától Indonéziáig terjedne. Ez a "védekező" álláspont a 

KNK nacionalista politikájának már egyik megnyilvánulása 

a genfi konferencián, amikor saját érdekeit szem előtt 

tartva megtagadja a támogatást a VDK-tól, illetve bizo-

nyos körülményektől teszi függővé. 

Bár a KNK állásfoglalása a genfi értekezleten alap-

vetően antiimperialista volt, a kínai képviselők egyes 

kérdésekben a konferencia más antiimperialista erőitől 

eltérő álláspontot képviseltek. Amikor a VDK javasolta, 

hogy hivják meg Genfbe az ellenállási kormányoknak, mint 
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a laoszi és kambodzsai népeknek a képviselőit, a kinai 

delegáció kifejtette, hogy felesleges e képviselők véle-

ményét meghallgatni. Ezzel egy platformra került a nyuga-

ti hatalmak véleményével, vagyis azt az álláspontot képvi-

selte, hogy az indokinai félsziget három országában nem 

egyforma a helyzet, és problémáikat a létező helyzetnek 

megfelelően kell megoldani. 149  

A genfi konferencián Kina azzal is egyetértett, 

hogy elismerje Laosz és Kambodzsa királyi kormányát azzal  

a feltétellel, ha; ezen országok semlegesek maradnak, a 

nyugati hatalmak' pedig lemondanak arról a szándékukról, 

hogy ott katonai bázist hozzanak létre. 

Csou En-laj 1954. junius 16-i felszólalásában fel-

lépett annak érdekében, hogy vonják ki a vietnami önkénte-

seket Laoszból és Kambodzsából, s javasolta, hogy a viet-

nami problémákat a laoszi és kambodzsai kérdéstől elkülö-

nítve tárgyalják. A kinai delegáció Genfben támogatta 

Vietnam  felosztásának ügyét, sőt meggyőzte a VDK képvise-

lőit, hogy egyezzenek bele az országnak nem a 14., hanem 

a 16. szélességi fok menti felosztásába. 150  A KNK-nak ez 

a lépése azt bizonyítja, hogy az országnak nagyhatalomként 

való létezése volt a célkitüzése, és Indokinát mint Kina 

elsődleges érdekeinek területét szemlélte. Arra töreke-

dett, hogy a szomszédos demokratikus ország kisebb terü-

letü, lélekszámu legyen, és kevésbé legyen ütőképes a tér-

ségben. A KNK vezetői nem arra koncentráltak, hogy minden 
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lehetséges erővel és eszközzel támogassák a nemzeti fel-

szabadulásukért küzdő népeket, hanem arra, hogy minél ked-

vezőbb szituációt teremtsenek Kina számára Délkelet-Ázsia 

térségében. 

A feldolgozott irodalom egyöntetü véleménye, hogy 

a Szovjetunió, a Kinai Népköztársaság és a Vietnámi Demok-

ratikus Köztársaság együttes és energikus fellépése nagy-

mértékben hozzájárult ahhoz, hogy az indokinai kérdésben 

megegyezésre jussanak a tárgyaló felek, és hogy julius 21-

én elkészülhettek az indokinai béke helyreállitásáról szó-

ló nyilatkozatok és egyezmények. 151  E megállapodások - a 

fegyverszünet kimondása mellett - kötelezték Franciaorszá- 

got, hogy vonja ki csapatait a térség országaiból. Megtil-

tották, hogy ezen országok részt vegyenek katonai tömbök-

ben vagy szövetségekben, hogy területükön külföldi csapa-

tok állomásozzanak, hogy katonai személyeket, fegyvereket, 

hadianyagot szállitsanak Vietnamba, Laoszba és Kambodzsá-

ba. Megerősitették Kambodzsa és Laosz vállalt semlegessé-

gét. 

A KNK genfi szereplése, főbb vonalait tekintve an-

tiimperialista fellépése pozitivumként értékelhető, és 

elősegitette az indokinai béke helyreállitását, valamint 

a nemzetközi feszültség enyhitését. Az ideológiai érdek-

egység, valamint az a közös Cél nyomta rá bélyegét a két 

ország genfi szereplésére, hogy az imperializmus nyomásá-

val szemben egységfrontot hozzanak létre. A konferencia 
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munkája során tapasztalt nacionalista fellépések nem ve-

szélyeztették sem a Szovjetunió és a KNK kapcsolatait, 

sem a szocialista országok és a nemzetközi kommunista moz-

galom egységét. Ekkor az ország gazdaságilag és nemzetkö-

zileg még rászorult a szocialista világrendszer támoga-

tására, és nem volt abban a helyzetben, hogy nagyhatalmi-

-nacionalista törekvései érdekében számottevő lépéseket 

tehessen. 

A genfi konferencián való részvétel volt a KNK el 

ső olyan nemzetközi fellépése, ahol egyrészt bizonyithat 

ta, hogy a szocialista tábor elkötelezett tagja, másrészt 

ezzel lehetősége nyilott arra, högy nemzetközi tekintélyét 

növelje. A konferencia idején Csou En-laj kapcsolatot te-

remtett egy sor ország képviselőjével. Megbeszéléseket 

folytatott Ausztrália, Svédország, Finnország külügyminisz-

tereivel. Ezek a találkozások konkrét eredményeket is hoz-

tak. 1954. junius 21-én pl. kinai-finn kereskedelmi egyez-

ményt irtak alá. Junius 10-én megteremtették az első ame-

rikai-kinai kontaktust. A megbeszélések elsősorban az 

USA-ban tanuló kinai hallgatók státuszát érintették, vala-

mint megvitatták a KNK :.fogságában levő katonai szolgála-

tot teljesítő és más amerikai polgárok -ügyét. 

A tanácskozás munkájának szünetelése idején Csou 

En-laj Indiába látogatott, melynek eredményeként megjelent 

a békés egymás mellett élés öt alapelve. Indiából Burmába 

utazott, a vietnami-kinai határon pedig Ho Si Minh-nel 
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folytatott tárgyalásokat. 

Az amerikai diplomácia tehát nem tudta elérni á 

KNK izolálását a konferencián, sőt Kapica véléménye sze-

rint a kínai delegáció tevékenysége Genfben a népi Kina 

békeszerető politikájának ragyogó sikere volt. 152  Sike-

rült szélesebb alapokra helyezni kapcsolatait, s egészé- 

ben véve nemzetközi sulyának növekedését is elérte. Többek 

között ennek lesz egy későbbi hatása, hogy az ötvenes évek 

második felétől megszünik a Kina körüli gazdasági blokád, 

és több tőkés országgal is kereskedelmi kapcsolatba kerül. 

A genfi tanácskozáson nemcsak a KNK növelte nemzet-

közi tekintélyét, hanem az ázsiai országok számára is be-

bizonyosodott: elmult az az idő, amikor az ázsiai népek 

nem vehettek részt saját problémáik megoldásában. 

A genfi egyezmények értékelését a KNK vezetősége 

egy 1954. julius 23-án Ho  Si Minh-nek küldött nyilt levél- 

ben tette meg. Elégedettségét fejezte ki a megkötött egyez-

ményekkel kapcsolatban, melyeket ugy értékelt, mint a viet-

námi nép hősi harcának és ragyogó győzelmeinek eredményét. . 

A levélben nem említette meg a Szovjetunió szerepét az 

indokinai békéért folyó harcban. Mao Ce-tung a levélben 

a VDK vezetőinek kétoldalu együttmüködést ajánlott fel az 

ázsiai- és világbéke, valamint biztonság megőrzése érde-

kében. 153  
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b./ A bandungi értekezlet  

1954. junius 28-án jelent meg Kina és India minisz-

terelnökének.' közös nyilatkozata, amelyben egy Tibettel 

kapcsolatos kinai-indiai egyezményben megfogalmazták a 

békés egymás mellett élés öt alapelvét. A nyilatkozatban 

a miniszterelnökök megállapitották, hogy Ázsia és a világ 

más területein különböző társadalmi és politikai rendszerek 

vannak. Ha ezek az államok elfogadják és alkalmazzák a bé-

kés egymás mellett élés alapelveit, és egyetlen ország 

sem avatkozik a másik belügyeibe, akkor e különbségek 

nem fogják veszélyeztetni a békét és nem idéznek elő 

konfliktusokat. 154  

Junius 29-én találkozott Kina és Burma miniszter- 

elnöke. Hangsulyozták, hogy együtt fognak müködni a világ-

béke, különösen pedig Délkelet-Ázsia békéjének biztositása 

érdekében, és kapcsolataikban a békés egymás mellett élés 

alapelvei lesznek az irányadók. A békés egymás mellett élés 

öt alapelvét az ázsiai országok közül rövidesen elfogadta 

Indonézia és a VDK kormánya is, és 1955 elejére csatlako-

zott hozzá az ázsiai országok többsége. 1954. október 12-

én szovjet-kinai közös közlemény mondta ki, hogy a béke-

tábor mindkét nagyhatalma erre az öt elvre épiti nemzet-

közi kapcsolatait. 155  

A békés egymás mellett élés ilyen széleskörü elfo-

gadása alapja lehetett a kinai-indiai megbeszéléseken 

felvetődött békeövezet megteremtésének, valamint a bandungi 

értekezlet összehivásának. A genfi tanácskozás azzal, hogy 
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vitathatatlanná tette, hogy az ázsiai kérdéseket nem le-

het ezen országok nélkül megvitatni, hozzájárult az ázsi-

ai uj helyzet kibontakozásához, és a térség politikai ak-

tivizálódásához. A genfi értekezlet megmutatta, hogy a 

nemzeti felszabaditó harc eredményeinek a gyarmatositók-

kal való elismertetését nemzetközi tárgyalásokon is meg 

lehet oldani. Igy a genfi értekezlet Bandung előfutárának 

is tekinthető. Csou En-lajnak a genfi tanácskozás záró-

ülésén mondott beszéde rámutatott arra, hogy "Ázsia kol-

lektiv békéjének megóvása érdekében arra van szükség, 

hogy Ázsia nemzetei egymással tanácskozzanak és együtt-

müködjenek. A genfi értekezlet ilymódon minden eddiginél 

mélyebben tudatositotta Ázsiában e hatalmas földrész ko.l 

lektiv biztonságának eszméjét. 156  

Az értekezlet összehívásának gondolatát Nehru és 

Sasztroamidzsodzso indonéz miniszterelnök 1954 végén tar-

tott megbeszélésén vetették fel. Ekkor még nyitott kér-

dés volt, hogy a KNK képviselőit meghivják-e az értekez-

letre, mivel ebben az esetben amerikai szabotázstól tar-_. 

tóttak. Arra számitottak, hogy az USA fel fog lépni az ér- 

tekezlet összehivása ellen, mert nem a békés egymás mellett 

élés, hanem az erőpolitika hive. Kezdetben az amerikai ., 

diplomáciai körök Pakisztán felhasználásával akarták meg-

gátolni a KNK képviselőinek meghivását. 

1954 decemberében az indonéziai Bogor városában 

tartották meg az értekezletet előkészitő tanácskozást. 
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Kijelölték az értekezlet összehivásának napját: 1955. 

április 18. Javasolták a gyarmati rendszer kérdéseinek 

megvitatását, valamint az ázsiai és afrikai országok né-

peinek együttmüködését a SEATO által képviselt blokkter-

vekkel állitották szembe. Elhatározták, hogy meghivnak 

minden ázsiai és afrikai országot, amelynek független kor-

mánya van, tehát.a KNK-t is. A népi Kina elfogadta a meg-

hivást. Az USA ezzel az előkészitő tárgyalásokon veresé-

get szenvedett. Mivel nem tudta megakadályozni az értekez-

let összehívását, uj taktikába kezdett. Törökország, Irak, 

Pakisztán, Thaiföld, Fülöp-szigetek, és Japán képviselőin 

keresztül bomlasztani kivánta az értekezlet szellemét, 

és ideológiai vitát akart szitani az egyes országok kö-

zött. 1955. február 23-ra Bangkokba összehívta a SEATO or-

szágainak értekezletét, hogy itt részletesen kidolgozzák 

a Bandung elleni szabotázs-akciókat. 

A bandungi értekezlet 1955. április 18-24. ülése-

zett. 29 ázsiai és afrikai ország képviselői gyültek egy-

be másfél milliárd ember, a Föld lakossága csaknem két-

harmadának képviseletében. A történelemben első eset volt, 

hogy miniszteri, miniszterelnöki szinten tanácskoztak ezen 

országok képviselői saját sorsukról és az emberiséget é-

rintő kérdésekről a gyarmatositó hatalmaktól függetlenül. 

A Szovjetunió kormánya üdvözölte az értekezlet összehivá-

sát, de nem vett részt annak munkájában. 

A KNK-nak a konferencián résztvevő küldöttségét 
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Csou En-laj vezette. A konferencia pozitív erői a béke ér-

dekeit szolgáló közös, alapvető politikai elvek kidolgo-

zását tartották céljuknak. Ebből a szempontból kiemelkedő 

szerepe volt Csou En-laj tevékenységének - irja Gömöri 

Endre a bandungi értekezletről szóló munkájában. 

Az értekezlet összehivásának időpontjára eléggé 

feszült helyzet alakult ki. az USA és a KNK között. Erre az 

időpontra a kisebb, Tajvan körüli szigetekért már szórvá-

nyos harcok folytak és az USA azzal a gondolattal foglal-

kozott, hogy fegyveres támogatásban részesiti Csang Kai-se-

ket. Az Egyesült Államok miután Bandungban megkezdte mun-

káját a konferencia - arra számitott, hogy a KNK és más 

országok egyéni érdekeik, sérelmeik megoldásának követe-

lésével mellékvágányra terelik az értekezlet fő napirendi 

pontjait, és végül eredménytelenül zárul a tanácskozás. 

