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Bevezetés 

Az Ungvári Nemzeti Egyetemen folyó történészképzés célja, hogy az emberiség 

történelmének valamennyi szakaszát és területét lefedje. A most elkészült jegyzettel 

szeretnénk lehetıvé tenni, hogy anyanyelvükön ismerhessék meg diákjaink Ázsia és Afrika 

országainak 20. századi és jelenkori történelmét. 

A magyar nyelvő történészképzés folyamán a 7. szemeszterben (4. évf. 1. félév) 

ismerkedhetnek meg a diákok az említett kontinensek és a rajtuk élı népek, nemzetek 

történelmével. 

Az egyetemen folyó oktatás 3 fı részbıl áll: 

1. elıadások (lekciók) 

2. gyakorlati foglalkozások (szemináriumok) 

3. a diák önálló munkája (kollokviumok) 

Az elıadásokon az oktató tart órákat, melyeken az egyes témák anyagát veszi át a 

hallgatókkal. A szemináriumokra egy elıre megadott tematika szerint a diákok készülnek fel 

és tartanak elıadást, melyet az oktató értékel. Az önálló munka a tanár által elıre megadott 

tematika, szakirodalom-lista segítségével zajlik. Az önálló munkáról a diák köteles 

beszámolni referátum és/vagy szóbeli szakirodalom ismertetés formájában. 

Az elıadásokon és a szemináriumokon átvett tananyagból a diákok a tanmenettervnek 

megfelelıen kötelesek ún. moduldolgozat formájában számot adni tudásukról. 

A moduldolgozaton, gyakorlati foglalkozáson és szakirodalom ismertetésen a diákok 

pontokat kapnak, melyek alapján az oktató a félév zárása elıtt megajánl nekik egy jegyet, 

amivel az addigi teljesítményüket értékeli. Amennyiben a diák eléri a kötelezı minimumot, 

ami jelen esetben 60 pont, akkor kérheti a megajánlott jegy beírását, így nem kell a félév 

végén tartott vizsgán felelnie. A vizsgán ettıl függetlenül a megjelenés mindenki számára 

kötelezı! Aki nem éri el a kötelezı minimális ponthatárt, annak vizsgáznia kell az adott 

tantárgyból. A vizsgán a diákok az elıre kiadott vizsgakérdésekbıl kell, hogy feleljenek, 

melyek lefedik a félév során átvett teljes tananyagot. Vizsgatantárgy esetében tételenként a 

diák három kérdésbıl köteles feleletet adni. 

Akinek nem sikerül elérni a minimum 35 pontot a félévi teljesítménye alapján, annak 

kötelezı az adott tantárgyból az évismétlés. 
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2013-ban a következı ponthatárok érvényesek: 

Értékelés a nemzeti skála alapján Pontok ECTS értékelés 

Vizsgák, 

évfolyammunkák, 

gyakorlatok esetén 

Szigorlatok 

esetén 

90–100 A Kitőnı 

82–89 B 

74–81 C 

Jó 

64–73 D 

60–63 E 

Megfelelt 

Megfelelt 

35–59 FX Nem felelt meg, 

vizsgához van 

engedve. 

Nem felelt meg, 

vizsgához van 

engedve. 

0–34 F Nem felelt meg, 

kötelezı 

tantárgyismétlés. 

Nem felelt meg, 

kötelezı 

tantárgyismétlés. 

A tanmenetterv szerint meghatározott óraszám: 58 óra elıadás,1 24 óra gyakorlati 

foglalkozás, 116 óra önálló munka a diák számára. 

Az egyetemi jegyzet tartalmazza valamennyi elıadás anyagát ill. a szemináriumok 

tematikáját. Ausztrália és Új-Zéland történelmét szintén Ázsia és Afrika történelmének 

részeként tanulmányozzuk. Ennek magyarázata az, hogy bár a kontinensnyi ország és Új-

Zéland a „nyugati civilizáció” része, az 1970-es évektıl egyre inkább regionális szinten 

próbálják elhelyezni saját magukat ezen országok és több vezetı politikusok megnyilatkozása 

is nyilvánvalóvá tette, hogy leginkább Ázsia „részeként” tekintenek saját országukra. 

                                                           
11 Egy teljes lekció (elıadás) hossza 90 perc, így 58 óra 2x45 percben valójában 29 elıadást jelent. 
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Az elıadások tematikája: 

1. téma: Kína 1914–1945 között 

1.1.  Kína az elsı világháborúban 

1.2.  A hadúri korszak (1916–1928) 

1.3.  A május 4. mozgalom (1919). A Kínai Kommunista Párt megalakulása (1921) 

1.4.  A nemzeti forradalom elıkészítése (1923–1924) 

1.5.  A nemzeti forradalom és az északi hadjárat (1925–1927) 

1.6.  A nankingi évtized (1928–1937) 

1.7.  A japán támadás Mandzsúriában (1931) 

1.8.  Szovjetkörzetek, a „hosszú menetelés” 

1.9.  A második nemzeti egységfront formálódása. A „hsziani incidens” 

1.10. A japánellenes háború (1937–1945) 

2. téma: Japán az elsı világháborúban 

2.1.  A szibériai hadjárat 

2.2.  Háborús konjunktúra a világháború évei alatt 

2.3.  A versailles-i békeszerzıdés 

2.4.  A washingtoni konferencia (1921) 

2.5.  A Szeijúkai-kormány 

3. téma: A Taisó-demokrácia Japánban. A liberális húszas évek 

3.1. A japán társadalom ébredése 

3.2.  Az általános választójogi törvény és az államvédelmi törvény megszigorítása 

3.3.  Japán külpolitikája az 1920-as években 

4. téma: Japán militarizálódása és expanzív külpolitikája az 1930-as években 

4.1.  A gazdasági válság és következményei 

4.2.  A mandzsúriai incidens és Mandzsukuo megalakulása 

4.3.  A hadsereg térnyerése a hatalomban 

4.4.  A fasizálódás folyamata az 1930-as években 

5. téma: Japán a második világháborúban 

5.1.  Konoe Fumimaro. 

5.2.  A japán-kínai háború kirobbanása 

5.3.  A nagyhatalmak és a japán-kínai háború. A német-japán szerzıdés 

5.4.  Az európai világháború kitörése és Japán 
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5.5.  A japán-amerikai feszültség kiélezıdése 

