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Huszonegy tisztelgô agyúlövés üdvö-

zölte Pekingben, Kommunista Kína 
fôvárosában az Egyesült Államok el-
nökét, Ronald Reagant és feleségét. 
A kínai látogatásra érkezett elnök sze-
mélyével kapcsolatban megjegyezte 
egyik napilapunk, hogy: „Annak ide-
jén, amikor a Carter-kormányzat hely-
reállította Kínával a teljes diplomáciai 
kapcsolatot, Mr. Ronald Reagan táv-
iratot küldött Taiwanba, amelyben 
mély részvétét fejezte ki”.  (Taiwan a 
Formoza-szigetre szorult Kínai Köztár-
saság, a kommunista-ellenes Nemzeti 
Kína.) Az idézett megjegyzés arra 
utal, hogy Mr. Reagan, aki még né-
hány évvel ezelôtt kommunista-ellenes 
volt, ma Vörös Kína szí--vesen látott 
vendége. Más szóval Mr. Reagan meg-
változtatta politikai világnézetét.

Ilyenféle rövid jellemzés lehet frap-
páns, de nem szabatos. Mert a látogató 
nem Ronald Reagan, az ellenzéki po-
litikus, hanem Ronald Reagan, az el-
nök. Az ellenzéki politikus és az elnök 
más és más szerepkönyvbôl nyilatko-
zik. Hogy Ronald Reagan az ember, 
mit gondol, azt nem tudjuk, de ugyan 
kit érdekel. Az, hogy a látogató sze-
mély szerint kicsoda, ez esetben nem 
érdekes. Ami érdekes, az hogy Kína 
szimbolikusan ezzel a látogatással nyi-
totta ki kapuit az Egyesült Államok 
elôtt. Szimbolikusan, mert nem 1984. 
április 26-án nyíltak meg a képletes 
kapuk, de minden gyakorlati szem-
pontból alkalmas ez a látogatás dátu-
mot adni a történelmi fordulatnak.

Történelmi fordulatot említve, ezt az 
eseményt beállítjuk a kínai történeti 
háttérbe, mely nélkül jelentôsége nem 
domborodik ki. Egy közel kilencven 
éves folyamat záródott le az amerikai–
kínai viszonyban. Amikor 1898-ban az 
amerikaiak felszabadították a Fülöp 
szigeteket a spanyol uralom alól (és jó 
szokás szerint ott maradtak), Liang 
Csi-csao mandarin, a kínai ügyek ve-
zetôje az eseményrôl szóló emlék-
iratában a történteket így jellemezte: 
„A Fülöp-szigeteken végrehajtott ame-
rikai vállalkozás valójában az ameri-
kaiak ázsiai hódításának kezdete. 
Ágyunk lábánál mégegy tigris lesel-
kedik.”  

Abban az idôben valóban több raga-
dozó vájkált Kína eleven testében, 
mert e nagy és népes birodalom nem 
volt elég egységes a védekezésre. A 
mai Kína egységes, legalább is köz-
igazgatásilag és gazdaságilag, és hatá-
rait bizonyára eredményesen meg is 
tudná védeni. Határain belül nincse-
nek idegenek – és mégis most kinyíl-
tak a kapuk a legerôsebb tigrisnek, 
mosolyogva, hajlongva, 21 díszlövés-
sel. Így hát a változást  nemcsak az 
amerikai látógatóknál kell kivallatni, 
hanem sokkal inkább a kínaiaknál.

De lássuk elôbb a többi tigrist, kik 
voltak, hová lettek? Míg Európa, nyug-
talan lázban, az alkalmazott tudomá-
nyok segítségével diadalmas civilizá-
ciót alkotott az utóbbi öt évszázadban, 
Kína külön világként bámulta három-
ezer éves kultúrájának fonnyadó virá-
gait, önmagát tekintve a világ központ-
jának (Csungkuo), melyet mint (Kö-
zépsô Királyságot) vazallus államok 
vesznek körül, és aki belép e szent 
helyre, háromszor letérdel, háromszor 
arcra borul. ... 

[Most nem követjük Kína történetét, 
célunk a jelenkeri változás követése.] 

(Magyar Élet, 1984. május 10.)
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A két tigris esetének elmondását 

múlt heti politikai beszámolónk végén 
ígértük, hogy elérkezzünk Kína újabb-
kori történelmének elôadásában addig 
a jelentôs eseményig, amikor az ame-
rikaiak félévszázados Open Door poli-
tikája eredményeként Reagan elnök 
bevonult az eléje gördített vörös szô-
nyegen Vörös Kinába.