A KNK részéről Csou En-laj a második napon mondott beszé-

dében kijelentette, hogy a KNK mérséklettel és hajlékony-

sággal kezeli az értekezleten felvetődő kényes problémá-

kat. "A kinai küldöttség azért jött ide,- mondotta - hogy 

az egységet keresse, nem pedig azért, hogy perlekedjék. 

Mi kommunisták nem titkoljuk azt a tényt, hogy hiszünk a 

kommunizmusban, és az a véleményünk, hogy a szocialista 

rendszer jó rendszer. Nincs szükség arra, hogy ezen az 

értekezleten népszerüsitsük valamelyikünk ideológiáját 

és valamelyikünk országának politikai rendszerét, bár van-

nak különbségek köztünk. A kinai küldöttség azért jött ide, 
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hogy közös platformot keressen, nem pedig azért, hogy né-

zeteltérést teremtsen, 157  

A KNK , és még több ország ilyen jellegü megnyilat-

kozása és ennek gyakorlatban történő alkalmazása miatt nem 

érhette el az USA célját, hogy ideológiai vitákkal bomlasz-

sza az értekezletet. Igaz, hogy a vitákat nem lehetett tel-

jességgel kiküszöbölni, de meg tudták tartani az értekez- 

let eredeti jellegét, és a konferencia utolsó napján kibo-

csátott bandungi nyilatkozat 158  erősen antiimperialista, 

bár kompromisszumos jellegü határozatokat tartalmazott. 

A nyilatkozat a békés együttélés korábban elfoga-

dott öt elve helyett tiz alapelvet fogalmazott meg. E vál . 

toztatáskor figyelembe vették,-hogy olyan nyilatkozat je-

lenjen meg, amely minden delegáció számára elfogadható. 

Csou En-laj egy ilyen nyilatkozat megszövegezése érdeké-

ben az eredeti öt pont helyett hét pontot javasolt. Az el-

ső három pont tartalmazott némi változtatást, de elvileg 

megegyezett a korábbi változattal. A 4-7 pontok a korábbi 

4. és 5. pont részletesebb kifejtését tartalmazták. 

A Csou En-laj által előterjesztett hét pont megfe-

lelt a szocialista országok külkapcsolatai elveinek és 

gyakorlatának. Az ötödik pont - a "nagy" és "kis" nemze-

tek teljes e gyenjogu ságának elismerése -mögött rejlő gon-

dolatok mellett időzzünk el kicsit. Ezt a megfogalmazást 

a KNK nacionalista vezetőinek az 1957-es kommunista és 

munkáspártok tanácskozásán előjövő hegemonisztikus törek- 
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vése előszeleként is. értékelhetjük. Helyesebb azonban 

azt a feltételezést elfogadnunk, hogy a KNK ekkor még 

csak lélekszámát tekintve sorolható a nagy nemzetek közé, 

s ezért a KKP vezetői részéről jelentkezik az a jogos 

igény, hogy egyenjogu félként szólhasson  bele a nemzet-

közi, politika kérdéseibe. Ez itt nem irreális igény,- csak . 

az  ötvenes évek végén telitődik meg tulhajtott és észsze-

rütlen tartalommal - hanem a KNK jogos sérelmei orvoslá-

sának követelése /pl. ENSz-tagsága el nem ismerése/. , 

A KNK delegációja itt is - éppugy, ming Genfben - 

gazdasági, politikai és kulturális kapcsolatainak széle-

sitésére törekedett. Bandungban Csou En-laj nyilatkozato t . 

tett, hogy nem kiván háboruba keveredni az Egyesült Álla-

mokkal, ezért hajlandó vele tárgyalásokat folytatni a taj- 

vani feszültség enyhitéséről. Ugyanakkor azt is leszögezte, 

hogy ez nem érinti a kinai nép elvi igényét arra, hogy szu-

verén jogával élve, adott időben felszabaditsa Tajvant. 159  

Az értekezleten kétoldalu megbeszélést folytatott Takaszaki, 

a japán küldöttség vezetője és Csou En-laj. Erről hivata-

los jelentést nem adtak ki, de jelentősége mégis említés- 

re méltó, hiszen miniszteri szinten most tárgyált először 

a két ország küldöttsége. 

A bandungi értekezleten Ázsia és Afrika fiatal or-

szágaival teremtette meg a KNK a kapcsolatok kialakitásá-

nak, vagy továbbfejlesztésének alapjait. Az Indonéz Köz-

társasággal megegyezést irtak alá az ottani kinai szárma- 
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zásu, kettős állampolgárságu személyek ügyében. Csou En-

-laj és Nasezer találkozója lerakta a Kina és E gyiptom 

közötti együttműködés fejlesztésének alapjait. Az érte-

kezlet után egy évvel Sziriával létesitett kapcsolatot a 

KNK. 

Az értekezlet után a KNK kormánya igyekezett prog-

ramot kidolgozni a béke erősitése érdekében. 1955. julius 

30-án javasolta, hogy Ázsia és a Csendes-óceán térségé-

nek országai - köztük az USA is- kössenek kollektiv béke-

szerződést, amely a katonai tömbök pótlására lenne hiva-
tott. 1957. január 18-án a Szovjetunió és a KNK kinyilat-

koztatta, hogy a katonai csoportosulásokat kollektiv bé-

ke- és biztonsági rendszerrel kell helyettesiteni. 160  

A KNK kormánya fellépett atommentes övezet létesitése ér-

dekében a Távol-Keleten. 

Bandung nemzetközi jelentősége abban foglalható 

össze, hogy a határozatok közös irányvonala az imperializ- 

mus gyarmati rendszere, a népek kizsákmányolása és elnyo-

mása ellen irányult, és ujabb vereséget jelentettek a 

gyarmati rendszer fenntartása mellett szavazó imperialis-

ta erőknek. A gyarmati sorból felszabadult országok szá-

mára a konferencia történelmi jelentőségét az adta, hogy 

nagy részük először lépett a nemzetközi élet küzdőterére, 

s ekkor vált a világpolitika jelentős tényezőjévé. A KNK-

nak Bandungban sikerült nemzetközi kapcsolatait szélesebb 

alapokra helyezni. Pozitiv szereplése, valamint ujonnan 
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létesitett kapcsolatai hozzájárultak, hogy a térség or-

szágai elismerjék a KNK nemzetközi sulyát és vezető sze-

repét ezen országok körében. 

c./ Az SzKP XX. kongresszusa és a KKP VIII. kong-

resszusa  

A nemzetközi helyzettel összefüggésben a szocialis-

ta országok belső problémáinak és a nemzetközi helyzet, 

valamint a kommunista mozgalom változásainak elemzését 

végezte el és foglalta össze 1956 februárjában az SzKP 

XX. kongresszusa. Mint a nemzetközi kommunista mozgalmat 

vezető és legtapasztaltabb párt, a különböző kérdéseket 

a nemzetközi osztályharc összefüggéseiben és távlataiban 

vizsgálta, igy az egész kommunista mozgalom számára érté-

kes tanulságokkal szolgált. Ez a kongresszus egyben elvé-

gezte a nemzetközi kommunista mozgalom politikai irányvo-

nalának az uj helyzetben szükségessé vált módositását, és 

uj szakasz kezdetét vezette be. 

A XX. kongresszus a helyzetelemzésben felsorolta 

a Szovjetunió békés kezdeményezéseinek legfontosabb állo-

másait. A határozatban megállapitották, hogy a "nemzetkö-

zi viszonyok terén a beszámolási időszakot a nemzetközi 

feszültség bizonyos enyhülése, továbbá az jellemzi, hogy 

a nemzetközi élet küzdőterén a béke megszilárdításának 

reális távlatai nyiltak meg." 161 Ezzel kapcsolatban a 

Központi Bizottság beszámolójában olvashatjuk azt a meg- 
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állapitást, hogy a "háboru óta először következett be bi-

zonyos enyhülés a nemzetközi feszültségben. "162  

A kongresszus megállapitotta, hogy az elmult idő-

szak döntő fontosságu eseménye volt, hogy a szocializmus 

világrendszerré vált és a nemzetközi erőviszonyok a szo-

cializmus javára tolódtak el. Ilyen körülmények között 

másként vetődik fel a háboru és a béke kérdése, neveze-

tesen reális lehetőség nyilik a világháboru elkerülésére 

és megakadályozására. Amint azt a kongresszus hangsulyoz-

ta: "a háboru nem végzetszerű, nem elkerülhetetlen". 

Ezzel a megállapitással az SzKP XX. kongresszusa a munkás-

mozgalom történetében először mondta ki a világháboru el-

kerülhetőségéről szóló tételt mintegy azt is jelezve, 

hogy a szocializmus felé való haladás lehetséges a pusz-

titó háboruk kitörésének megakadályozásával, a különböző 

társadalmi rendszerü országok békés egymás mellett élésé-

nek feltételei között is. 	. 

A kongresszus foglalkozott azzal a kérdéssel is, 

hogy a nemzetközi életben bekövetkezett változások lehe-

tővé tették, hogy az eddigiektől eltérő formában történ-

jen meg a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet.. 

Amennyiben a munkásosztály meg tudja nyerni harca támo-

gatására a néptömegeket, az uralkodó osztály pedig nem 

tud ellene a nyilt erőszak eszközéhez folyamodni, lehető-

vé válik a szocialista forradalom békés győzelme is. 

Az SzKP kongresszusa nagy figyelmet forditott a 



- 131 - 

pártélet lenini normáinak érvényesitésére. Birálta a Sztá-

lin körül kialakult személyi kultuszt, és előtérbe álli- 

totta negativ következményeinek felszámolását. 

Az SzKP XX. kongresszusán jelen volt a KKP küldöttsé-

ge is, Mao Ce-tung vezetésével. A kongresszusról hazatér- 

ve a kinai pártvezetés elemezte a nemzetközi kommunista 

mozgalom helyzetét és a nemzetközi helyzetet, és a kia-

dott nyilvános anyagokban helyeselte az ott kidolgozott 

irányvonalat. 19`56 áprilisában a Zsenmin Zsipao cikket kö-

zölt "A proletárdiktatura történelmi tapasztalatairól" 

cimmel. A Politikai Bizottságnak ez volt az első hiva-

talos reagálása a kongresszusra, és pozitivan értékelte 

annak munkáját: Az a "harc, amely az SzKP XX. kongresszu-

sán a személyi kultusz ellen kibontakozott, hősies, való-

ban nagy küzdelme a Szovjetunió kommunistáinak és a szov-

jet  népnek azért, hogy a haladás utjában álló ideológiai 

akadályokat eltávolítsák... Mi, kinai kommunisták, mély-

ségesen meg vagyunk győződve, hogy az SzKP XX. kongresszu-

sán kibontakozott éles kritika után az összes aktiv ténye-

zők, melyeket bizonyos hibás politika a multban erősen 

visszatartott, haladéktalanul és együttesen megmozdulnak. 

Meggyőződésünk, hogy az SzKP és a szovjet nép a XX. kong-

resszus után egységesebben és összeforrottabban fog har-

colni a kommunista társadalom felépitéséért, a tartós vi-

lágbékéért. A világ reakciós erői kárörvendeznek azon, 

hogy táborunk hibákat követett el. De mi kijavitjuk hi- 
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báinkat, s ez kétségtelenül azt eredményezi majd, hogy 

a reakciós erőkkel szemben a béke és a szocializmus Szov-

jetunió vezette nagy tábora még hatalmasabbá, legyőzhe-

tetlenné válik, a gonoszság erőinek barbár ügye pedig 

meghiusul." 163  A cikk általános elvi megfogalmazásai - pél-

dául a személyi kultusz elleni küzdelemről.- olyan szellem-

ben iródtak, hogy azokat Kinára alkalmazva is lehetett ér-

teni: "Ha valaki a figyelmét egy-egy ember cselekedetei- 

re összpontositja, gyakran nem veszi észre a kollektiva 

és a tömegek szerepét. Ezért esnek egyesek a fenntartás 

nélküli öndicsőités, önistenítés vagy mások vak imádatá-

nak a hibájába. "164  

Hasonlóképpen itélte meg a személyi kultusz proble-

matikáját a KKP 1956 szeptemberében összeülő VIII. kong-

resszusa is, sőt egészen konkréttá tette annak kinai vo-

natkozásait: "A személyi kultusznak mint társadalmi jelen- 

ségnek persze hosszu története volt, s igy némileg vissza-

tükröződött a mi párt- és társadalmi életünkben is. Fela-

datunk tehát az, hogy töretlenül érvényesítsük pártunk-

nak azt az irányvonalát, amely elveti a személyiség tul-

zott előtérbe helyezését, dicsőitését, és valóban  megerő-

sítsük a vezetők és a tömegek kapcsolatát abból a célból, 

hogy minden területen teljesen megvalósítsuk a tömegvona- 

lat és a párt demokratikus elveit. 165  Ennek megfelelően 

töröltek a párt szervezeti szabályzatából minden olyan 

megállapitást, amely Mao Ce-tung eszméit mint a párt esz-

mei alapját emlitette. Helyette bekerült a szervezeti sza- 
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bályzatba, hogy "Kína Kommunista Pártját tevékenységében 

a marxizmus-leninizmus vezérli. Csak a marxizmus-leniniz-

mus világítja meg helyesen a társadalom fejlődésének tör-

vényszerüségeit, jelöli ki helyesen a szocializmus és 

kommunizmus felépitésének utjait. 166  

Mao Ce-tung kongresszusi megnyitóbeszédében az 

SzKP XX. kongresszusáról szólva - bár egészében pozitiv 

értékelést adott annak munkájáról - nem tett emlitést a. 

személyi kultusz elleni harcról. Mindössze annyit jegyzett 

meg, hogy "a Szovjetunió Kommunista Pártjának nemrég meg-

tartott XX. kongresszusán kidolgoztak sok helyes politi- 

kai irányelvet, és elitélték a párton belüli fogyatékos-

ságokat." 167  Mao Ce-tung tehát nem tulajdonított ennek a 

kérdésnek különösebb jelentőséget. Francois Fejtő korábban 

már idézett munkájában annak a véleményének ad hangot, mi-

szerint Mao Ce-tung nemcsak a személyi kultusz elleni har-

cot nem emelte ki a XX. kongresszus határozatai közül, ha- 

nem az ott hozott határozatokat csak részben helyeselte. 