5.6.  Pearl Harbor és a háború menete 

5.7.  „Nagy Kelet-Ázsia Közös Felvirágzásának Övezete” 

5.8.  Japán a csendes-óceáni háború éveiben 

5.9.  A háború vége 

6. téma: India 1918–1945 között 

6.1.  A nemzeti mozgalom 1918–1928 között 

6.2.  India 1929–1939 között 

6.3.  India a második világháborúban (1939–1945) 

7. téma: Ausztrália és Új-Zéland története a 20. század elsı felében 

7.1.  Ausztrália az elsı világháborúban 

7.2.  Ausztrália az 1920-as években: „Népesedj vagy pusztulj” 

7.3.  A világgazdasági válság és a fellendülés 

7.4.  Ausztrália a 2. világháborúban 

7.5.  Új-Zéland a 20. század elsı felébe 

8. téma: Kína a 20. század második felében 

8.1.  A polgárháború, a Kuomintang veresége (1945–1949) 

8.2.  Az új rendszer konszolidációja (1949–1952) 

8.3.  A szocialista építés programja, az elsı ötéves terv (1953–1957) 

8.4.  A politikai rendszer jellemzıi 

8.5.  A „nagy ugrás” és a kiigazítás (1958–1965) 

8.6.  A kínai-szovjet szakítás 

8.7.  A „kulturális forradalom” (1966–1967) 

8.8.  Külpolitika a „kulturális forradalom” alatt 

8.9.  Átmenet és reformok (1976-tól napjainkig) 

8.10. Mezıgazdasági reformok 

8.11. Ipari reformok 

8.12. A nyitás politikája 

8.13. Kínai külpolitika a reformidıszakban 

8.14. Hongkong, Makaó és Tajvan 

9. téma: Korea 1945–1953 között 

9.1.  Szovjet és Amerikai megszállás 

9.2.  A koreai háború (1950 – 1953) 

10. téma: Japán a 20. század második felében 
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10.1. A megszállás évei (1945–1952) 

10.2. A japán-amerikai biztonsági szerzıdés és az „1955-ös rendszer” megszületése 

(1952–1960) 

10.3. A nagy gazdasági növekedés idıszaka (1960–1972) 

10.4. A „japán szigetsor átépítése” és „elszámolás a háború utáni politikával” (1972–

1989) 

10.5. A „buborékgazdaság kipukkanása” és az „55-ös rendszer” vége (1989–2005) 

11. téma: Mongólia 1911–2000 között 

11.1. Mongólia 1911–1940 között 

11.2. A csojbalszanizmus (1940–1952) 

11.3. A cedenbalizmus (1952–1984) 

11.4. Batmönx kormánya (1984–1990) 

11.5. A demokratikus fordulatot követı évtized (1990–2000) 

12. téma: Ausztrália és Új-Zéland története a 20. század második felében 

12.1. Belpolitika (AUS) 

12.2. Gazdaság (AUS) 

12.3. Külpolitika (AUS) 

12.4. Belpolitika és gazdaság (NZ) 

12.5. Külpolitika (NZ) 
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1. téma: Kína 1914–1945 között 

1.1.  Kína az elsı világháborúban 

1.2.  A hadúri korszak (1916–1928) 

1.3.  A május 4. mozgalom (1919). A Kínai Kommunista Párt megalakulása (1921) 

1.4.  A nemzeti forradalom elıkészítése (1923–1924) 

1.5.  A nemzeti forradalom és az északi hadjárat (1925–1927) 

1.6.  A nankingi évtized (1928–1937) 

1.7.  A japán támadás Mandzsúriában (1931) 

1.8.  Szovjetkörzetek, a „hosszú menetelés” 

1.9.  A második nemzeti egységfront formálódása. A „hsziani incidens” 

1.10. A japánellenes háború (1937–1945) 

1.1.  Kína az elsı világháborúban 

Az 1911. évi forradalom megdöntötte az 1644 óta uralkodó, idegennek számító mandzsu 

Csing dinasztiát, és kikiáltották a köztársaságot (1912. január 1.) A forradalmi válság 

elıidézéséhez a külsı tényezı, a gyarmatosító hatalmak behatolása is hozzájárult az elsı 

ópiumháborút (1839-1842) követıen. A külföldi hatalmak ezután egyenlıtlen szerzıdések 

sorozatát kényszerítették a világtól jórészt elzárkózva élı Középsı Birodalomra.  

Az ország gazdaságának alapja a mezıgazdaság volt és az évszázadok alatt keveset 

változó paraszti felszerelés és munkavégzés következtében a termelés alig tudott lépést tartani 

a népesség növekedésével (a 19. század közepén mintegy 430 millió). 

Országosan a föld több mint 40 százaléka volt a földesurak és a gazdagparasztok kezén, 

akik földjüket bérlet formájában mőveltették, s bérleti díjként hozzávetılegesen a termés 

mintegy 50 százalékával fizettek. Az önálló parasztgazdaságokra az állami adó nehezedett 

súlyos teherként. A mezıgazdasági szektort áthatották a piaci erık, az ország kis vidéki 

piacok hálózatából épült fel. A19-20. század fordulójáig Kína csak a kezdeti lépéséket tette 

meg a kapitalista fejlıdés útján. Az ipari termelés mintegy háromnegyedét a kézmőipar 

állította elı, az elsısorban külsı hatásra fejlıdı korszerő gyáripar szinte kizárólag a 

tengerparti városokban, mindenekelıtt Sanghajban összpontosult. Az ország infrastruktúrája 

fejletlen volt, 1911-ben a kontinensnyi országban mintegy 8700 km vasútvonal volt, a 

szállítási igényeket túlnyomórészt hagyományos eszközökkel elégítették ki. 

Az idegen hatalmak egymással is vetélkedve érdekszférákat alakítottak ki: Anglia a 

Jangce-medencében, Franciaország Dél-Kínában, Németország Santung tartományban, 
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Oroszország Mandzsúriában, Japán a Liaotung-félszigeten, míg az Egyesült Államok saját 

versenyképességében bízva a „nyitott kapuk” elvét hirdette. 

A kínai társadalom zömét képviselı parasztságot, a falut ezek a hatások alig befolyásolták. 