A második világháború végén, mint 
említettük, két hatalom maradt a távol-
keleti porondon, azután, hogy a japán 
háborús gépezet összeomlott: az Egye-
sült Államok és a Szovjetunió. Még 
ma is egyik legnagyobb rejtélye a 
második világháborúnak, közelebbrôl 
az amerikai politikának, miként jutott 
a moszkvai bolsevizmus a háború 
végén a nyugati frontján is, a keleti 
frontján is minden épeszû háborús 
célt meghaladó méretû zsákmányhoz? 
Még csak azt sem lehet mondani, hogy 
háborús erôfeszítéseik hozták ôket az 
elfoglalt területek birtokába, hiszen 
amikor Jaltában megállapították a 
szovjet katonai megszállás demarká-
ciós vonalait mindkét fronton, akkor 
nyugaton még nem lehetett tudni, 
hogy hol lesz a közép-európai arcvonal 
a védelem összeomlásakor, Távol-
Keleten pedig a Szovjetunió még csak 
nem is volt háborús viszonyban Japán-
nal. Hogy a fenti idézet szavaival 
éljünk, a háború sorsát eldöntô ame-
rikai erô olyan helyzetet teremtett a 
moszkvai bolsevisták részére, amivel 
elkerülhették rendszerük megingását 
(azután, hogy Sztalin megmutatta ka-
tonáinak Európát), és iparfejlesztésük 
érdekében megkapták Közép-Európát 
és kifoszthatták Kína leggazdagabb 
tartományát, Mandzsúriát.

Ha a háború célja az volt, hogy ártal-
matlanná tegye az Egyesült Államok a 
japán militarizmust, amely elfoglalta 
szövetségeseinek gyarmatait, akkor az 
amerikaiak két dolgot feleslegesen 
cselekedtek. Az egyik a Japánra ledo-
bott atombombák, a másik a szovjet-
orosz hadüzenet. Ez utóbbiban a szö-
vetségesek még Jaltában megegyez-
tek. Noha a távol-keleti szövetséges 
partner, a japán támadások áldozata, 
Kína volt, a kínai kormányfôt, Csang 
Kaj-seket meg sem hívták a jaltai kon-
ferenciára, és annak távol-keleti hatá-
rozatait is titokban tartották, a kínai 
kormányt az ôket éríntô határozatok-
ról nem tájékoztatták. Jaltában az 
amerikaiak szorgalmazták az oroszok 
Japán-ellenes hadüzenetét, amire Szta-
lin kijelentette, hogy az európai gyô-

zelem után szó lehet róla, ha megkap-
ják Mandzsúriát és Észak-Koreát, né-
hány japán szigetet, feltéve, ha az 
amerikaiak további 60 hadosztály ré-
szére hadianyagot szállítanak. Szinte 
megáll az ész, hogy a mesebeli három 
kívánságra és az ígéretre tizenegy 
perc elég volt a jaltai vodkagôzös tere-
ferén: Mandzsúria és Észak-Korea, 
azután hogy a japán megszállók kita-
karodnak, szovjet-orosz megszállás alá 
kerül. Sztalin bizonyára el is felejtette 
már, és csak a hirosimai atomrobba-
nás jutatta eszébe, mert rá két napra a 
Szovjetunió hadat üzent Japánnak.

A bolsevisták, annak ellenére, hogy 
már nem volt szükség rájuk, szívesen 
látott partnerek voltak a távol-keleti 
elég zavaros hadszíntéren. A zavaros 
helyzet nem a japánokra vonatkozik, 
hiszen amilyen gyorsan csak lehetett, 
letették a fegyvert és föltétel nélkül 
elfogadtak minden büntetést. A vörös 
hadsereg sietve bevonult Mandzsúri-
ába, még egy kicsit odébb is. Ellenál-
lásra nem találtak, de ôk sem tudtak 
ellentállni a csábításnak, hogy Kína e 
leggazdagabb tartományát csontig ki 
ne fosszák. Leszereltek minden gyá-
rat, mindent vittek, ami mozdítható 
volt. Bevonultak Koreába is, ahol a 
Jaltában megállapodott helyen, a 38. 
szélességi vonalon találkoztak az ame-
rikaiakkal. (Ez ma is országhatár, 
miként a Németországot kettészelô 
demarkációs vonal is az.) Ez az eset is 
azonosítja a bolsevistákat a mániáku-
san hódító cári udvarral: 1904-ben az 
orosz cár és a japán császár ezen a 
vonalon felezte el Koreát, a cári örök-
ségbôl a vörösök nem mindent tagad-
nak meg.