A fenti idézet franciából forditva a "sok helyes" kitételt 

"számos helyes" forditásban hozza, ami nem jelent tartalmi 

módosulást, csak a pontosság kedvéért jegyezzük meg. Fejtő 

okoskodása szerint pedig ha Mao Ce-tung beszédében "szá- 

mos helyes politikai irányelvről" beszél, ez azzal egyen-

16, hogy a KKP KB elnöke csak részben helyeselte az SzKP 

kongresszusának téziseit, mert a számos tézis helyeslése 

korántsem jelenti valamennyi tézis elfogadását. Ez a fej- 

tegetés kicsit erőltetettnek tünhet, de későbbi nézetei 
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/és természetesen a KKP nacionalista csoportosulásának 

nézetei is/, valamint gyakorlati törekvései indokolják 

ezt a megállapitást. 

A KKP KB kongresszusi beszámolója - értékelve a 

XX. kongresszust - a személyi kultuszról és a békés egy-

más mellett élés politikájáról a következőket állapitotta 

meg: "A Szovjetunió Kommunista Pártjának ez év februárjá-

ban megtartott XX. kongresszusa nemzetközi jelentőségű, 

igen fontos politikai esemény volt. A kongresszus nemcsak 

azért jelentős, mert kidolgozta a nagyszabásu hatodik öt- 

éves tervet, mert számos fontos politikai utmutatással se- 

giti a szocializmus további fejlődését, és mert elitélte 

a párton belül komoly következményekkel járó személyi kul-

tuszt, hanem azért is, mert napirendre tüzte a békés egy- 

más mellett élés és a nemzetközi együttműködés további elő-

mozditását, s ezzel messzemenően hozzájárult a nemzetközi 

feszültség enyhitéséhez. 1,168  

A békés egymás mellett élés politikájának igenlése 

nem frázisként hangzott el a kongresszuson. Kina - éppugy, 

mint a Szovjetunió - 1953-tól rugalmasabb, dinamikusabb 

politikájával a gyakorlatban is bizonyitotta egyetértését 

ezzel a politikával. A kongresszuson a KKP vezetői megfo-

galmazták azt a törekvésüket, hogy a jövőben a békés egy-

más mellett élés további megszilárditása, valamint az or-

szág gazdaságának fejlesztése érdekében a világ minden or-

szágával igyekeznek gazdasági, technikai és kulturális 

kapcsolatot kiépiteni az egyenjoguság, és a kölcsönös elő- 
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nyök elve alapján. E kapcsolatteremtések mellett termé-

szetesen továbbra is a Szovjetunióval és a szocialista 

országokkal már korábban kialakitott baráti együttmükö-

dés fog dominálni. "A második ötéves terv időszakában a 

Szovjetunió és a népi demokratikus országok továbbra is 

nagymértékben segitségünkre lesznek... Eddig igen nagy 

hasznunkra vált az, amit a Szovjetunió és a népi demokra-'-

tikus országok uttörő épitési tapasztalataiból, fejlett 

tudományából és technikájából tanultunk, s ezután is a 

legserényebben tanulnunk kell tőlük." 169  Erre elsősorban 

azért van szükség, - állapitotta meg a KKP VIII. kongresszu-

sa - mert a nemzetközi proletariátus és a nemzetközi forra-

dalmi erők támogatása nélkül nem győzhetne Kinában a szo- 

cializmus, vagy ha győzne'is, nem szilárdulhatna meg. 

A KNK eddigi viszonyát a szocialista világrendszer 

országainak és a Szovjetuniónak a külpolitikai tetteihez 

ugy ítélte meg a kongresszus, hogy igyekeztek minden ere-

jükkel a békés egymás mellett élés eszméjét támogatni, 

fejleszteni a Kelet és a Nyugat közötti gazdasági és kul 

turális kapcsolatokat, támogatták a Szovjetunió által kez-

deményezett, a fegyv eres erők csökkentésére irányuló ja-

vaslatot, és mérsékelték katonai kiadásaikat. A kongresszus 

elemezte azt a támogatást, amit a Szovjetunió és a népi 

demokratikus országok nyujtottak a fiatal népköztársaság-

nak. Ezzel kapcsolatban hangsulyozta a segitség tényleges 

jelentőségét, és a korábban követett külpolitika mellett 

szállt likra: "Kína és a nagy Szovjetunió, valamint a többi 
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szocialista ország egysége és barátsága, amely a közös 

célokon és kölcsönös segítségen alapul, örök és megbont-

hatatlan. Ennek az egységnek és barátságnak a további erő-

sitése legfőbb internacionalista kötelességünk, s külpo- 

litikánk alapja, "170 . 

A KKP VIII. kongresszusának első ülésszaka tehát a 

marxizmus szellemében ülésezett és hozta határozatait, meg- 

alapozott programot dolgozott ki. Ez érvényes mind a kül-, 

mind a belpolitikai kérdésekre. Az SzKP küldöttsége nevé-

ben Mikojan szólalt fel a kongresszuson, ahol elmondta, 

hogy a kongresszuson elhangzott több beszámoló "... magas 

marxista-leninista eszmei szinvonalon vetett fel és vilá-

gitotta meg a párt elméletének, politikájának és tevékeny-

ségének, a szocialista épités gyakorlatának, valamint a 

nemzetközi kouuuunista és munkásmozgalomnak, a nemzeti fel-

szabaditó mozgalomnak és a békeharcnak a kérdéseit. "171  

A KKP VIII. kongresszusának jelentőségét abban fog- 

lalhatnánk össze, hogy összegezte azokat az eredményeket, 

amelyeket a KNK a szocialista épités során elért. Ennek 

kapcsán megállapitották, hogy megerősödtek a szocialista 

termelési viszonyok a városokban és falvakban egyaránt. A 

kinai kommunisták saját tapasztalatuk alapján meggyőződ-

hettek arról, hogy a marxizmus-leninizmus utján haladva, 

a Szovjetunió és a népi demokratikus országok tapasztala-

tait felhasználva megoldható az ország elmaradottságának 

felszámolása. A kongresszus rögzitette azokat a belső és 
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külső sikereket, amelyeket a KNK a baráti segitség hatá-

sára elért, és amely nélkül lehetetlen lenne a szocializ-

mus épitésének győzelmes befejezése. A kongresszus hang-

sulyozta a kollektív vezetés fontosságát, a személyi kul-

tusz elleni harc jelentőségét és azt, hogy a pártot a 

marxizmus-leninizmus  eszméje vezeti. 

A két ország barátságának megrendülése ekkor még 

nyilvánosan nem észlelhető. 1956-ban a kinai pártvezetés• 

elitélte a lengyelországi ellenforradalmi eseményeket, 

állást foglalt a magyarországi ellenforradalom leverése 

mellett, és helyeselte a szovjet kormány 1956. október 

30-i nyilatkozatát. A nemzetközi munkásmozgalom fontos 

elméleti-politikai kérdéseiben nyilvánosan is állást fog-

lalt /lásd a Zsenmin Zsipao már korábban említett , 1956 

áprilisi cikke, vagy mint a még ez év decemberében kiadott 

"Még egyszer a proletárdiktatura történelmi tapasztalatai-

ról" c. cikk, melyek bizonyos, elsősorban a személyi kul-

tuszra vonatkozó eltérésektől függetlenül, általánosság- . , 

ban véve összhangban voltak a XX. kongresszus határoza-

taival/. Tovább folytatódtak a két állam vezetőinek gya-

kori konzultációi: 1957 januárjában Csou En-laj vezetésé-

vel tartózkodott kinai delegáció a Szovjetunióban. Ekkor 

a kinai delegáció a két ország nézetazonosságát kifejező 

nyilatkozatot irt alá. 1957 áprilisában és májusában Voro-

silov, szovjet államfő tett látogatást a Kinai Népköztár-

saságban, szeptember-októberben pedig a Szovjetunió Legfel- 
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sőbb Tanácsának delegációja. Novemberben a Szovjetunió 

Honvédelmi Minisztériuma fogadott.kinai katonai delegá-

ciót Peng Tö-huaj vezetésével. A felszinen tehát minden 

a korábbi, baráti kapcsolat folytatódására enged követ-

keztetni, mig 1957 novemberében a moszkvai tanácskozáson 

már megfigyelhető, hogy a KKP nem teljes mértékben osztja 

az SzKP és a kommunista világmozgalom nézeteit, bizonyos 

mértékig önálló irányvonallal jelentkezik. 

d./ A kommunista és munkáspártok moszkvai tanács-

kozása  

E fórumon jelentek meg először nyilvánosan a KKP 

és más kommunista pártok közötti nézeteltérések. Igy pél- 

dául abban a kérdésben, hogy ez a konferencia tekinthető-e 

az SzKP XX. kongresszusa folytatásának, nyilatkozatba 

kell-e foglalni a tanácskozás történelmi jelentőségét, va-

lamint a háboru és a béke, illetve á háboru és a forrada-

lom összefüggéseinek kérdésében. Mao Ce-tung ez utóbbi 

kérdéssel kapcsolatosan kifejtette azt a nézetét, misze-

rint ha egy termonukleáris háboru esetén "az emberiség fe-

le megsemmisül, még megmarad a másik fele, az imperializ-

mus viszont teljesen megsemmisül, e az egész világon csu-

pán szocializmus lesz, s egy fél évszázad vagy egy évszá-

zad alatt a lakosság ismét megnövekszik, talán felénél 

többre is." 172  

November 17-i beszédében a nemzetközi helyzetről 
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szólva hangzott el később hiressé vált jelszava: "a ke-

leti szél legyőzi a nyugati szelet". Ezt a kijelentést 

az imperializmus és szocializmus között folyó harc helyett 

használta, ami ebben az összefüggésben nem állta meg a 

helyét. Itt társadalmi rendszerek, osztályok küzdelméről 

van szó, nem pedig arról, amit e kijelentés takar. Neve-

zetesen: Mao Ce-tung ezzel a forradalom győzelmének, a 

kommunista világeljövetelének meggyorsitását szorgalmaz-

ta, a békés egymás mellett élés politikájának realizálása 

helyett. Emögött a megfogalmazás mögött - mivel a feldol-

gozások igen szükszavuan szólnak Mao Ce-tung és a KKP ve-

zetőinek 1957-es moszkvai megnyilatkozásairól - nem tud-

juk bizonyitani, hogy huzódik-e más gondolat. Pusztán 

feltételezés, hogy ezzel a kijelentéssel Mao elutasitotta 

az SzKP XX. kongresszusának egy másik tételét, a kapita-

lizmusból a szocializmusba való békés átmenet tézisét is. 

Mao Ce-tung moszkvai szereplésével kapcsolatban a 

továbbiakban a nyugati irodalomra szoritkozunk. Az eddig 

elmondottakon kivül Ebert, F. ismerni véli Mao Ce-tungnak 

1957. november 17-én, a moszkvai egyetemen elmondott be-

szédét. Ebben Mao Ce-tung hangoztatta, hogy a szocialista 

tábornak vezetőre van szüksége, és ez a Szovjetunió. Majd 

hozzáfüzte, hogy Kina Kommunista Pártja nem méltó arra, 

hogy átvegye a szocialista tábor irányítását. Igaz, hogy 

Kina nagy ország, de ipara még nem elég fejlett, nem ren-

delkezik még szputnyikkal, a Szovjetuniónak pedig már kettő 
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van belőle. Tehát a vezető szerep a Szovjetunió Kommunis-

ta Pártját illeti - idézi Ebert, F.: beszámoló a Neues 

Deutschland 1957. november 30-i számában. Fejtő, F. ezzel 

kapcsolatban megjegyzi, hogy iVIao Ce-tung elég árnyaltan 

hangsulyozta a Szovjetunió elsődlegességét. A Szovjetunió 

ipari és katonai erejével magyarázta ezt, hogy a nemzetkö-

zi kommunista mozgalom élén kell állnia, ugyanakkor sejtet-

ni engedte azt a lehetőséget, hogy egy napon majd Kina is 

a jelöltek sorába állhat. 173  A tanácskozáson az volt  Mao  

Ce-tung célja, hogy a kommunista mozgalmat offenziv stra-

tégia felé sodorja azzal a kettős céllal, hogy egyrészt 

siettesse az imperializmus összeomlását, másrészt kudarc-

ra kárhoztasson bármilyen békés megegyezési kísérletet a 

Szovjetunió és a Nyugat között. 

Fejtő, F. a Chine - URSS c. munkájában olvashatjuk, 

hogy a kínaiak taktikai meggondolásból előnyösnek tartanák 

a kapitalizmusból a szocializmusba való békés belenövés 

megvalósitásának óhaját hangoztatni, de rögtön megfogal-

mazzák azt is, ami szerintük ellene szól: elernyedne a tö-

megek forradalmi lendülete és a kommunista pártok össze-

keverednének a szocialista pártokka1. 174  

A kommunista és munkáspártok tanácskozásának záró-

aktusaként végül elkészült a határozat, és majdnem vala-

mennyi résztvevő - köztük a KKP is - aláírásával igazolta 

annak elfogadását. 