A külföldi jelenlétnek politikai, kulturális s lélektani következményei is voltak. 

Legsúlyosabb csapást a hagyományos kínai önképre és világfelfogásra mérte, amelynek 

elsıdleges eleme az a felfogás volt, hogy Kínáé az egyetlen (igazi) civilizáció, s kulturális 

felsıbbrendősége vitathatatlan. A külsı imperializmus tulajdonképpen nem rombolta le a 

birodalmat, csak demonstrálta, hogy léteznek más, versenyképes kultúrák is. Ennek hatására 

született meg Kínában a modern értelemben felfogott nacionalizmus. A külsı hatások 

eredményeként új társadalmi csoportok jelentek meg, amelyek a régi foglalkozási csoportok 

(a késı császári Kínában négy ilyet különböztettek meg: írástudók-hivatalnokok, parasztok, 

kézmővesek, kereskedık) mellett szintén a nacionalizmus követıivé váltak. 

1. komprádorok2 

2. a hadsereg tisztjei és katonái,  

3. a nyugati típusú városi értelmiség  

4. ipari munkásság 

A századfordulóra megerısödtek azok a forradalmi erık, amelyek az idegen Csing-

dinasztia eltávolításában látták a megoldást. A különféle mozgalmak és szervezıdések közül 

kiemelkedett a Szun Jat-szen által irányított, elsısorban a déli tartományokban befolyásos 

szervezet. Ennek programja a „három népi elv” volt:  

1. a nacionalizmus és a függetlenség3 

2. a demokrácia  

3. a népjólét elve. 

Szun Jat-szen szerint Kína egyik sajátossága az, hogy mindenki szegény, az emberek csak 

a szegénység mértékében különböznek. Erre hivatkozva elutasította a kommunisták által 

hirdetett osztályharcot, s az általános szegénységben látta a nemzeti egységfront 

létrehozásának lehetıségét. Központi feladatnak tekintette az élelmiszer-ellátás és a 

földkérdés megoldását, amit a „Minden parasztnak saját földet!” jelszó szellemében kívánt 

megoldani. Az ország felemeléséhez elengedhetetlennek tartotta az iparosítást, állami 

tervprogram irányításával és a vasúthálózat fejlesztését. 

Az 1911. október 10-én4 kirobbant felkelés viharos gyorsasággal terjedt az országban, 

véget vetve a császárság több mint kétezer éves uralmának. Formálisan a trónról való 

                                                           
2 A külföldiek üzleti ügynökeivé váltak, maguk is meggazdagodva a kínai burzsoázia tagjaivá lettek. 
3 A mandzsu dinasztia eltávolítása és az antiimperializmus. 
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lemondásra 1912. február 12-én került sor, amikor Jüan Si-kajt, az új hadsereg egyik fı 

szervezıjét választották ideiglenes köztársasági elnöknek, akinek javára a még decemberben 

megválasztott Szun Jat-szen lemondott. 

A forradalom még nem jelentette a demokratikus rendszer létrejöttét. 

A népesség 80 százalékát kitevı vidéki népesség, elsısorban a parasztság esetében; a 

forradalom sok szempontból az elitek lázadása volt a monarchia és annak centralizált hatalma 

ellen. 

1912 augusztusában Szun Jat-szen szervezete és négy másik csoportosulás egyesülésébıl 

létrejött a Kuomintang (KMT - Nemzeti Párt), amely az 1912–1913-as parlamenti 

választáson a törvényhozás mindkét házában többséget szerzett.5 A tényleges hatalom 

azonban Jüan Si-kaj elnöké és a katonai parancsnokoké volt. Jüan fokozatosan diktatórikus 

hatalmat épített ki, 1913 novemberében betiltotta a KMT-t, 1914 elején szétzavarta a 

parlamentet, sıt 1915 végén kísérletet tett császárrá koronázására is. A hazai és külföldi 

tiltakozás hatására szándékáról lemondott, s 1916. júniusban váratlanul meghalt. 

Kína nem kívánt részt venni a háborúban, annak kitörésekor semlegesnek nyilvánította 

magát, azonban nem tudott teljesen függetlenedni az eseményektıl. Japán a nyugati hatalmak 

figyelmét és erejét lekötı háborút jó lehetıségnek tekintette kínai befolyása kiterjesztésére. 

1914. augusztus közepén hadat üzent Németországnak és elfoglalta a német befolyási 

övezetet jelentı santungi területeket. (Santungra vonatkozó jogait az antanthatalmakkal kötött 

titkos szerzıdések sorozatával igyekezett megerısíteni.) 1915. január 18-án átnyújtotta 

Kínának hírhedt 21 követelését. Az öt csoportra tagolt követelések nemcsak Santungot 

kívánták Mandzsúriához hasonló fontosságú japán hídfıvé alakítani, hanem számos más 

elıjogot igényelve Kínát függı helyzetbe akarta juttatni. A durva és kihívó fellépést 

Oroszország és Anglia kényszeredetten tudomásul vette, az Egyesült Államok azonban 

tiltakozott. Jüan Si-kaj lényegében elfogadta a japán ultimátumot és 1915. május 25-én a 

követeléseken alapuló szerzıdést írtak alá, ami nagy felháborodást, japánellenes tüntetéseket 

váltott ki („a nemzeti szégyen napja”) és ösztönözte a japánellenes nacionalizmust. 

Kínán belül, valamint a nagyhatalmak között éles vita volt Kína háborúba lépése körül. 

Elsısorban Franciaország tartott igényt a kínai munkaerıre, ebben Anglia és Oroszország 

támogatta, az Egyesült Államok viszont-Japán súlyának túlzott növekedésétıl tartva a kínai 

színtéren - ellenezte azt. A Jüan Si-kaj örökébe lépı Tuan Csi-zsuj miniszterelnök a hadba 

lépést diktatórikus törekvései erısítésére kívánta felhasználni. Kínában az újra összehívott 

                                                                                                                                                                                     
4 „dupla tízes”, a köztársaság nemzeti ünnepe 
5 A lakosság 4-6%-a szavazhatott csak. 