Talán csak közbevetve jegyezzük 
meg, hogy az európai nagyhatalmak 
távol-keleti gyarmatain a század eleje 
óta növekvô gyarmatellenes mozgal-
mak keletkeztek, ezeknek az Egyesült 
Államok politikusainak megnyilatkozá-
sai, demokráciát hirdetô elvei nagy 
erkölcsi biztatást adtak, és – különösen 
a 30-as évektôl a Szovjetunióból támo-
gatott – kommunista irányítású önálló-
sítási mozgalmak nyugtalanították a 
gyarmati igazgatást. A gyarmatok né-
pe részére a japán megszállás átmene-
ti idôszaka az európai gyarmatosítók 
elûzésének pozitív eredményét hozta. 
A japán megszállók elleni fegyverfo-
gás a szövetségesek oldalán nekik a 
jövô lehetôségeit nyitotta meg. A kom-
munisták mindenütt amerikai felsze-
reléssel harcoltak, ami a szovjet–
amerikai fegyverszövetség hangulatá-
ban természetes volt. A japán kurzus 
elmúltával az európai gyarmatosítók 
már nem csak vádló tekintetekkel, de 

élesre töltött fegyverekkel is szembe-
kerültek, korszerûtlen követeléseik 
bûntudatával terhelten is. Forrongó 
évek következtek ezekre az országok-
ra, egyes helyeken a mai napig tartó 
tömeggyilkos háborúkkal. A kommu-
nizmus, mint szellemi ópium, most 
már lelküket is lerombolja.

Visszatérve Kínára, mint láttuk, 1945 
ôszére a porondon már csak a három 
háborús szövetséges maradt: az Egye-
sült Államok, a Szovjetunió és Nem-
zeti Kína. A dolgok ilyen állása mellett 
a béke állapota kellett volna hogy be-
álljon, a szövetséges fegyveres erôk, 
esetünkben az amerikaiak hazautaz-
hatnak. Az amerikai kormánynak és 
hadvezetôségnek azonban nyilvánva-
lóan még további céljai is voltak Kína 
belsô helyzetével kapcsolatban. Az 
elkövetkezô években lefolyt esemé-
nyeket a történetírás polgárháború 
néven foglalja egybe, mely idôszak 
végén, 1949-ben a kommunizmus gyôz 
és tartósan berendezkedik. A kor 
újságolvasója a zûrzavaros kínai hely-
zet napi híreibôl valami olyasmit há-
moz ki, hogy a célját elért háború után 
az a furcsa fegyverszövetség az ame-
rikai demokrácia és a szovjet-bolse-
vista diktatúra között, amit csak a kö-
zös ellenség állított egymás mellé egy 
rövid történelmi kuriozitásra, véget-
ért, és az amerikai csapatok azért nem 
térhetnek még haza, mert nem hagy-
hatják cserben háborús szövetségesü-
ket, Kína nemzeti kormányát, melynek 
alakulatait a Szovjetunió által támo-
gatott kínai kommunista gerilla alaku-
latok támadják.

A békeszeretô és ôszintén demokrata 
amerikai nép érzéseit nagy mértékben 
szem elôtt tartó sajtó dicséretreméltó 
összehangoltsággal fedte el az akkori 
State Department kínai politikájának 
még ma is bizarrnak tûnô részleteit. 
Az egyik ilyen intézkedés volt a már 
említett mandzsúriai és észak-korai 
szovjet bevonulás, amire a japánok 
gyors elvonulása folytán már semmi 
szükség nem volt. A szövetségesek 
közti megállapodás szerint a szovjet 
csapatok csak 3 hónapig maradnak 
Mandzsúriában, míg a nemzeti kínai 
csapatok meg nem érkeznek. Utóbbiak 
szállításáról és felszerelésérôl az ame-
rikaiak gondoskodnak. Óh, milyen 
irigylésreméltó ilyen jóságosan gon-
doskodó szövetségesekkel háborút 
nyerni! Még arról is olvashatott a 
korabeli amerikai polgár, hogy eme 
gondoskodás célja a Csang Kaj-sek 
kormány megvédése Mao Ce-tung 
kommunista gerilla csapatainak zava-
ró támadásaitól. Már csak azért is 

szép ez a nagy gondoskodás, mert a 
kommunisták katonai ereje a negyedét 
sem teszi ki a nemzetiek erejének.

A nemzetiek bevonulását Mandzsú-
riába sok körülmény késleltette, így 
az orosz megszállók jóval több idôt 
kaptak a mozgathatók elmozdítására, 
de arra is, hogy a kínai vörösöket fel-
szereljék, népes körzetekben hatalom-
ba helyezzék. Így szereltek fel ré-
szére egy 230 000 fôs hadsereget. Az 
erôviszonyokat ez akkor még nem za-
varta túlságosan, de elég volt ahhoz, 
hogy az amerikaiak érvényesítsék egy 
régen dédelgetett elméletüket: a fel-
szabadult Kína „rendjének és egységé-
nek” megóvása érdekében a kom-
munistákat be kell fogadni a politikai 
arénába, a parlamentbe, és velük koa-
liciós kormányt kell létesíteni. Csang 
Kaj-seket mélységesen felháborította 
az amerikai Marshall tábornok határo-
zott követelése, és igyekezett meg-
gyôzni ôt, hogy erre semmi szükség 
nincs, a kommunistákat le tudja gyôz-
ni. El is indította gyôzelmes hadjáratát 
Mandzsúria teljes kézbevételére, an-
nak ellenére, hogy Marshall igyekezett 
az offenzívát leállítani. Természetesen 
a vörösök támadtak, ahol csak tudtak, 
de ahol nagyobb erôvel álltak szem-
ben, ott elfogadták az amerikaiak által 
javasolt fegyvernyugvási közvetítést.