A KKP és az SzKP, illetve más kommunista pártok kö-

zött a nézeteltérés tehát az 1957-es moszkvai tanácskozáson 
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öltött először nyilvános fórmát. A KKP mai vezetése azon-

ban igyekszik ugy feltüntetni, hogy e nézeteltérések már 

az SzKP XX. kongresszusa után jelentkeztek, mivel annak ha-

tározataival ők elvileg nem értettek egyet. Ezt a nézetet 

osztják a felhasznált irodalom szovjet és nyugati vonat-

kozásai. Fejtő, F. emellett megjegyzi, hogy abban az idő-

ben a kinaiak nyilvános álláspontja a kongresszus hátáro- _ 

tataival szemben sokkal árnyaltabb volt, mint ahogy ez a 

későbbi polemikus irásokból kitünik. Valószinüleg a KKP 

egyet .. nem értése az SzKP, illetve a nemzetközi kommunis-

ta mozgalom néhány elméleti megfogalmazásával már a XX. 

kongresszus után jelentkezett. Jelen esetben elfogadhat-

juk Fejtő véleményét, hogy a kinaiak nyilvános állásfogla-

lása a kongresszus anyagával kapcsolatban kezdetben sokkal 

árnyaltabban jelentkezett, mint a későbbi irásokban, hi-

szen - bár voltak kisérletek a KKP egyes vezetői, s ezek  

között volt Mao Ce-tung is, részéről a KKP VIII. kongresszu-

sa.. néhány kitételének negligálására - erre az időszakra 

esik a KKP-n belüli vita kiélesedése a követendő uttal kap- 

csolatban, s a VIII. kongresszus 2. ülésszakáig tart, illet-

ve ez az ülésszak zárja le a két eltérő nézet vitájának 

egyik szakaszát, ami a későbbi időkben - korántsem kisebb 

lendülettel - még folytatódik. Feltételezhető, hogy a vi- 

ta hevében rögtön nem kezdődhetett meg az SzKP nézeteinek 

bírálata nyilvános fórumokon, de az együttmüködés külső 

jelei is erre engednek következtetni. 
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A KKP és más kommunista pártok egységének megbom-

lása, amely a KKP részéről a Mao Ce-tung vezette csoport 

részéről jelentkezett, a következő kérdésekben csucsoso-

dott ki:  

A KKP vezetőinek első, nagyobb horderejü lépése egy 

1954-ben Pekingben kiadott történelmi kézikönyv. Ez egy 

olyan térképet tartalmazott, amelynek az volt a cime: Az 

imperialisták által Kinától 1848 és 1919 között elrabolt 

területek. Az elvesztett 19 tartomány között szovjet Kö-

zép-Ázsia területei szerepeltek az első helyen. A térképen 

kirajzolt kinai határok elérték a Bajkál tavat, magukba 

zárták az Altaj-hegységet, a Pamir fennsik egy részét, 

Kelet-Kazahsztánt Pavlodarral, Szemipalatinszkkal, és Alma-

-Atával, majdnem a teljes Kirgiz Köztársaságot jelenlegi 

fővárosával Frunzéval, valamint szovjet Tadzsikisztánnak 

az Afganisztánnal és Pakisztánnal határos vidékeit. 175  

A térkép megjelenését nem követte területi követelés a 

KNK részéről. Ezzel az igényükkel csak a hatvanas évek 

második felében kezdődött kinai-szovjet határviták során 

jelentkeztek. 

A Mao Ce-tung köré csoportosult kinai kommunisták 

nem értettek egyet a személyi kultusz XX. kongresszuson 

megtett bírálatával. Az egyetértés hiányának . itt belpoli-

tikai okai lehettek. Ugyanis Mao Ce-tung helyzete Kinában 

sok tekintetben hasonlitott ahhoz, amelyet Sztálin foglalt 

el a Szovjetunióban. Ha tehát a személyi kultusz határozott 
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elitélése mellett foglaltak volna állást - ami nem tör-

tént meg, mivel Mao Ce-tung 1957. február 27-én a Legfel-

sőbb Államtanács ülésén mondott beszédében "A népen belü-

li ellentmondások helyes megoldásáról" cimmel már egyet-

len szót sem ejtett a párt VIII. kongresszusáról, tehát 

figyélmen kivül hagyta annak határozatait - Mao tekintélye 

sem maradt volna csorbitatlan. Ebben az esetben pedig va-

lószinüen belpolitikai problémákkal kellett volna számol-

ni Kinában. Mindemellett Mao Ce-tung kultuszát is korlá-

tozták valamelyest a párton belül ekkor, valamint Sztálin 

birálatának egyes elemeit is helyeselték. 

Másik surlódási terület a forradalom békés utjának 

elmélete volt. Mao Ce-tung kijelentése a moszkvai tanács-

kozáson, mely szerint "a keleti szél legyőzi a nyugati 

szelet" a végső győzelem bizonyosságát, a forradalmi hi-

tet jelképzete. Itt arról lehetett szó, hogy a kinai párt 

egészen 1952-1953-ig polgárháboruban nőtt fel. Igy saját 

tapasztalatukból azt a következtetést vonhatták le, hogy 

a világ más tájain is azon az uton juthatnak a hatalomhoz, 

amelyiken a KKP. Ez a következtetés arra mutat rá, hogy 

a kinai kommunisták egy része tulbecsülte saját pártja 

jelentőségét. Eddigi belső módszereik is szembeállithatták 

őket ezzel az elmélettel. Hozzászokva a háborus körülmé-

nyek között bevált módszerekhéz, a forradalom győzelme 

utáni időszakban is a fontosabb intézkedéseket a forra-

dalmi szellem mesterséges ébrentartásával hajtották végre. 
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Ennek egyik pregnáns példája a földosztás, vagy . a terme-

lőszövetkezetek szervezése volt. 

A negyedik ütközési pont a békés egymás mellett élés 

XX. kongresszuson meghirdetett elmélete volt. A Kinai Nép-

köztársaság 1955-ben, a bandungi értekezleten aláirta a 

békés egymás mellett élés alapelveit tartalmazó dokumen-

tumokat. Ennek szocialista és. tőkés viszonylatban általá-  

nos'jelentőséget tulajdonitottak. A XX. kongresszuson meg-

hirdetett békés egymás mellett élés politikája a stratégia 

nagy fontosságu része volt, mivel az uj elméleti megfogal-

mazás szerint ennek keretein belül, a harmadik világhábo- 

ru elkerülésével el lehet jutni a világforradalom győzel-

méhez. A kinaiak viszont csak taktikai jelentőséget tulaj-

donitottak a világháboru elkerülhetőségének. Nézetük az 

volt, hogy a világháboru elodázható, de nem kerülhető el, 

mert az imperializmus ki fogja robbantani. Ők tehát nem 

vizsgálták felül azt a korábbi álláspontot, amely az ötve-

nes évek elején a szocialista országoknak együttes és meg-

alapozott véleménye volt, de az ötvenes évek második felé-

re  már egészen más megvilágitásba került. 

A változásra törekvés, amelyet a KKP VIII. kongresszu-

sának második ülésszaka hozott meg 1958-ban, a belső hely-

zettel és - az első ötéves tervvel és azzal,ahogy ezt ér-

tékelték - összefüggött. Ekörül a vita már 1956 első felé-

ben megkezdődött. "1956 áprilisában... - ismerte  el  később 

Mao Ce-tung - megkezdtük épitésünk saját irányvonalának ki- 
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dolgozását, amelynek alaptételei megegyeznek a Szovjet- 

unió irányvonalával, de a mi tartalmunkat öntöttük bele."
176  

Ez azt jelentette, hogy a KKP politikájában számos helyen 

igyekezett változtatni, változásokat eszközölni. Igy pél-

dául a szükségesnél nagyobb arányban kivánta növelni a be-

ruházásokból a könnyüipar és a mezőgazdaság hányadát, ami 

hátráltatta volna az ország ipari bázisának, ezzel a szo- 

cializmus anyagi alapjainak a megteremtését. A volt föl-

desurakat és kulákokat fölvették a tevmelőszövetkezetekbe. 

Ekkor fogalmazta meg Mao Ce-tung azt a tételét, hogy Kina 

- mivel a kapitalizmus fejlődését átugrotta és igy nem 

fertőzte meg a burzsoá ideológia - egy olyan tiszta lap, 

amelyre mindenfajta irásjelet fel lehet irni. Burkolt for-

mában felszólitott a dogmatizmus és az "északi szél" elle-

ni harcra, amin a Szovjetunió és a nemzetközi kommunista 

mozgalom hatását értette. Tervei azonban ekkor még ellen-

állásba ütköztek, mint azt a KKP VIII. kongresszusa is 

bizonyitotta. 

Kétségtelen, hogy a KKP eltérő koncepciója hosszabb 

folyamat eredményeként, objektiv és szubjektiv tényezők 

hatására alakult ki, még végül a két párt 1964-ben elju-

tott a szakitásig. Most nem elemezzük azokat a kinai tör-

ténelem hagyományaival összefüggő, a KKP forradalmi har-

cának sajátosságaiból eredő és a harmincas évek elhajlá-

sából következő okokat, amelyek feltétlenül megalapozták 

a külön irányvonal kialakulását., hiszen ezek az 1949-1957- 
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ig terjedő időszak utolsó két évének csupán formálódó, 

kezdeti jelenségei. Pusztán az ötvenes évek közepétől ha-

tó tényezők összefoglalására vállalkozunk. 

Vitathatatlan, hogy a KKP irányvonalának módositá-

sa után ugyanazt a. politikai irányvonalat vallotta magáé-

nak és követte, mint a többi kommunista párt. Ezen az uton 

haladva sikereket ért el a szocializmus épitése terén, fo-

kozatosan javult az ország gazdasági helyzete. Az első öt-

éves terv eredményeinek értékelésekor azonban nem volt 

megelégedve a kínai vezetők egy része ezzel a fejlődés-

sel, és az ütem gyorsítását követelte. Ezek irreális köve-

teléseket fogalmaztak meg a Szovjetunió és a szocialista 

országok felé akkor, amikor arról volt szó, hogy milyen 

szerepet játszik a Szovjetunió és a szocialista világrend-

szer e gyorsabb gazdasági fejlesztés, a nagy ugrás megva-

lósitásában. Mao Ce-tung már az 1957-es moszkvai tanács- 

kozáson is beszélt arról, hogyan lehetne az egész szocialis-

ta világrendszer gazdasági növekedését meggyorsitani: ameny-

nyiben a Szovjetunió összes beruházásainak felét Kínában 

alkalmaznák, jelentős gyorsulás következne be, mert ott 

olcsó a munkaerő. Azzal viszont nem számolt, hogy szakembe-

rekben Kínában nagy hiány van, és hogy a Szovjetunió, mint 

a világforradalom fő tényezője egy ilyenfajta segitség-

nyujtás esetén gazdaságilag jelentősen meggyengülne, s 

vele együtt gyengülnének a világkommunizmus-.és forradalom 

erői is. Ettől függetlenül 1958-59-ben több gazdasági szer- 
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ződést kötött a két ország, ami alapján a Szovjetunió to-

vább növelte a Kinának nyujtott segitséget. De valószinti, 

hogy a Kinában történő beruházások visszautasitása a Szov - 

jetunió részéről is hozzájárult ahhoz, hogy a KKP később 

levonta azt a következtetést, hogy önerőre kell támaszkod-

nia. 

A kinai gazdaság goyrsabb fejlesztésének célkitű-

zése szoros összefüggésben volt a maoista pártvezetés he 

gemonisztikus törekvésével is, mellyel a nemzeti felszaba-

dulásukért küzdő népek vezérévé szerettek volna válni. 

Nem véletlen, hogy már 1949-ben Ázsia és Óceánia országai-

nak szakszervezeti tanácskozásán javasolták a gyarmati sor-

ban levő országoknak a kinai forradalom tapasztalatainak 

követését. A kinai gazdaság megerősödése - a szocializmus 

anyagi alapjai lerakásának első éveiben - a KKP nacionalis-

ta vezetői szerint megteremtette azt az alapot, amelyet 

gyorsabb ütemben továbbfejlesztve, az eredeti elképzelé- , 

seknél jóval hamarabb lehet Kina fejlett ország, ami reá-

lissá teheti, hogy a felszabadulásért küzdő országok élé-

re álljon és ezzel belépjen a vezető nagyhatalmak sorába. 

Ezért történt az meg, hogy nem értettek egyet sem a kapi-

talizmusból a szocializmusba való átmenet békés formájá-

val, sem a békés egymás mellett élés XX. kongresszuson el-

fogadott elvével. 



- 148 - 

IV. A KKP és az SzKP együttmüködésének eredményei és kér-  

dőjelei /1949 --1957/  

A szovjet-kinai kapcsolatok az 1949-1957 közötti 

időszakban lényegében töretlenül fejlődtek. A KNK-nak 

1949. október 1-én a diplomáciai kapcsolatok kiépitésé-

re tett javaslatára pozitiv választ adott a szovjet kor .- 

mány. Ennek eredményeként rövidesen hivatalosan is rög-

zitették a Szovjetunió és a KNK együttmüködésének alapel-

veit, valamint az együttmüködés gyakorlati megvalósitásá- 

nak utjait. Ezt a célt szolgálta a két ország 1950. febru= 

ár 14-én megkötött alapszerződése, amely meghatározta a 

politikai és gazdasági kapcsolatok rendszerét, és a külön-

böző kérdésekben teljes nézetazonosságról tett tanuságot. 