[11] 

 

parlament és a tömeghangulat is ellenezte a háborúba lépést. 1919 márciusában Kína 

megszakította diplomáciai kapcsolatait Németországgal, majd hosszú belsı küzdelem után 

feloszlatták a parlamentet és augusztus 14-én Kína hadat üzent Németországnak és Ausztria-

Magyarországnak. Kína a harci cselekményekben nem vett részt, háborús szerepe nagyszámú 

kuli hadimunkára küldésében (elsısorban Franciaországba) merült ki. 

A világháborús évek jelentıs pozitívuma Kína számára az ipari fejlıdés felgyorsulása volt. 

A külföldi áruk csökkenı versenye nagy lehetıséget teremtett, így ezeket az éveket a kínai 

kapitalizmus, a burzsoázia „aranykorának”nevezték. 

1.2. A hadúri korszak (1916–1928) 

A hatalom az egyes tartományokban saját hadseregekkel rendelkezı helyi militaristák 

kezébe került, akik nagy területek ellenırzésére törekedtek, mert ez bázist, jövedelem-, anyag- 

és emberi forrást jelentett számukra. Területükön adót szedtek, vámokat vetettek ki, pénzt 

verettek, ópiummal kereskedtek. Pillanatnyi érdekeik alapján koalíciókat hoztak létre, 

fegyveres összecsapások, háborúk százait folytatták egymás ellen, óriási szenvedést és 

pusztítást okozva. 

A hadúri hadseregek katonái zömében parasztok voltak, akiket részben erıszakkal, részben 

pénzzel toboroztak, illetve a termelésbıl kiszorult szegények. Emiatt a katonák morálja, harci 

szelleme rendkívül alacsony volt, napirenden volt a dezertálás, a vesztegetés hatására történı 

átállás. A hadseregek létszáma az idıszak során fokozatosan növekedett (1916-ban mintegy 

félmillió, 1928-ban kétmillió). Egyre több és modernebb fegyver (gépfegyver, repülıgép és 

fıleg tüzérség) voltjelen, amelyek megváltoztatták a háborúk jellegét. A legtöbb militarista 

nem törıdött a katonák kiképzésével; puskát adtak a kezébe és bevetették, ha elesett, mást 

állítottak a helyébe, hiszen ember volt bıven. A KMT és hadserege kivételt jelentett, mert 

nagy gondot fordítottak a katonák és a tisztek kiképzésére. 

Az ország politikai szétesése gazdasági szétesést okozott, majd ez - ördögi körként 

visszahatva - gátjává vált a politikai újraegyesülésnek Az egyes militaristák és frakcióik 

különbözı külsı hatalmak felé hajlottak, más és más hatalomtól kaptak segítséget. Az erıs 

központi hatalom hiánya, a káosz az országot erısen kiszolgáltatottá tette a külföldi 

beavatkozásoknak és nyomásoknak. A zavaros, bizonytalan körülmények zavarták a külföldi 

behatolást, s kockázatossá tették gazdasági tevékenységet. 

Politikai befolyásra és hatalomra csak fegyver és hadsereg birtokában lehetett szert tenni. 

A hadseregek hosszú idıre a politikai élet középpontjába kerültek. 

1.3. A május 4. mozgalom (1919). A Kínai Kommunista Párt megalakulása (1921) 
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Kína formálisan a gyıztesek oldalán fejezte be a világháborút, így a párizsi 

békekonferenciától joggal remélte az egyenlıtlen szerzıdések rendszerének felszámolását és 

mindenekelıtt Santung visszaszerzését. A konferencia a titkos szerzıdésekre is alapozva a 

német tulajdonokat és jogokat Japánnak juttatta, és elutasította az egyenlıtlen szerzıdések 

kérdésének megtárgyalását. 

A békekonferencia döntése óriási felháborodást váltott ki Kínában. 1919. május 4-én 

Pekingben nagy diáktüntetésre került sor, a megmozdulások gyorsan átterjedtek más 

nagyvárosokba. A tüntetések általános diáksztrájkkal, a japán áruk bojkottjával, a japán 

teherhajók kirakodásának megtagadásával, tiltakozó táviratok ezreivel folytatódtak. Az 

országos tiltakozás hatására a kínai küldöttség nem írta alá a békeszerzıdést. 

A „május 4.” mozgalom során a tudomány és a demokrácia voltak a példának tekintett 

nyugati civilizáció középponti fogalmai. A mozgalom vezetı értelmiségijei abból indultak ki, 

hogy Kína problémái kulturális gyökerőek, ezért a megoldásokat is elsısorban ebben a 

szférában kell keresni. A mozgalomban a nemzeti és antiimperialista jelleg volt a 

meghatározó. A szocialista eszmék iránti érdeklıdést megnövelte az 1917-es bolsevik 

forradalom gyızelme. Népszerőségéhez hozzájárult a lenini antiimperialista eszmevilág, de a 

kínai körülmények között fontos volt a katonai frazeológia és szóhasználat (tömegmozgósítás, 

élcsapat, stratégia stb.) is. A világháború sokakat kiábrándított az addig csodált nyugati 

civilizációból, és a bolsevik gyızelemben új utat véltek felfedezni Kína számára. 

A marxizmus tanulmányozására kis körök, csoportok alakultak, és egyre több mővet 

fordítottak le, ennek ellenére azonban elméleti ismereteik meglehetısen bizonytalanok voltak. 

A Komintern megbízásából 1920 elején küldöttek kis csoportja érkezett Kínába. 

Közremőködésük nyomán ülésezett 1921. július 23-án a Kínai Kommunista Párt (KKP) 

alapító kongresszusa. A Sanghajban tartott illegális kongresszuson a 7 kommunista körbıl 12 

küldött (köztük Mao Ce-tung) vett részt, akik 53 tagot képviseltek. A párt tagjai és a 

kongresszusi küldöttek fiatal értelmiségiek voltak, akik nem voltak teljesen tisztában az 

ország helyzetével, tapasztalatlanok voltak a kommunista stratégiát és taktikát illetıen. A 

pártprogramban mechanikusan átvették a marxista-leninista dogmákat. A párt proletár jellegét 

hangsúlyozták, bár a pártnak még egyetlen munkás tagja sem volt. (Az egy év múlva tartott 2. 

kongresszus idején a 195 tag között már 21 munkás volt.) 