Ilyen huza-vona késleltette a nem-
zetiek gyôzelmét, és adott idôt a vörö-
söknek hadseregük fejlesztésére. Ge-
neral Marshall egy napon elvágta az 
amerikai segítséget véglegesen: „As 
Chief of Staff I armed 39 anti-com-
munist divisions, now with a stroke of 
the pen I disarm them”.  Amerika le-
fegyverezte a kommunisták ellensé-
gét. Eközben ömlött a fegyver és min-
den segítség a Szovjetunióból a vörö-
sök részére, akikrôl az volt a hivatalos 
vélemény, hogy agrarian-reformerek. 
A nemzetiek sikeres hadjárata ela-
kadt, a széthúzott front sok erôt le-
kötött, a kivérzett hátországnak nem 
volt ereje a három éve tartó polgárhá-
borúban a nemzetiek hathatós támoga-
tására. Végülis az amerikai lapok je-
lentették, hogy Csang Kaj-sek „korrupt 
rendszere” összeomlott, maradék csa-
pataival Tajvan szigetére húzódott 
vissza.

A Kínai Népköztársaság 1949. októ-
ber 1-jén jelentette be megalakulását, 
amit a Szovjetunió azonnal elismert és 
30 évre szóló barátsági, szövetségi és 
kölcsönös segítségnyújtási szerzôdésre 
lépett vele. Anglia sietve követte az 
oroszokat az elismerésben. Az Egye-
sült Államok kormánya részérôl az 
elismerés elmaradt. Ennek belpolitikai 
oka van:  az  amerikai  közvélemény  
és  a  nemzeti érzésû politikusok egy 
része rádöbbent arra, hogy a meghir-
detett háborús célok és a folyamatban 
lévô fejlemények között óriási kü-
lönbség van. Egy idézet is elég ennek 
jellemzésére: a keleti frontról visz-
szatért katona, a késôbbi elnök, John 
F. Kennedy már az év elején (1949. 
január 30.) egy beszédédében így 
szólt: „The failure of those in authority 
to implement existing United States 
policy brought about the downfall of 
an ally and jeopardized the very 
security of our nation. We have seen 
the growth of a Communist enemy 
where we once had a staunch ally.  
We have watched Communist impe-
rialism spread its influence throught 
the world. We have seen thousands of 
our young men vainly sacrifice their 
lives in blind pursuit of sterile policies 
of appeasement based on ignorance of 
history and of this enemy.” ...

(Magyar Élet, 1984. május 17.)
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 Kedves Olvasóim!  
Az amerikai politika kettôssége a diplo-

máciatörténet rejtélye. A nyilvánosság szá-
mára felmutatott mellett olyan úton jár, 
amit a normális közvélemény nem is tud el-
hinni. Azon az úton, amit XIX. századi 
rögeszmés társadalom-reformerek megfogal-
maztak, amit pénzhatalmi körök egyre si-
kerre segítenek, amihez ideológiaéhes töme-
geket tudnak megnyerni, és mint marxista 
társadalomelméletet mai napig is tudomá-
nyos szinten tudnak tartani. 

A kommunizmus nevet kapta az ideológia, 
ami új rend ígéretével  kollektív társadalom 
keretébe szervezi az egyént, központi hata-
lom alá kényszeríti az országokat.    

Oroszországban 1917, a kollektív állam 

megvalósítási éve. Két világháború kiiktatta 
Európát, mint akadályt, két nagyhatalom 
azonos törekvéssel szilárd alapja lehet a 
világállamnak. 

Az ún. harmadik világnak vezetô kommu-
nista nagyhatalma szerepét Kína kapta nagy-
számú népessége alapján. Vörös Kína álla-
mot az Egyesült államok politikája hozta 
létre 1947-ben, ami nagy politikai botrányt 
okozott Amerika akkor még tájékozott és 
érzô népében. John F. Kennedy általános 
felháborodásnak adott hangot. 

Kína 1980-ban a Világbank és a Nem-
zetközi Valutaalap tagja lett. Kissinger 
(könyve szerint) több mint ötven alka-
lommal járt Kínában.          Csapó Endre