Az 1949-1957-ig terjedő szakaszban'az alapszerződést több 

konkrét egyezmény egészitette ki. Ezek közül kiemelkedik 

az 1954. október 12-én kötött egyezmény-rendszer;- melyre 

a dolgozat elszórtan, az egyes fejezetek odaillő részei-

nél tér ki - s szintén a két szerződő fél nézeteinek azo-

nosságát mutatja. 

Az alapszerződés megkötése után kiszélesedtek a 

gazdasági, politikai és kulturális. kapcsolatok. 1952-re 

befejeződött a népgazdaság helyreállitása Kinában, és az 

ország megkezdhette a szocializmus alapjainak lerakását. 

A KNK gazdasági sikereihéz nagymértékben hozzájárult a 

népi demokratikus országok - ezen belül elsősorban a Szov- 
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jetunió nyujtotta - segitség. E támogatás hatására a KNK 

sikeresen fejezte be a feudalizmus maradványai elleni küz-

delmet, megvalósította a demokratikus forradalom felada- 

tait és fontos szocialista átalakitásokat hajtott végre. 

A szovjet segítség egyik döntő mozzanata volt, 

hogy biztositotta a kínai forradalmi erők számára az épi-

tőmunka békés feltételeit. Felbecsülhetetlen értékü volt 

az a segitség is, amelyet a Szovjetunió a KNK-nak a nép- 

gazdaság helyreállitásához, majd az ország szocialista 

átalakitásához nyujtott. A különböző berendezések szállí-

tása, a tervdokumentációk átadása mellett 1950-1959-ig 

több mint 400 iparvállalat, mühely és más objektum épi- 

tésében, kibővitésében és rekonstrukciójában müködött köz-

re szovjet szakembergárda. 177  

A szovjet segítség: jelentős mértékben hozzájárult 

ahhoz, hogy az ország kifejlessze saját iparát, ezen belül 

elsősorban a nehézipart .. 1957-re Kina gépszükségletének 

mintegy 60 %-át tudta belső erőforrásból fedezni .  Az 1952-

es évvel összehasonlítva 1957-re a legfontosabb ipari ter-

mékfajták termelése átlagosan 177 %-kal nőtt. 

A mezőgazdasági termékek termelésében és előálli-

tásában is jelentős előrehaladás tapasztalható. Igaz, hogy 

a mezőgazdasági termelő erők alacsony technikai szinvona-

lon maradtak, a termékmennyiség növekedése erősen elmaradt 

az ipar fejlődési ütemétől, de az is nagy eredmény volt, 

hogy 1957-re leküzdötték a tömeges éhhalál veszélyét, és 



- 150 - 

biztosítani tudták a lakosság számára a létfenntartáshoz 

szükséges minimumot. 

1950-1960 között 8,5 ezer technikai szakembert, 

1,5 ezer egyéb specialistát képeztek ki a korszerű szovjet 

tapasztalatok alapján. A felső- és középszintű oktatás ta- 

pasztalatainak és módszereinek átadására 615 szovjet okta-

tó tartózkodott a KNK-ban. Mindezek jelentős szerepet ját-

szottak a népgazdaság szakembereinek és az oktató munka 

kádereinek magasszintü felkészitésében. 1949-től 1960-ig 

1269 szovjet szakember látta el tapasztalatokkal a KNK 

Oktatásügyi Minisztériumát és a felsőoktatási intézménye- 

ket. 178  

A tudományos-technikai együttműködés keretében a 

Szovjetunió mintegy 2 ezer kinai specialistát és ezer tu-

dóst fogadott, akik a szovjet tudomány, technika és ipar 

eredményeivel ismerkedtek. A két ország nagy mennyiségü 

és értékű tudományos-technikai és egyéb jellegű dokumen-

tációt cserélt a tárgyalt időszakban. 

1949-től 66 kinai és 85 szovjet főiskola cserélt 

egymással tudományos anyagokat és adatokat. A szovjet és 

kinai főiskolák 124 témában végeztek tudományos-kutató 

munkát. A kínai Tudományos Akadémia több mint 900 tudósa 

végzett kutatómunkát a Szovjetunió Tudományos Akadémiá- 

j  an . 179 

Nagy jelentőségű volt Kina szocialista építésében 

a Szovjetunióval folytatott kulturális együttműködés is. 
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A korábban emlitett adatok mellett meg kell jegyezni, 

hogy a kulturális együttmüködés jelentős kihatással volt 

a kinai dolgozók marxista-leninista műveltségének emelé-

sére és világnézetük fejlődésére. 

A Szovjetunió segitséget nyujtott Kinának a saját, 

korszerü hadiipar megteremtésében. A Szovjetunió a KNK 

rendelkezésére bocsátotta a korszerű haditechnika techni-

kai és technológiai dokumentációját. A gazdasági épités 

és a védelmi erő erősitése érdekében 1950-1961-ig 11 hosz-

szulejáratu kölcsön terhére 2 milliárd rubel értékben bo-'  

csátott a Szovjetunió a KNK rendelkezésére különféle be-

rendezéseket, felszereléseket, haditechnikai termékeket 

stb. 180  

Mint látjuk, igen sokirányu gazdasági kapcsolat 

fejlődött ki a Szovjetunió és a KNK között a tárgyalt 

periódusban. Nem hagyva figyelmen kivül azt sem, hogy a 

Szovjetuniónak is előnyös volt a_Kinával folytatott ke-

reskedelem, azt kell mondanunk, hogy a két fél közül Ki-

na profitált többet ebből a_ kapcsolatból. Ennek megité-

lésénél számolnunk kell azzal, hogy a második világháboru 

után a Szovjetunió gazdasága is nehézségekkel küzdött, 

és nem minden nélkülözés nélkül tudta biztositani a ba- 

ráti országoknak nyujtott támogatást. A kinai gazdaság 

1949-es és 1957-es fejlettségi szintje, valamint a dolgo-

zatban felsorakoztatott adatok viszont arról tanuskodnak, 

hogy igen számottevő a Szovjetunió nyujtotta segitség. 
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A segitség értékét még emeli az imperialisták által a 

KNK köré vont gazdasági blokád ténye. Az imperialista 

blokád funkcionálása közben a Szovjetunió biztos, stabil 

piacot jelentett a KNK számára, a kinai áruk alapvető vá-

sárlója volt. Nem beszélve arról, hogy a KNK-nak mint fi-

atal, fejlődő országnak egyébként is nehéz lett volna be-

törni a világpiacra, ismerve az ország árlajstromát, és 

áruinak minőségét. 

A tőkés blokád következtében csak a szocialista 

országokkal, s elsősorban a Szovjetunióval kialakitott 

szoros gazdasági kapcsolat tette lehetővé, hogy a KNK je-

lentős mértékben exportáljon mezőgazdasági és ipari nyers-

anyagokat, valamint más árucikket. A Szovjetunió gyakran 

vagy maga vásárolta meg, vagy segített értékesiteni olyan 

kinai árukat, melyek nem voltak keresett cikkek. Ezek fi-

gyelembe vételével állithatjuk, hogy a gazdasági kapcsola-

tok elsősorban a KNK számára voltak fontosak, az profitált 

többet e kapcsolatból olyannyira, hogy az elmaradott, fél-

feudális jegyekkel is biró gazdaságát viszonylag fejlett 

szintre tudta emelni az első ötéves terv végére. 

A nemzetközi politikában kialakított együttmüködés 

értékelésekor abból kell kiindulni, hogy a második világ-

háboru után milyen változások mentek végbe a nemzetközi 

politikában, a nemzetközi erőviszonyokban, a nemzetközi 

kommunista mozgalomban, és hogy hogyan hatott ezekre a KNK 

kikiáltása és az, hogy a fiatal népköztársaság a szocializ- 



- 153 - 

mus építésének utjára lépett. 

A második világháboru küzdelmeiből a Szovjetunió 

egyrészt katonai sikerei következtében, másrészt mint az 

antifasiszta koalíció egyik elismert vezető nagyhatalma, 

megerősödve került ki. Az e téren kifejtett tevékenysége, 

a népi demokratikus államok megalakulása, valamint az 

imperialista országokban a demokratikus és kommunista moz-

galmak erősödése jelentős veszteségeket okozott az impe-

rialista tábornak, amely nem nyugodott bele az elszenve-

dettvereségbe, és a kommunizmus térhóditásának megaka-

dályozására és visszaszoritására meghirdette a hideghábo- 

rus politikát. Ebbe a nemzetközi helyzetbe kell behelyez-

ni és értékelni a KINK megalakulását és csatlakozását kez-

detben az antiimperialista, majd később a szocialista 

erők táborához. 

A kínai forradalom győzelme a világforradalom ré-

sze volt, s ebben a relációban hozzájárult ahhoz, hogy a 

második világháboru végén bekövetkezett események hatásá-

ra meggyengült imperializmus további vereséget szenvedjen. 

A világforradalmi folyamatra ezzel szemben pozitív hatást 

gyakorolt, erősítette annak erőit a kapitalista világrend-

szerrel folytatott küzdelmében. Kina életében ez a fordu- 

lat, a szocialista ut választása, jelentős momentum volt. 

Kedvezően hatott elsősorban az ország belem , de külpoliti-

kai problémáinak megoldására, s az adott helyzetben az 

egyetlen járható ut volt. 
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A KNK megalakulása után a KKP-vezette ország magá-' 

énak vallotta a szocialista külpolitika alapelveit, és a 

különböző, nemzetközi méretű kérdések megvitatásánál ennek 

szellemében lépett fel. Ezt a megállapitást támasztja alá 

a koreai kérdésben, a japán különbéke-szerződés megköté-

sekor, a genfi értekezleten, a bandungi tanácskozáson, 

s lényegében még az SzKP XX. kongresszusán is kifejtett 

tevékenysége, bár a XX. kongresszuson a KKP delegációja 

megnyilvánulásainak őszinteségét meg lehet kérdőjelenzi. 

A KKP-nak a XX. kongresszuson kinyilatkoztatott, 

néhány, a szocialista országok kommunista pártjainak né-

zeteitől eltérő külön állásfoglalás jelentkezése összefüg-

gésbe hozható mindenek előtt azzal, hogy az ország gazda-

sági életében és nemzetközi helyzetében bekövetkezett po-

zitív változások hatására a KKP Mao Ce-tung vezette nacio-

nalista csoportja elérkezettnek látta az időt arra, hogy 

megkezdje korábbi, nacionalista-hegemonisztikus nézetei-

nek felelevenitését. 

A KKP vezetőségén belül 1956-ban megkezdődött, az . 

ország gazdaságfejlesztési ütemével kapcsolatos viták so-

rán a maoisták ugy itélték meg, hogy Kinában lehetőség van 

a gazdaságfejlesztés ütemének fokozására, s ha elfogadják 

ennek realizálását, Kina az eddigi tervek előirányzatai- 

nál jóval hamarabb lehet fejlett ország, melynek elérése 

nagyhatalmi igényeik megvalósitásának elengedhetetlen fel-

tétele volt. 
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Ebben a relációban pedig szembekerült egymással 

a KNK nemzeti érdeke a kommunista mozgalom nemzetközi ér-

dekeivel, ami objektive talajt biztositott a nézeteltéré-

sek kialakulásának és megnövekedésének. Itt természetesen 

nem azt állitjuk, hogy a maoisták által megfogalmazott 

nemzet i. érdekek a KNK valós nemzeti érdekei voltak, de 

az adott időpontban - s 1957-ig nem ez határozta meg alap-

vetően a szovjet-kinai viszony alakulását - motiválták a 

KKP maoista vezetésének viszonyát a nemzetközi kommunis-

ta mozgalomhoz, és a Szovjetunióhoz. 	. 
Bár óvatosan,- mivel a tárgyalt periódusban még 

ugy ítélték meg, hogy a baráti országok támogatására szük-

sége van az országnak - de ekkor már megkezdték a naciona-

lista elemek a szovjet tapasztalatok átvételének birála-

tát,.és annak a lehetőségnek a vizsgálatát, hogy hogyan 

valósíthatnák meg nagyhatalmi törekvéseiket. E korábban 

is vallott célkitűzésük realizálását akadályozták az SzKP 

XX. kongresszusán megfogalmazott uj megállapitások a vi-

lágháboru elkerülhetőségéről, a két társadalmi rendszer 
békés egymás mellett élésének lehetőségéről és a kapita-

lizmusból a szocializmusba való békés átmenetről. 

Sztálin 1953-ban bekövetkezett halála, valamint az 

a körülmény, hogy a kommunista mozgalom korábbi egysége 

erre az időszakra átmeneti stádiumba került, elősegitette 

a maoizmus előtérbe kerülését. Ebben a helyzetben Mao Ce- 

-tung és köre a kommunista és munkáspártok 1957-es moszkvai 
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tanácskozásán megkisérelték benyujtani igényüket a kommu-

nista mozgalom vezetőjének szerepére azzal a megjegyzés-

sel, hogy Kina gazdaságilag és katonailag még nem áll 

azon a szinten, hogy ezt az igényét rögtön realizálni le-

hetne. 