Célul tőzték ki a kapitalista osztályok megdöntését, a proletárdiktatúra megteremtését, a 

magántulajdon kisajátítását. Egyik fı feladatként jelölték meg a munkások felvilágosítását és 

szervezését; a parasztság számára a föld nacionalizálását hirdették meg. Merev, szektás 

álláspontra helyezkedve elutasítottak mindenfajta együttmőködést más pártokkal és 
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csoportokkal. Ez ügyben hosszas viták után a Komintern ösztönzésére változtattak 

álláspontjukon, lehetıvé téve ezzel a KMT-vel való együttmőködést és az elsı nemzeti 

egységfront megteremtését. 

Kína az elsı világháborút 1919. szeptember 15-én befejezettnek nyilvánította 

Németországgal, majd 1921. május 21-én az egyenrangú kapcsolatokon alapuló szerzıdést 

írtak alá. Hasonló értelmő szerzıdést kötött Ausztriával (1919) és néhány más országgal, 

majd 1920-ban belépett a Népszövetségbe.  

A japán-amerikai feszültségek engedményekre kényszerítették Japánt: 1921. januárban 

érvénytelenített egy sor, 1918–1919-ben Kínára erıltetett egyezményt. A kínai probléma 

egyik központi témája volt a washingtoni konferenciának (1921. november–1922. február). 

A kilenchatalmi szerzıdés (1922. február 6.) nem állította helyre vámautonómiáját (csak a 

vámok némi emelésébe egyeztek bele), nem mondtak le a területenkívüliségrıl (eszerint a 

külföldiekre nem vonatkoztak a kínai törvények), elvetették a bérelt területek visszaadását stb. 

A dokumentumba belekerült a „nyitott kapuk” elve, amely az Egyesült Államok érdekét 

fejezte ki. A Kína számára kiemelt fontosságú santungi kérdésben is csak felemás eredményt 

ért el: Kína kétoldalú tárgyalásokon elérte a japán csapatok kivonását, de Japán kezében 

komoly gazdasági pozíciók maradtak. 

A washingtoni konferencia után több kínai politikai erı is (köztük a KMT) kapcsolatot 

keresett a bolsevikokkal. 1924. május 31-én szovjet-kínai szerzıdést írtak alá, amelyben a 

Szovjetunió érvénytelenítette a cári idıszakban kötött szerzıdéseket, lemondott a 

területenkívüliségrıl, és a két ország felvette a diplomáciai kapcsolatokat. 

1.4. A nemzeti forradalom elıkészítése (1923–1924) 

A militarista torzsalkodások közepette 1921 áprilisában a pekingi parlament délre 

menekült tagjai Szun Jat-szent a Kínai Köztársaság elnökévé választották, (A pekingi 

kormány, a militaristák zöme ezt érvénytelennek tekintette, a külföldi hatalmak sem ismerték 

el.) 

1922 nyarán neki is menekülnie kellett, ám 1923 elején más militaristák támogatásával 

visszatérhetett, megalakítva új déli kormányát. Szunnak a három népi elv megvalósításához 

jövedelemre, szervezett pártra és legfıképpen erıs hadseregre volt szüksége. Kormánya 

elismerését és kölcsönöket azonban hiába kért a nyugati hatalmaktól, ezért a Szovjetuniótól 

kért tanácsadókat és anyagi támogatást. 1923. augusztusban Csang Kaj-sek vezetésével 

küldöttség ment Moszkvába, s ısszel már megérkeztek az elsı tanácsadók. 

A KMT újjászervezésében aktívan részt vettek a szovjet tanácsadók. Ennek fontos állomása 

volt a párt 1924. január 20-30. között tartott elsı kongresszusa. Ideológiai-politikai 
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platformként a három népi elvet fogadták el, erıteljes antiimperialista felfogásban. Szun 

elfogadtatta a kommunistákkal való együttmőködést, egyénenként történı felvételüket a 

KMT-be, létrehozva ezzel az elsı nemzeti egységfrontot. A belépésnek ekkor jórészt csak 

szimbolikus értéke és jelentısége volt, hiszen 1923-ban a KKP-nak mindössze 420 tagja volt, 

míg a KMT-nek kb. 50 ezer. 

A KMT-kongresszus feladatul szabta egy erıs, öntudatos nemzeti forradalmi hadsereg 

megteremtését. Megvalósításának fontos lépése volt Kanton közelében Huangpu (Vampoa) 

szigetén egy katonai akadémia megszervezése, jórészt szovjet anyagi és instruktori 

segítséggel. Parancsnoka Csang Kaj-sek volt, a politikai munkát és kiképzést helyettese, Csou 

En-laj irányította. A foglalkozások 1924. májusban indultak és 1927-ig mintegy nyolcezer 

tisztet képeztek ki. 

1924 végén az ország északi részén új hévvel tört ki a militarista klikkek háborúja. Az 

egyik militarista, Feng Jü-hsziang 1924 októberében elfoglalta Pekinget. Feng a militarista 

reformátorok közé tartozott, a konfuciánus etikát a keresztény morállal igyekezett egyesíteni, 

katonái többségét keresztény hitre térítette („keresztény tábornok”). Peking elfoglalása után 

hadseregét Nemzeti Hadsereggé keresztelte át és bejelentette, hogy támogatja Szun Jat-szen 

elképzeléseit a nemzet megmentésére vonatkozóan. Feng 1925 elején a Szovjetunióhoz 

fordult támogatásért, amit igen jelentıs hadiszállítások és katonai tanácsadók formájában meg 

is kapott. Feng elérte, hogy az északiak Szun Jat-szent Pekingbe hívják az ország katonai-

politikai helyzetérıl, egyesítésérıl tartandó konferenciára. Szun Jat-szen azonban 1926 

márciusában meghalt. A halála után a kirobbant utódlási harcban a tényleges hatalom a 

pártban és a hadseregben is egyre döntıbb befolyást szerzı Csang Kaj-sek kezébe került. 

1.5. A nemzeti forradalom és az északi hadjárat (1925–1927) 

Az 1925. évi „május 30-a mozgalom” a nemzeti forradalom kezdetét jelentette. Május 30-

án Sanghajban az idegen hatalmak és az egyenlıtlen szerzıdések elleni diáktüntetésekre 

került sor, a letartóztatottak szabadon bocsátását követelı tömegbe belelıttek, mintegy 

tucatnyi ember halálát okozva. Követelték továbbá az ország egyesítését. A „május 30-a 

mozgalom” a városokra korlátozódott, a parasztságot még lényegében érintetlenül hagyta. 

A nemzeti mozgalom fellendülése nyomán a kantoni kormány 1925. július l-jén a Kínai 

Köztársaság Nemzeti Kormányának deklarálta magát (jelezve szándékát az ország 

egyesítésére), fegyveres erıi pedig felvették a Nemzeti Forradalmi Hadsereg (NFH) nevet. 

Az újjászervezett kormány elnöke Vang Csing-vej lett. Az ország egyesítését csak fegyveres 

úton, a militaristák legyızésével lehetett végrehajtani. Ehhez nagy anyagi és katonai 
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segítséget nyújtott a Szovjetunió, tanácsadói tevékenyen részt vettek a kiképzésben, a 

haditervek kidolgozásában. 

Ezzel párhuzamosan kemény harc folyt a KMT-n belül a különbözı irányzatok között, 

ahol az egyik fı vitatémát a kommunistákkal kialakított együttmőködés képezte. 1926 

márciusában Csang Kaj-sek szigorú korlátozó intézkedéseket vezetett be a kommunistákkal 

szemben, az egységfront azonban egyelıre fennmaradt. 

Az ország egyesítéséért indított északi hadjárat 1926. július elején indult. Az NFH erıi 

(100 ezer fı) ekkor eltörpültek a militarista koalíciók hadseregeihez (750 ezer) képest. 

Ennek ellenére gyors és jelentıs sikereket értek el, az év végére összesen hét tartomány zömét 

elfoglalták. 

Feng Jü-hsziang Nemzeti Hadserege 1926 ıszétıl nyíltan csatlakozott a nemzeti 

forradalmi táborhoz. Az NFH 1927 elején a Jangce két partján Sanghaj felé nyomult elıre, és 

a munkások sztrájkja, a szakszervezetek által szervezett felkeléssel is támogatva március 22-

én birtokba vette a várost. A következı napon Nankingot is feladták az északiak. 

Csang Kaj-sek még 1926 augusztusában védelmet ígért a külföldieknek és tulajdonuknak, 

amennyiben aktívan nem akadályozzák a forradalmi erıket. A külföldi hatalmak feszült 

figyelemmel kísérték a nemzeti forradalom elırehaladását, különösen a legnagyobb 

érdekeltséggel rendelkezı Anglia, Japán és az Egyesült Államok. Tárgyalási készségükkel 

egyidejőleg azonban jelentıs csapaterısítéseket és hadihajókat küldtek Sanghajba és más 

kikötıkbe, állampolgáraik életének és jogos érdekeik védelmének hangoztatásával. 

Csang Kaj-sek 1927. április 5-én Nankingban rendkívüli állapotot hirdetett ki, majd 

drasztikus módon fellépett a baloldaliakkal, a kommunistákkal szemben. A legnagyobb 

arányú leszámolás és tisztogatás Sanghajban történt. 

A vuhani kormánnyal6 való szakítást Csang Kaj-sekék április 18-án tették teljessé, amikor 

Nankingban új központi kormányt hoztak létre. így az országban — a pekingivel együtt — már 

három „központi hatalom" létezett. 

Az egységfront széttörését a kínai-szovjet kapcsolatok gyors romlása kísérte. Diplomáciai 

személyzete és tanácsadói zömét a Szovjetunió már 1927 áprilisában kivonta Kínából, majd 

1929 nyarán megszakította a diplomáciai kapcsolatokat. 

A KKP a szakítás idejére közel 58 ezres taglétszámú párttá vált. A tagok több mint 50 

százaléka munkás volt. A párt 1927. április végén kezdıdı V. kongresszusa a helyzetet 

rosszul értékelve támadó taktika mellett foglalt állást. Agrárforradalomra szólított fel, 

                                                           
6 A kommunistákkal az együttmőködést fenntartó baloldal Vuhant nyilvánította fıvárosnak, de a reális hatalom a 
Nancsangban székelı Csang Kaj-seké volt. 
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elıirányozva a föld nacionalizálását7 és egyenlısítı újrafelosztását a parasztok között. A 

paraszti tömegek a felhívásra nem reagáltak. A visszavonulás taktikájának kidolgozása helyett 

a párt fegyveres felkelések sorozatát kezdeményezte. A gyors vereségekkel járó felkelések 

után a kommunisták által befolyásolt fegyveres erık maradékai távoli, nehezen 

megközelíthetı hegyes vidékekre húzódtak vissza, létrehozva a késıbbi kommunista 

bázisterületek magját. 

1.6. A nankingi évtized (1928–1937) 

1928. április elején az NFH folytatta az északi hadjáratot, most is kihasználva a militaristák 

közötti nézeteltéréseket. Elfoglalták Tiencsint, június 8-án pedig harc nélkül bevonultak 

Pekingbe. így az országot 1928 közepére – sok szempontból formálisan – egyesítették: 

fennmaradtak a jelentıs autonómiát élvezı regionális központok, amelyek csak részben 

ismerték el a központi hatalmat, a militaristákkal folytatott háborúk még évekig elhúzódtak. 

Az ország fıvárosa Nanking maradt. 

A hadsereg az új állam, a kialakuló politikai rendszer központi, meghatározó elemévé vált. 

Az 1928-ra 2,2 milliósra duzzadt hadsereg fenntartása óriási erıforrásokat emésztett fel. 

Csang Kaj-sek hatalmát a hadsereg, a párt és a kormányzat hármasa adta + a tıkés – fıleg a 

sanghaji – körökhöz főzıdı jó kapcsolata szilárd pénzügyi hátteret biztosított neki. 

Az ország egységének viszonylagossága mellett a KMT-ben végig különbözı frakciók 

léteztek, amelyek keményen küzdöttek a hatalomért, további veszélyt jelentettek a külföldi 

hatalmak, mindenekelıtt Japán. A nemzeti kormány egyik legfıbb célja Kína ázsiai 

nagyhatalmi státusának visszaszerzése, az egyenlıtlen szerzıdések, a területenkívüliség 

felszámolása volt. 1930. január l-jén bejelentették, hogy a korábbi rendszert megszőntnek 

tekintik, de az egyoldalú nyilatkozatot a nagyhatalmak elutasították. 