Az eddig elmondottakon kivül meg kell emlitenünk 

a KKP vezetőségén belüli harcot az un. nacionalista és 

internacionalista szárny között. E két irányzat harca, 

különösen a maoistáknak a kinai forradalmi mozgalmon be- 

lüli uralkodó helyzetért folytatott küzdelme már 1935-ben 

megkezdődött. E küzdelem során a maoisták politikai gya-

korlata mint Feoktyisztov irja 181  - gyakran az erőviszo-

nyok függvénye volt, s mint ilyen, a lavirozás, kétszinüs-

ködés, a konkrét politikai szituációkhoz való alkalmazko-

dás jellemezte. "Igy volt ez ... a KNK fennállásának első 

nyolc esztendejében, amikor is a maoisták kénytelenek vol.' 

tak lemondani saját politikai irányvonaluk nyilt realizá-

lásáról, nem feladva azonban, ahogy ezt -megmutatták az 

elkövetkező évek, stratégiai terveiket, hogy a marxiz-

mus-leninizmust maoista politikai doktrinával váltsák 

fel." 182  

A kinai forradalom győzelme utáni időszak nem ked-

vezett a maoistáknak. A kinai népnek a Szovjetunió támo-

gatásával elért sikerei, a KNK és a Szovjetunió, valamint 

a KKP és az SzKP sokoldalu együttműködése kedvező körül-

ményeket teremtett a párton belül a proletár, marxista-le- 
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ninista elemek megerősödéséhez. Ugyanakkor "a maoista 

kispolgári nacionalista áramlat még nem rendelkezett a 

pártban szilárd bázissal, hogy ellentámadásba mehessen 

át, még manőverezett, kivárt, erőt gyüjtött, és a megvál-

tozott történelmi helyzetben uj stratégiai változatot ke-

resett." 183  

Ugy tűnik, hogy a KNK fennállásának első nyolc évé-

ben, a politikai irányvonal módositása után megoldódtak 

a KKP-n belüli problémák, és a párt többé-kevésbé követ-

kezetes internacionalista politikát folytatott. A genfi 

értekezleten, a bandungi tanácskozáson és az SzKP XX. 

kongresszusán jelentkező  kisebb elhajlások,- bár jelez-

ték a veszélyt - de nem tüntek olyan jelentős hibának, 

melyet a kommunista pártok közös összefogásával ne lehe-

tett volna megoldani,- és kijavitani. Ennél nagyobb hord-

erejű kérdés volt már a kommunista és munkáspártok 1957. -

évi decemberi tanácskozásán kifejtett kinai álláspont, 

de ez sem változtat azon a tényen, hogy a szovjet-kinai 

kapcsolatokra 1949-1957-ig alapvetően a jószomszédi, ba-

ráti viszony volt jellemző. A két ország széles skáláju 

gazdasági, politikai és kulturális együttműködést alaki-

tott ki, s a nemzetközi kérdésekben következetes,  inter-

nacionalista politikát valósitott meg. Ez-utóbbi megálla- 

pitással nem kerülünk ellentétbe a néhány sorral feljebb 

tétt kijelentésünkkel, hiszen ebben az időszakban a KKP 

részéről jelentkező elhajlások - mint korábban szóltunk 
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róla - közös erőfeszitéssel még kijavithatók lettek volna. 

Mint ismeretes, a már 1957-ben is jelentkező nézet-

eltérések az 4vek során tovább éleződtek, és 1964-ben be-

következett a szakadás a két párt között. A kínai külön 

irányvonal jelentkezése, a KKP eltávolodása a nemzetközi 

kommunista mozgalomtól és az SzKP-tól, sulyosan érintette 

a nemzetközi kommunista mozgalom és a világforradalom erő- 

it. A világforradalmi folyamatnak jelentős veszteséget o-

kozott, és gyengitette annak egészét. Ugyanakkor a KNK 

szempontjából sem célravezető ez , a megoldás. Időlegesen 

ugyan hozhatott eredményeket az, hogy a KKP szakított a 

szocialista világrendszer erőivel, de hosszabb távon vizs-

gálva mind nemzetközileg, mind belpo]itikailag csak átme-

neti, taktikai eredmények születhettek. 
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V. Jegyzetek  

1. Az 1945 februárjában összeült jaltai konferencián alá-

irt titkos egyezmény értelmében a Szovjetunió vállalta, 

hogy Németország veresége után két-három hónappal had-

balép Japánnal a Távol-Keleten a következő feltételekkel: 

"1. Külső-Mongóliában /Mongol Népköztársaságban/ fennma- 

rad a "status - quo". 

2. Oroszország visszakapja azokat a jogait, amelyektől 

1904-ben Japán hitszegő támadásával megfosztotta, 

nevezetesen: 

a./ a Szovjetunió visszakapja Szahalin szigetének 

déli részét és az összes hozzátartozó szigeteket; 

b./ nemzetközivé teszik Dairen kikötőjét, tisztelet-

ben tartva a Szovjetuniónak e kikötőhöz füződő 

elsődleges érdekeit, és helyreállítják a Port 

Arthurra,mint a Szovjetunió haditengerészeti tá-

maszpontjára vonatkozó bérletet; 

c./ a Dairennel való összeköttetést biztositó kelet-

-kinai vasutvonalat és a délmandzsuriai vasutvo-

nalat e gy  szovjet-kinai vegyes társaság közösen 

üzemelteti, biztositva a Szovjetunió előjogait, 

de tiszteletben tartva Kina teljes szuverenitását 

Mandzsuriában. 

3. A Szovjetuniónak átadják a Kuril-szigeteket."/In: 

A Nagy Honvédő Háboru története 1941-1945. 5. kötet. 
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Zrinyi Katonai Kiadó, 1967. 433. old.; Vnesnjaja 

politika Szovjetszkogo Szojuza v period Otyecsesztven-

noj vojni. T. III. sztr. 111./ 

2. Kapica, M. Sz.: Szovjetszko- kitajszkie otnosenyija.. 

Moszkva, 1958. 327. old. 

3. Uo. 

4. Mao Ce-tung Válogatott müvei. 4. kötet. Szikra, 1954. 

663. old. Részben idézi: 

Lenyinszkaja politika SZSZSZR v otnoseriyii Kitaja. 

Moszkva,  1968. 117. old.;  

Boriszov, 0.B. - KOLOSZKOV, B.T.: Szovjetszko-kitajszkie 

otnoseiiyija1945-1970. Kratkij ocserk. Moszkva, 1972. . 

16. old.;  

Kapica, M. Sz.: Szovjetszko-kitajszkie otnosenyi j a.. . 

327. old. 

5. Vlagyimirov, P.P.: Oszobij rajon Kitaja 1942-1945. 

Moszkva, 1974. 633. old. 

6. Uo. 

7. Uo. 

8. Csucstalálkozások és külügyminiszteri értekezletek. 

I. rész. Budapest, 1962. 45-46. old.; 

Kende István: Forró béke-hidegháborü. A diplomáciai 

kapcsolatok története 1945-1956. Kossuth, 1970. 53.old.; 

Az Egyesült Államok története. 2. kötet. Gondolat, 1964. 

228. old.; 	 . 

Várnai Ferenc: A maoisták utja. Kossuth, 1976. 89. old.; 



- 161- 

Kapica, M.Sz.: Szovjetszkd-kitajszkie otnosenyija... 

340. old.;  

Novejsaja Isztorija Kitaja 1917-1970. Moszkva, 1972. 

219. old.;  

Lenyinszkaja politika SZSZSZR... 123-124. old.; . 

Boriszov, 0.B. - Koloszkov, B.T.: Szovjetszko-kitajszkie 

otnosenyija... 22. old. 

9. Vnesnjaja politika Szovjetszkogo Szojuza. Moszkva, 

1947. VI. kötet. 656. old.; Idézi: Lenyinszkaja politika 

SZSZSZR... 127.o1d. 

10. Az Egyesült Államok története,.. 2. kötet. 230. old.; 

Lenyinszkaja politika SZSZSZR... 127. old.; 

Kapica, M.Sz.: Szovjetszko-kitajszkie otnosenyija... 

341. old. 	 ' 

11. Boriszov, 0.B. - Koloszkov, B.T.: Szovjetszko-kitajszkie 

otnosenyija... 30. old. 

12. Uo. 31. old.;  

Lenyinszkaja politika SZSZSZR... 133. old. 

13. Mao Ce-tung: A népi demokrácia diktaturájáról. In: A 

kínai forradalom diadalmas utja. Mao Ce-tung válogatott 

beszédei és irásai. Szikra, 1950. 221-236. old.;  

Gluriyin, V.I.:.Szocialista forradalom Kínában. Kossuth, 

1961. 20-26. old.;  

Ábri Gábor:  A népi forradalom ' győze lme Kínában /1945 

-1949/. Budapest, 1974. MSZMP Politikai Főiskola. 

Kézirat. 26-33. old. 
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14. A kinai forradalom diadalmas utja... 226. old. 

15. Uo. 253. old. 

16. Novejsaja Isztorija Kitaja... 259. old. 

17. A szerződés pantos szövegét közli: Nemzetközi Szerző-

dések gyűjteménye 1945-1958. Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, 1958. 146-152. old. 

18. Kapica, M. Sz.: Szovjetszko-kitajszkie otnosenyija... 

352. old. 

19. Nemzetközi szerződések gyüjteménye... 147. old. 

20. Uo. 146. old. 

21. Uo. 147. old. 

22. Kapica, M. Sz.: KNR: dva gyeszjatyiletyija 	dve politiki 

Moszkva, 1969. 15. old. 

23. Az Egyesült Államok története... 2. kötet. 226. old. 

24. Uo. 232. old. 	. 

25. Kapica, M.Sz.: KNR: dva gyeszjátyiletyija... 16. old. 

26. Nemzetközi Szerződések gyüjteménye... 147. old. 

27. Uo. 

28. Uo. 

29. Glunyin, V.I.: Szocialista forradalom Kinában... 66. old. 

30. Ld. l.sz. jegyzet 

31. Nemzetközi szerződések gyüjteménye... 146., old. 

32. Uo. 148. old. 

33. Uo. 149-150. old. 

34. Mjakin, A.: A Kinai Népköztársaság, Szikra, 1952. 32.old. 

35. Jurkov, Sz.G.: Pekin: novaja politika? Moszkva, 1972. 

14. old. 
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36. Nemzetközi szerződések gyűjteménye... 150-151. old. 

37. Uo. 151. old. 

38. Uo. 

39. Kapica, M.Sz.: KNR: dva gyeszjatyiletyija... 18. old. 

40. Jurkov, Sz.G.: Pekin: novaja politika... 14. old. 

41. Glunyin, V.I.: Szocialista forradalom Kinában... 66.old. 

42. A Kinai Népköztársaság. /cikkgyü.j temény/ Szikra, 1950. . 

125. old. 	. 

43. Vnesnjaja politika i mersdunarodnüje otnosenyija KNR... 

40. old. 

44. 0 kitajszko-szovjetszkoj druzsbe. Pekin, 1950. 34.old. 

45. Mirovaja szocialiszticseszkaja szisztema hozjajsztva. 

Moszkva, 1967. 4. kötet. 135. old. 

46. Uo. 142. old. 

47. Mit kell tudni a Kinai Népköztársaságról? Kossuth, 

1974. 99-100. old. 

48. Mirovaja szocialiszticseszkaja szisztema hozjajsztve.. .. 

4, kötet. 136. old. 

49. Uo. 

50. Boriszov, 0.B. - Koloszkov, B.T.: Szovjetszko-kitajszkie 

otnoseriyija... 48. old. 

51. Fejtő, Francois: Chine-URSS.La fin d'une hégémonie Les 

origines du grand schisms communiste 1950-1957. Plon 

Kiadó. Párizs, 1964. 74. old. 

52. Der Bund, 1950. április 15. Idézi: Fejtő, F.: Chine-

- URSS... 75. old. 	 . 
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53. Kapica, M.Sz.: KNR: dva gyeszjatyiletyija... 19. ó1d. 

54. Boriszov, 0.B. - Koloszkov, B.T.: Szovjetszko-kitajszkie 

otnosenyija... 49. old. 

55. Uo. 54 .. old. 

56. Berei Andor A kínai.' népforradalom világtörténelmi 

jelentősége .. Társadalmi Szemle ;  1950. 7-8. szám.593.o1d. 

57. Uo. 	 . 

58. Vnesnjaja politika i mezsdunarodnüje otnosenyija KNR... 

46. old. 

59. Boriszov, 0.B. - Koloszkov,B.T.: Szovjetszko-»kitajszkie 

otnosenyija... 180. old. 

60. Félix Pál: A Kinai Népköztársaság nagy eredményei az 

ujjáépités terén. Társadalmi Szemle, 1953. 2.szám 

193. old. 

61. Boriszov,0.B. 	Koloszkov,• B.T. Szovjetszko-kitajszkie 

otnosenyija... 60. old. 

62. Fejtő, F.: Chine - URSS... 71. old.  

63. Glunyin, V.I.: Szócialista forradalom Kinában... 111.old. 

Itt meg kell jegyeznünk, hogy e két népgazdasági ágazat 

részarányát nem lehet egyértelműen megállapitani. A 

Társadalmi Szemlében közzétett korabeli cikk megálla-

pitása szerint 1952-ben a termelési eszközök és a fo- 

gyasztási cikkek termelésének aránya 43,5 %, illetve 

56,2 %. Lásd: Félix Pál idézett cikke 191. old. 

64. Glunyin, V.I.: Szocialista forradalom Kinában... 112. old 

65. Uo. 
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66. Társadalmi Szemle 1953. 2. szám. 190. old. 

67. Glunyin, V.I.: Szocialista forradalom Kinában... 115.old. 

68. Uo. 114. old. 

69. Jermasev, I.I.: Kina tegnap és ma. Szikra, 1953.440.old. 

70. Kapica, M.Sz.: Szovjetszko-kitajszkie otnosenyija... 

366. old. 

71. Jermasev, I.I.: Kina tegnap és ma... 440. old.; 

Gluriyin, V.I.: Szocialista forradalom Kinában... 113.old. 

72. Vnesnjaja politika i mezsdunarodnüje otnosenyija KNR... 

44. old.;  

Gluriyin, V.I.: Szocialista forradalom Kinában... 113.old. 

73. Kapica, M.Sz.: KNR: dva gyeszjatyiletyija... 56. old. 

Az adat az export és import együttes összegét tartal-

mazza. 

74. A Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodájának 

határozatai. Szikra, 1950. 7-8. old. 

75. Kapica, M. Sz.: KNR: dva gyeszjatyiletyija... 29. old. 

76. Uo. 

77. Mezsdunarodnüje otnosenyija poszle vtoroj mirovoj vojnü. 

2. kötet. I'Jloszkva, 1963. 442. old. 

78. Uo. 443. old. 

79. Kapica, M.Sz.: KNR: dva gyeszjatyiletyija... 31. old. 

80. Vnesnjaja politika i mersdunarodnüje otnosenyija KNR... 

75. old. 
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81. Uo.; 

Mezsdunarodnüje otnosenyija poszle vtoroj mirovoj 

vojnü... 417. old.; 

Kende István: Forró béke-hidegháboru... 185. old. 

82. Kapica, M.Sz.: Szovjetszko-kitajszkie otnosenyija... 

396-397. old.; 

Vnesnjaja politika i mezsdunarodnüje otnosenyija KNR... 

75. old. 

83. Gromikonak, a Szovjetunió külügyminiszter helyettesé-

nek nyilatkozata a Koreában végrehajtott amerikai fegy-

veres  intervencióról. 

id.: Kurdjukov, I.F. - Nyikiforov, V. N. 	Perevertajlo, 

A.Sz.: Szovjetszko-kitajszkije otnosenyija 1917-.1957. 

Szbornyik dokumentov. ItIoszkva, 1959. 229-235. old.; 

a továbbiakban: Szovjetszko-kitajszkija otnosenyija 

1917-1957. 

Mezsdunarodnüje otnosenyija poszle vtoroj mirovoj vojnü.., 

2. kötet. 418. old.; 

Kapica, NI.Sz.: KNR: dva gyeszjatyiletyija... 34. old. 

Kapica, M.Sz.: Szovjetszko-kitajszkije otnosenyija... 

396. old.; 

Vnesnjaja politika i mezsdunarodnüje otnosenyija KNR... 

76. old.;  

Izvesztyija, 1950. julius 4. 

84. Kende István: Forró béke-hidegháboru... 187. old. 

85. Uo.; 

Kapica, M.Sz.: KNR: dva gyeszjatyiletyija... 35. old. 
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86. Szovjetszko-kitajszkie otnosenyija 1917-1957... 

235-236. old.; 

Izvesztyija, 1950. augusztus 22. 

87. Kapica, M.Sz.: Szovjetszko-kitajszkie otnosenyija... 

403. old.. 

88. Uo. 404. old. 

89. Az Egyesült Államok távol-keleti agressziója és a 

népek harca a békéért. Szikra, 1951. 35. old.; 

Kapica, M. Sz.: Szovjetszko-kitajszkie otnosenyija... , 

404. old. 

90. Prava, 1950. október 4. 

91. K.IgI.Panikkar. In Two Chinas. The Memoirs of a Diplomat. 

London, 1955. p. 109-110. Idézi: Vnesnjája politika i 

mersdunarodnüje .otnosenyija KNR... 77. old. 

92. Uo. 76. old. 

93. Kapica, M. Sz.: KNR: dva gyeszjatyiletyija... 39. old. 

94. Uo. 

95. Uo. 

96. Kende  István: Forró  béke -hidegháboru... 190. old. 

Mersdunarodnüje otnosenyija poszle vtoroj mirovoj 

vojnü. 2. kötet... 422. old. 

97. Uo. 423. old. 

98. Uo. 

99. Pravda, 1951. február 17.; 

Sztálin: A békéért. 1946-1952. Szikra,_1952. 94-95.old.; 

Szabad Nép. 1951. február 17. 
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100. Mezsdunarodnüje otnosenyija poszle vtoroj mirovoj 

vojnü. 2. kötet... 423. old. 

101. Uo. 426. old.; 

Kapica, M.Sz.: Szovjetszko-kitajszkie otnosenyija... 

398.old.; 

Kende István: Forró béke-hidegháboru... 191. old.; 

Az Egyesült Államok távolkeleti agressziója... 37.old.; 

Pravda, 1951. junius 24.; 

Szabad Nép, 1951. junius 26.; 

Vnesnjaja politika i mezsdunarodnüje otnosenyija KNR... 

80. old.;  

Vnesnjaja politika Szovjetszkogo Szojuza. Moszkva, 

1975. 288-289. old. 

102. Szovjetszko-kitajszkije otnosenyija 1917-1957... 

278-279. old. 

103. Idézi: Jurkov, Sz.G.: Pekin: novaja politika? Moszkva, 

1972. 17. öld.; 

Vnesnjaja politika i mezsdunarodnüje otnosenyija KNR... 

42-43. old. 

104. Kende István: Forró béke-hidegháboru... 193-194. old. 

105. Uo. 194. old. 

106. Szovjetszko-kitajszkije otnosenyija 1917-1957... 

260-264. old.; 	. 

Idézi: Mezsdunarodnüje otnosenyija... 455. old. 

107. Szovjetszko-kitajszki3e otnosenyija 1917-1957... 

264-269. old. 
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108. Mezsdurnarodnüje otnosenyija poszle vtoroj mirovoj 

vo'jnü. 2. kötet... 458. old. 

109. Uo. 458-459. old.; 

Pravda, 1951. szeptember 7. 	. 

110. Nemzetközi szerződések gyűjteménye... 161-177. old. 

111. Kapica, M.Sz.: INR: dva gyeszjatyiletyija... 50. old. 

112. A Kinai Kommunista Párt "átmeneti időszakra szóló 

általános irányvonala". A Politikai Főiskola Közle-

ményei. 1974. 3. szám. 94-130. old. 

113. Lenin Müvei. 32. kötet. Szikra, 1953. 493. old. 

114. A Kinai Népköztársaság Országos Népi Gyülésének I. 

ülésszaka. 1954. szeptember 15-28. A Kinai Népköztár-

saság Alkotmánya. Szikra,  1954. 56-58. old. 

115. Az ötéves terv előirányzatait ld.: Ábri Gábor: id. 

mü. Tudományos szocializmus Füzetek. 36 -37. szám. 

122-123. old. 

116. Az Országos Népi Gyülés II. ülésazak.ának anyaga. 6.old. 

/kinaiul/. 

Idézi: Várnai Ferenc: A maoisták utja... 108. old. 

117. Szovjetszko-kitajszkije otnosenyija 1917-1957... 

284. old.; 

Lenyinszkaja politika SZSZSZR... 166. old.; 

Novejsaja isztorija Kitaja... 270. old.; 

Boriszov, 0.B. - Koloszkov, B.T.: Szovjetszko-kitajszkijI 

otnosenyija... 66. old.; 

Glunyin, V.I.: Szocialista forradalom Kinában...134.old. 
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Ábri Gábor: id. mü. Tudományos szocializmus Füzetek. 

36-37. szám.178. old.; 

Izvesztyija, 1953. március 26. 

118. Szovjetszko-kitajszkije otnosenyija 1917-1957..• 

302-305. old.; 	. 

Novejsaja isztorija Kitaja... 270. old.; 

Boriszov, 0.B. - Koloszkov, B.T.: Szovjetszko-

-kitajszkije otnosenyija... 67. old.; 

Nemzetközi szerződések gyüjteménye... 211-214. old.; 

Glunyin, V.I.: Szocialista forradalom Kinában ... 

135. old.;  

Ábri Gábor: id. mü. Tudományos szocializmus Füzetek. 

36 -3''. szám. 178. old.; 	 . 

Pravda, 1954. október 12.; 

Izvesztyija, 1954. október 13. 

119. A technikai dokumentációk, cseréje a Szovjetunió és  

a KNK között az 1949-1957 augusztusáig terjedő idő-  

szakban 

Átadott technika 
dokumentáció 

A Szu. a KNK-nak 	A KNK a Szu.-n e 

Egységes index-szám 

Beruházási tervek 751 1 

Gépek és berendezések 
gyártási terve 2207 28 

Technológiai folyamatok 
leirása 688 55 

Összesen: 3646 84 
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Ha összehasonlitjuk a táblázatban feltüntetett ada- 

tokat, láthatjuk, hogy a Szovjetunió összehasonlit- 

hatatlanul több technikai dokumentációt adott át Ki-

nának, mint a KNK a , Szovjetuniónak. A szocialista or-

szágoknak átadott technikai dokumentáció 50 %-át 

juttatta a Szovjetunió a KNK-nak. Az 1957. julius 1-

ig megkapott szovjet dokumentáció alapján 159 léte-

sitményt terveztek meg a KNK-ban, melyek több mint 

300 különböző uj termék előállitását biztositották. 

Ld.: Boriszov, 0.B. - Koloszkov, B.T.: Szovjetszko-

-kitajszkije otnosenyija... 183. old. 

120. Glunyin, V.I.: Szocialista forradalom Kinában... 238.old, 

121. Ábri Gábor: id. mü. Tudományos szocializmus Füzetek. 

36-37. szám. 187. old. 

122. Lenyinszkaja politika SZSZSZR... 166. old. 

123. Szovjetszko-kitajszkije otnosenyija 1917-1957... 

223, 315-316. old.; 

Lenyinszkaja politika SZSZSZR... 167. old.;  

Boriszov, 0.B. - Koloszkov, B.T.: Szovjetszko-kitajszkij( 

otnosenyija... 58., 67. old. 

124. Ábri Gábor: id. mü. Tudományos szocializmus Füzetek. 

36-37. szám 187. old ..; 

Glunyin, V.I.: Szocialista forradalom Kinában... 240.old, 

125. Vnesnjaja politika i mezsdunarodnüje otnosenyija KNR... 

48. old.; 	 . 
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Boriszov, 0.B. - Koloszkov, B.T.: Szovjets zko-

kitajszkije otnosenyija... 148. old. 

126. Vnesnjaja politika i  mersdunarodnUje otnosenyija KNR,.. 

48. old. 

127. Uo. 49. old. 

128. Deleyne, Jan: A kínai gazdaság. /belső terjesztés/ 

213-216. old. és 203-204. old. 

129. Uo. 213-216. old. 

130. Is ztorij a Kitaja... 449. old. 

131. Deleyne, J.: A kinai gazdaság... 207. old. 

132. Nemzetközi szerződések gyüjteménye,., 212-213. old, 

133. Kapica, M.Sz.: Szovjetszko-kitajszkije otnosenyija... 

367-368. old. 

134. Vnesnjaja politika i  mersdunarodnUje otnosenyija KNR... 

48. old. 

135. Kapica, M.Sz.: Szovjetszko-kitajszkije otnosenyija... 

370. old. 

136. Uo. 368. old. 

137. Boriszov, 0.B. - Koloszkov, B.T.: Szovjetszko-kitajszkije 

otnosenyija... 96. old. 

138. Szovjetszko-kitajszkije otnosenyija 1917-1957... 

311-312. old. 

Vnesnjaja politika i  mersdunarodnUje otnosenyija KNR... 

50. old. 

Boriszov, 0.B. - Koloszkov, B.T.: Szovjetszko-

-kitajszkije otnosenyija... 70. old. 
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Kapica, M. Sz.: Szovjetszko-kitajszkije otnoseriyija... 

368. old.; 

Izvesztyija, 1955. január 18. 

139. Kapica, M. Sz.: Szovjetszko-kitajszkije otnoseriyija... 

378. old. 

140. Fejtő, F.: Chine - URSS... 192. old. 

141. Kapica, M.Sz.: Szovjetszko-kitajszkije otnosenyija... 

378. old. 

142. Uo. 379. old.; 

Boriszov, 0.B. - Koloszkov, B.T.: Szovjetszko- 

- kitajszkije otnosenyija... 97. old. 

143. Kapica, M.Sz.: Szovjetszko-kitajszkije otnosenyija:... 

377.' old. ; 

Boriszov, 0.B. - Koloszkov, B.T.: Szovjetszko- 

-kitajszkije otnoseriyija... 72. old.; 

Pravda, 1956. julius 6. 

144. Kapica, M.Sz.: Szovjetszko-kitajszkije otnosenyija... 

379-385. old.; 

Boriszov, 0.B. - Koloszkov, B.T.: Szovjetszko-

-kitaj s zki j e otnosenyija... 72. old. 

145. Kapica, M.Sz.: Szovjetszko-kitajszkije otnoseriyija... 

394. old. 

146. Documents on International Affairs, 1954. p. 341-346., 

és Konferenzen und Vertrage, 1914-1959. II. rész, 

IV. kötet. p. 452-453. 

Idézi: Kende István: Forró béke- hidegháboru... 226.old. 
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147. Uo. 

148. Daily News Release. 1954. V. 14. 135. p. 

Idézi: Vnesnjaja politikai mersdunarodnüje otnosenyija 

KNR... 95. old. 

149. Daily News Release. 1954. V. 26. 256. p.; és 

V. 28. 279. p. 

Idézi: Vnesnjaja politika i mersdunarodnüje otnosenyija 

KNR... 96. old. 

150. Chronique de politique étrangére. Bruxelles, vol. XIX., 

N 4, jualet 1966. p. 366. 

Idézi: Vnesnjaja politika i mersdunarodnUje otnosenyija 

KNR... 97. old. 

151. Vnesnjaja politika i mersdunarodnüje otnosenyija KNR ... 

97. old.; 	. 

Jurkov, Sz.G.: Pekin: novaja politika ?... 15. old.; 

Kapica, M.Sz.: Szovjetszko-kitajszkije otnosenyija... 

402. old. 

152. Kapica, M.Sz.: Szovjetszko-kitajszkije otnosenyija... 

394. old. 

153. Daily News Release. 1954. VII. 24. p. 189. 

Idézi: Vnesnjaja politika i mersdunarodnüje otnosenyija 

KNR... 101. old. 