Az új hatalom alapvetıen diktatórikus volt. Lényegében egypárti, pártállami rendszerjött 

létre, ahol a párt és a kormányzati struktúrák összefonódtak. A párttagság a hivatali 

foglalkoztatás elıfeltételévé vált, a párt bürokratizálódott. A munkás- és diákszervezeteket 

korlátozták, kemény cenzúrát alkalmaztak, esetenként nem riadtak vissza a politikai ellenfelek 

meggyilkolásától sem. Az értelmiséget, de több más társadalmi réteget is elidegenített a 

rendszer, amelynek így társadalmi bázisa gyenge volt. A rendszer a nagytıkések, a földesurak 

érdekeit képviselte. Egyre inkább önálló erıként jelentkezett a hadsereg és a bürokrácia. 

A KMT 1929-es „anyagi újjáépítés programjában” kiemelt helyen szerepelt a fejlesztés és 

felhalmozás. A tervekkel ellentétben azonban erre ténylegesen a költségvetésnek csak kis 

                                                           
7 Államosítását. 
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része jutott. A kormány bevételei szőkösek voltak: a földadót átengedte a tartományoknak, 

bevételei ehelyett a vámbevételekbıl, a közvetett adókból, a sómonopólium-ból stb. 

származtak, egészében a gazdaság modern szektoraira alapozva. Kiemelkedı fontosságú volt 

a pénzügyi reform, a számos, forgalomban levı pénz helyett azonban csak 1935 

novemberében sikerült megteremteni az egységes pénzrendszert. A kormány 

hangsúlyozottan kezelte az ipar fejlesztését. Számos ipari ágazatban (pamutszövés, 

malomipar, gyufa-, cementgyártás, vegyipar stb.) jelentıs haladást értek el. Különösen 

nagyjelentıségő volt az infrastruktúra fejlesztése. Az évtizedek során 8 ezer kilométerrel 

bıvült a vasúthálózat. A központ és a tartományok erıfeszítése nyomán mintegy 80 ezer 

kilométer út épült. Modernizálták a vízi közlekedést és szállítást, tucatnyi vonalon megindult a 

polgári légi-közlekedés. 

A nemzeti jövedelem kétharmad részét továbbra is a mezıgazdaság adta. A követett 

gazdaságpolitika, a pénzügyi szektor konszolidálása, a külföldi tıkével kapcsolatos politika8 

kedvezı lehetıségeket kínált a nemzeti tıke erısödése számára. 

Erıfeszítéseket tettek a közép- és felsıfokú oktatás átszervezésére és kibıvítésére. Tíz év 

alatt az ilyen célú ráfordítások négy-ötszörösükre nıttek, az érintett diákok száma nagyjából 

azonos arányban. 

1.7. A japán támadás Mandzsúriában (1931) 

1931. szeptember 18-án egy provokációt követıen a japánok támadást indítottak és rövid 

idı alatt egész Mandzsúriát elfoglalták. Japán stratégiailag fontos bázisnak tekintette Kínát a 

Szovjetunióval szemben, illetve hiányzó természeti kincsei forrásának és ipari fejlesztési 

területnek. A támadás óriási felháborodást váltott ki Kínában; tömegtüntetések, sztrájkok, áru-

bojkott kezdıdött, fıleg Sanghajban. Ezért a japánok a város nemzetközi negyedébıl 

kiindulva 1932januárjában támadást indítottak. A véres harcok márciusig elhúzódtak, majd a 

japánok visszavonultak a nemzetközi negyedbe, s a kínai csapatok kiürítették a várost. 1932. 

március 1-jén a japánok Mandzsúriában Mandzsukuo néven önálló bábállamot hoztak létre, 

élén Pu Jivel, Kína utolsó császárával, mint kormányzóval, 1934. március l-jétıl császárával. 

A támadást követıen Kína a Népszövetséghez fordult, amely felszólított a harcok 

felfüggesztésére, kiküldött egy vizsgálóbizottságot (Lytton-bizottság), de a nyugati hatalmak a 

kooperáció fenntartására törekedtek Japánnal, tudomásul vették Mandzsúriára vonatkozó 

igényét. A Lytton-bizottság jelentése agresszióról beszélt, de elismerte Japán „különleges 

érdekeit” Mandzsúriában, ugyanakkor elutasította Mandzsukuo elismerését, de nem irányzott 

                                                           
8 A KMT politika a külföldi tıkét és vállalkozásokat illetıen ellentmondásos volt. Egyrészt fel akarta számolni 
privilegizált helyzetét, korlátozni tevékenységét, másrészt a modernizáció meggyorsításához igényelte is azt. 
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elı szankciókat Japán ellen. Japán a jelentésen alapuló népszövetségi határozat elleni 

tiltakozásul kilépett a szervezetbıl. 

A Szovjetuniót aggasztotta ugyan az agresszió, de egyedül nem akart összeütközésbe 

kerülni Japánnal. 1932 végén Kína helyreállította diplomáciai kapcsolatait a Szovjetunióval. 

Kínát a nemzetközi támogatás elmaradása és saját gyengesége is kompromisszum keresésére 

ösztönözte. Tudomásul vette a japán jelenlétet Mandzsúriában, s a diplomáciai kapcsolatokat 

sem szakította meg Japánnal. 

1.8. Szovjetkörzetek, a „hosszú menetelés” 

A KKP-ban éles ideológiai viták, frakcióharcok dúltak. A városokból kiszorulva ún. bázis-, 

vagy más néven szovjetterületeket hoztak létre: 1930-ra mintegy 13–15 ilyen terület létezett 

állam az államban jelleggel, megbontva az ország politikai egységét. A Vörös Hadseregre 

átkeresztelt katonai alakulatok létszáma állításaik szerint ekkor mintegy 60 ezer fı volt, 1933-

ban pedig félmillió. A hadsereget túlnyomórészt szegényparasztok alkották, de kezdettıl nagy 

számban voltak jelen a lumpen elemek, sıt banditák, akiknek ezek a területek hagyományos 

búvóhelyeik voltak. A rosszul felszerelt és kiképzett, de erıteljes politikai nevelésben 

részesülı sereg egyre sikeresebben sajátította el és alkalmazta a gerilla-hadviselés fortélyait. 