154. Jurkov, Sz.G.: Pekin: novaja politika ?... 23. old. 

155. Nemzetközi szerződések gyüjteménye... 209. old.; 

Szovjetszko-kitajszkije otnosenyija 1917-1957... 301.old. 

Izvesztyija, 1954. október 12. 
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156. Gömöri Endre: Ázsia-Afrika népei Bandungban. Szikra, 

1955. 12. old. 

157. Uo. 31. old. 

158. Nemzetközi szerződések gyüjteménye... 242-251. old. 

159. Kende István: Forró béke-hidegháboru... 259. old. 

160. Jurkov, Sz.G.: Pekin: novaja politika?... 24. old.; 

Pravda, 1957. január 19. 

161. Az SzKP XX. kongresszusa. /1956. február 14-25./ 

Szikra, 1956. 546. old. 

162. Uo. 33. old. 

163. Dr. Szántó György: Imperialista és antiimperialista 

stratégia. Kossuth, 1970. 63-64. old.; 

Szabad Nép, 1956. április 8. 

164. Várnai Ferenc: A maoisták utja... 116. old. 

165. Kina Kommunista Pártjának VIII. kongresszusa. 1956 .. 

szeptember 15-27. Röviditett jegyzőkönyv. Kossuth, 

1957. 130. old. 

166. Uo. 339. old. 

167. Uo. 9-10. old. 

168. Uo. 78. old. 

169. Uo. 213-214.old. 

170. Uo.. 84. old. 

171. Uo. 300.o1d. 

172. Szuszlov, M.A.: Az SzKP KB  1964. áprilisi plénumán 

tartott előadói beszéde. Népszabadság, 1964. április 7.; 

Társadalmi Szemle, 1964/4. 25. old. 
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173. Fejtő, F.: Chine - URSS... 194. old. 

174. Uo. 203 -. old. 

175. Fejtő, F.: Chine - URSS... 37. old. Itt meg kell je-

gyeznünk, hogy Prohorov, A. szovjet szerző "K voproszu 

o szovjetszko-kitajszkoj grarxyice" c. munkája /Moszkva, 

1975./ szintén emliti az 1954-ben kiadott térképet, 

de itt arra nem találunk adatokat, hogy a Szovjetunió-

tól is követelt volna a KNK területet. Ebben a munká-

ban a következő, az imperialisták által Kinától elhó-

ditott területek szerepelnek: Mongol Népköztársaság, 

Korea, Vietnam, Laosz, Kambodzsa, Burma, Malájföld, 

Thaiföld, India területének egy része, a Japánhoz tar-

tozó Rjukju-szigetek stb. /ld. id. mü: 220. old./ 

176. Mao Ce-tung felszólalása - 1958 márciusában a Csengtu-

ban rendezett tanácskozáson. Idézi: Várnai Ferenc: 

A maoisták utja... 114. old. 

177. Boriszov, 0.B. - Koloszkov, B.T.: Szovjetszko-

-kitajszkije otnosenyija... 177. old. 

178. Uo. 180. old. 

179. Uo. 181-182. old. 

180. Uo. 185. old. 

181. Feoktyisztov,V.: A maoizmus nacionalista evolució-

jának szakaszai. In: A maoizmus kritikája. 2. kötet. 

Magyar Külügyi Intézet, 1975. /szolgálati használatra/. 

56. old. 

182. Uo. 57. old. 
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183. Kinai mult és jelen. Kossuth, 197 3 . 122. old.; 

Glunyin, V.I. - Grigorjev, A.M. - Kukuskin, K. V. - 

Jurjev, M.F.: IUlezsdunarodnoje kommuniszticseszkoje 

dvizsenyije i Kommoniszticseszkaja Partija Kitaja. 

Voproszi Isztorii, 1971. 8.sz. 5 3 . old. 
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VI.  Felhasznált irodalom  

Kongresszusi határozatok, jegyzőkönyvek:  

1. Az SzKP XIX. kongresszusának anyaga. Szikra, 1953. 

2. Az SzKP XX. kongresszusa /1956. február 14-25./ Szikra, 

1956. 

3. A Kinai Népköztársaság Országos Népi Gyülésének I. ülés-

szaka. 1954. szeptember 15-28. A Kinai Népköztársaság 

Alkotmánya. Szikra, 1954. 

4. Kina Kommunista Pártjának VIII. kongresszusa. 1956. 

szeptember 15-27. Röviditett jegyzőkönyv. Kossuth, 1957. 

Dokumentumkiadványok:  

5. Csucstalálkozók és külügyminiszteri értekezletek. I. rész. 

Budapest, 1962. 

6. A kommunista és munkáspártok Tájékoztató Irodájának ha-

tározatai. Szikra, 1950. 

7. Nemzetközi szerződések gyüjteménye 1945-1958. Közgazda-

sági és Jogi Könyvkiadó, 1958. 

8. Kurdjukov, I.F. - Nyikiforov, V.N. - Perevertajlo,A. Sz.: 

Szovjetszko-kitajszkije otnosenyija 1917-1957. Szbornyik 

dokumentov. Moszkva, 1959. 

Pártvezetők beszédei, cikkei:  

9. A Kinai Népköztársaság /cikkgyüjtemény/. Szikra, 1950. 

10. Mao Ce-tung: A kinai forradalom diadalmas utja. Mao 

Ce-tung válogatott beszédei és ivásai. Szikra, 1950. 
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11. Mao Ce-tung Válogatott Müvei. 4. kötet.' Szikra, 1954. 

12. Sztálin: A békéért. 1946-1952. Szikra, 1952. 

Feldolgozások:  

13. Ábri Gábor: A népi forradalom győzelme Kinában /1945 

-1949/. Budapest, 1974. MSZMP Politikai Főiskola. 

Kézirat. 

14. Boriszov, 0.B. - Koloszkov, B.T.: Szovjetszko-

-kitajszkije otnoseriyija 1945-1970. Kratkij ocserk. 

Moszkva, 1972. 

15. Deleyne, Jan: A kínai gazdaság /belső terjesztés/. 

16. Az Egyesült Államok távolkeleti agressziója és a népek 

harca a békéért. Szikra, 1951. 

17. Az Egyesült Államok története. 2. kötet. Gondolat, 1964. 

18. Fejtő, Francois: Chine - URSS. La fin d'une hégémonie. 

Les origines du grand schisme communiste 1950-1957. 

Plon Kiadó. Párizs, 1964. 

19. Glunyin, V.I.: Szocialista forradalom Kinában. Kossuth, 

1961. 

20..Gömöri Endre: Ázsia-Afrika népei Bandungban. Szikra,l955. 

21. Isztorija Kitaja sz drevriyejsih vremjon do nasih dnyej. 

Moszkva, 1974. 

22. Jermasev, I.I.: Kína tegnap és ma. Szikra, 1953. 

23. Jurkov, Sz.G.: Pekin: novaj.a politika? Moszkva, 1972. 

24. Kapica, M.Sz.: Szovjetszko-kitajszkije otnosenyija. 

Moszkva, 1958. 
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25. Kapica, M.Sz.: KNR: dva gyeszjatyiletyija - dve politiki. 

Moszkva, 1969. 

26. Kende István: Forró béke-hidegháboru. A diplomáciai kap-

csolatok története 1945-1956. Kossuth, 1970. 

27. Lenyinszkaja politika SZSZSZR v otnosenyii Kitaja. 

Moszkva, 1968. 

28. Mehnert, Klaus: Peking und Moskwa. Stuttgart, 1963. 

29. Mezsdunarodnüje otnosenyi-ja poszle vtoroj mirovoj vojnü. 

2. kötet. Moszkva, 1963. 

30. Mirovaja szocialiszticseszkaja szisztema hozjajsztva. 

4. kötet. Moszkva, 19674: 

31. Mit kell tudni a Kinai Népköztársaságról? Kossuth, 1974. 

32. Mjakin, A.: A Kinai Népköztársaság. Szikra, 1952. 

33. A Nagy Honvédő Háboru története 1941-1945. 5. kötet. 

Zrinyi Katonai Kiadó, 1967. 

34. Novejsaja isitorija . Kitaja 1917-1970. Moszkva, 1972. 

35. 0 kitajszkó-szovjetszkoj druzsbe. Pekin, 1950. 

36. Pommerning, Horst: A kinai-szovjet határkonfliktus. 

Az egyenlőtlen szerződések öröksége /belső terjesztés/. 

37. Prohorov, A.: K vopruszu o szovjetszko-kitajszkoj 

granyice. Moszkva, 1975. 

38. Puja Frigyes: Egység és vita a nemzetközi kommunista 

mozgalomban. Kossuth, 1969. 

39. Dr. Szántó György: Imperialista és antiimperialista 

stratégia. Kossuth, 1970. 

40. A Szovjetunió Kommunista Pártjának története. Kossuth, 

1972. 
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41. Várnai Ferenc: A maoisták utja. Kossuth, 1976. 

42. Vnesnjaja politika i mezsdúnarodnüje otnosenyija KNR 

1949-1963. 1. kötet. Moszkva, 1974. 

43. Vnesnjaja politika Szovjetszkogo Szojuza. Moszkva, 1975. 

Emlékirat:  

44. Vlagyimirov, P.P.: Oszobij rajon Kitaja 1942-1945. 

Moszkva, 1974. 

Folyóirat- és egyéb cikkek, napilapok:  

45. Ábri Gábor: A maoista ideológia és stratégia a második 

világháboru befejező szakaszában. A KKP VII. kongresszu-

sa. In: A maoizmus kritikája. 1. kötet. Magyar Külügyi 

Intézet, 1975. Szolgálati használatra. 

46. Ábri Gábor: P.P. Vlagyimirov: Kina Különleges Területe. 

Társadalmi Szemle, 1974/7. sz. 

47. Ábri Gábor: A szocialista átalakulás kibontakozása a 

Kinai Népköztársaságban /1953-1957/. Tudományos szoci-

alizmus Füzetek, 36 - 37. sz. 

48. Feoktyisztov, V.: A maoizmus nacionalista evoluciójá-

nak szakaszai. In: A maoizmus kritikája. 2. kötet... 

49. Félix Pál: A Kinai Népköztársaság nagy eredményei az 

ujjáépités terén. Társadalmi Szemle, 1953/2. sz. 

50. Glunyin, V.I. - Grigorjev, A.M. - Kukuskin, K.V. -

Jurjev, P.I. F. Mezsdunarodnoje kommuniszticseszkoje 

dvizsenyije i Kommuniszticseszkaja Partija Kitaja. 

Voproszü Isztorii, 1971/8.sz. 	. 
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51. Hidasi Gábor: A maoizmus antimarxista lényegéről és 

fontosabb alkotó elemeiről. In: A maoizmus kritikája. 

1. kötet... 

52. Izvesztyija: 1950-1956. 

53. A Kinai Kommunista Párt "átmeneti időszakra szóló ál-

talános irányvonala". A Politikai Főiskola Közleményei, 

1974/3. sz. 

54. Kovalev, E.F.: Maoizm bez maszki. Voproszü Isztorii, 

1975/2.sz. 

55. Pravda: 1950-1957. 

56. Szabad Nép: 1950-1956. 

57. A Szovjetunió Kommunista Pártjának harca a nemzetközi 

kommunista mozgalom egységéért /M.A. Szuszlov előadói 

beszéde az SzKP Központi Bizottságának 1964. február 

14-i plénumán/. Társadalmi Szemle, 1964/4. sz. 

58. Tartós békéért, népi demokráciáért!: 1950-1954. 



Tartalom  

Bevezetés...... 	  1. old. 

I. A Szovjet-kinai kapcsolatok története a máso-

dik világháboru befejezésétől a Kinai Népköz-

társaság megalakulásáig  5. old. 

II. A Szovjetunió és a KNK barátságának.megalapo- 

zása /1949-1952/ 	16. old. 
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ltéleménv  

Árva Edit: Aszovjet -ékinai kapcsolatok néhány vonatkozása  

/1949-1957. cimü doktori értekezéséről  

A  disszertáció témáját nemcsak aktualitása, hanem  

ideológiai-politikai mondanivalója .terezi fontossá. A négy fe-  

jezetre osztott dolgozat a hozzáférhető elsősorban orosz  

n„yelvü -.dokumentumok és .feldolgozások alapján tekinti át, .. 

foglalja ösaze és értékeli a szovjet-kínai kapcsolatok alaku-  

lósát.. Bar nem vállalkozik .. nem is tartozik szorosan váias z-  

tott témájához *- a gazdasági, tóriadalmi háttér felraj zolásá.  

ra, mégis számottevő utalásokat tesz a kinai . foggadalom és  

polgárháboru sajátosságaira is. A szerző figyelemre méltó  

lépéséket tett a kinai forradalom győzelmének elemzésével,  

de célazerü lett volna, még ha utaláss zerilen ie, ha öse zefüg -  

gésbe hozza az európai 1947.484-as esvámén,yekkel. /T.i. az  ame- 
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érzékelteti, a kínai vezet'e kezdeti elkanyarodásit a proletár 
internacionalizmusból. 

A disszertáció meggyőző ée mértéktartó értékelést ad té. 
máláról ée hozzájárul korunk egyik legaktuálisabb probl4májának 

megitóléeéhez. Egyes kérdésekkel kapoeolatoa feltételezései meg- 
alapozottnak látszanak. 

Világos, szabatoa tárgyalása 6e elemzése erőssóge dolgoza 
tónak. Porráaanyagának esetleges bővit4se még tovább növelheti 
az értékes munka erényeit. 

A disszertációt summa oum laude minősit6sre javaslom. 

Szeged, 1976. december 14. 

/Dr. Y 	os/ 
• a tört. tud. kandiddtuea 