1931 novemberében a területek képviselıi megtartották a szovjetek I. kongresszusát, ahol 

elfogadták a Kínai Szovjetköztársaság alkotmánytervezetét, törvényeket a földrıl, a 

gazdaságpolitikáról, a hadseregrıl stb., amelyek mind egy önálló állami lét kiépítésének 

szándékát tükrözték. Ideiglenes kormányt is választottak, élén Mao Ce-tunggal. 

Csang Kaj-sek a japánok elleni eredményes harchoz elengedhetetlennek tartotta az ország 

egyesítését, a szovjetterületek felszámolását. 1930-1931-ben három hadjáratot indított a 

központi szovjetterület ellen, sorra kudarcot vallottak. Ez lett a sorsa az 1932-1933-as 

negyedik hadjáratnak is. 

Az ötödik hadjáratot gondosabb elıkészítés után 1934 februárjában indították mintegy 

félmilliós hadsereggel. 1934 októberében az összeszőkült bázisterület feladása és a 

többszörös ostromgyőrőbıl való kitörés mellett döntöttek a kommunisták. 

Elkezdıdött a mintegy tízezer kilométeres hosszú menetelés. Állandó üldözés, 

emberfeletti nehézségek, súlyos áldozatokkal járó csaták sorozata után 1935 októberében 

Senhszi tartomány északi részén új forradalmi bázist hoztak létre, Jenan központtal. Az új 

bázist az eredeti 100 ezer fıre becsült hadseregbıl talán 7-8 ezer (mások szerint 15-20 ezer) 

ember érte el. A szovjetterületeket gyakorlatilag felszámolták, a Jangcétıl délre csak elszórt 

partizánegységek maradtak. 

1.9. A második nemzeti egységfront formálódása. A „hsziani incidens” 
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A nankingi kormány a külsı segítség elmaradása miatt a Japánnak tett engedmények, a 

kompromisszum keresésének útján haladt. 1933. május 31-én japán-kínai fegyverszüneti 

megállapodást írtak alá, amelyben majdnem Pekingig és Tiencsinig terjedı demilitarizált 

övezetet hoztak létre. Az egyezmény élénk tiltakozást váltott ki a társadalomban, sıt egyes 

KMT-vezetık között is. Csang Kaj-sek azonban vállalta a japánellenes fellépések szigorú 

elnyomását; s gazdasági együttmőködésre is hajlott Japánnal. 

1935. október 4-én a japán külügyminiszter követeléseibıl világossá vált, hogy céljuk a 

következı: 

1. Kína nyomja el a japánellenes mozgalmakat, a nyugati orientáció helyett a 

Japánnal való barátságra vegyen irányt; 

2. Kína hivatalosan ismeije el Mandzsukuót, fejlessze vele és a határos észak-

kínai tartományokkal a sokoldalú kapcsolatokat; 

3. Kína Japánnal közösen lépjen fel az északi tartományokban a kommunista 

veszély kiirtásáért. 

Az egyértelmően Kína gyarmatosítására irányuló törekvés új lendületet adott a 

japánellenes mozgalomnak, az általuk elfoglalt területeken partizánharc indult. 

A KKP is résztvevıje volt e japánellenes akcióknak, de hibás alapállásból egyidejő harcot 

hirdetett a KMT és a japán agresszorok ellen. A KKP csak 1935 decemberében értesült a 

Komintern VII. kongresszusa határozatairól, de azután is csak fokozatosan tette magáévá az 

annak szellemében fogant japánellenes nemzeti egységfront gondolatát. Végül 

fegyverszünetet javasoltak a nankingi kormánynak, és hamarosan megkezdıdtek a 

tárgyalások. A kormány követelte: fogadják el a három népi elvet; a Vörös Hadsereg 

egységeit sorolják be a nemzeti hadseregbe; szüntessék meg a szovjeteket és szervezzék át 

ıket helyi kormányokká. A megegyezés a küszöbön állt, amikor bekövetkezett a hsziani 

incidens. 

A KKP vezetése számára nem volt könnyő a kiegyezés elfogadása a halálosan győlölt 

Csang Kaj-sekkel, ez is magyarázza, hogy egyidejőleg tárgyalásokat folytattak Északnyugat-

Kínában a KMT-csapatok ottani parancsnokaival a japánellenes harcról és a szorosabb 

együttmőködésrıl. Csang Kaj-sek 1936 októberében egyszer már Hszianba (Senhszi 

tartomány fıvárosa) utazott az egyezkedés megakadályozására, majd decemberben ismét 

visszatért. Ekkor ezek a parancsnokok ıt és kíséretét letartóztatták („hsziani incidens”), és 

kiáltvánnyal fordultak az ország népéhez, amelyben követelték a nankingi kormány 

átszervezését, minden párt tevékenységének engedélyezését, a polgárháború beszüntetését, a 

politikai foglyok szabadon bocsátását stb. A nankingi kormány rendkívüli állapotot hirdetett 
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ki, büntetıexpedíció indítását határozta el. Kínát a belháború és a káosz fenyegette. A 

Hszianban folyó alkudozásokban a KKP is részt vett, végül sikerült megegyezést elérni. 

Csang Kaj-seket ígéretei fejében szabadon engedték. A Vörös Hadsereg elleni támadások 

abbamaradtak (1937 elején a KMT erre határozatot hozott), majd az újrakezdıdı tárgyalások 

után, kölcsönös engedményekkel megegyezés született. 

1.10. A japánellenes háború (1937–1945) 

1937. július 8-ára virradó éjjel egy Peking közeli kis incidens ürügyén a japánok 

ultimátumot nyújtottak át, majd július 20-ai második ultimátumukkal egyidejő általános 

támadást indítottak, és a hónap utolsó napjaiban bevonultak a kiürített Pekingbe és 

Tiencsinbe. Ezt követıen a háború fı színtere Sanghajba helyezıdött át, hogy Közép-Kína és 

a fıváros elfoglalásával kapitulációra kényszerítsék Kínát. Sanghaj három hónapig tartó 

hısies ellenállás után november 12-én elesett, egy hónappal késıbb a japánok Nankingot is 

elfoglalták. A fıvárosban a japánok több tízezer áldozattal járó mészárlást rendeztek a 

lakosság körében, sok ezer nıt megerıszakoltak. 

A kínaiak a fıvárost Vuhanba, a fontos ipari és közlekedési központba helyezték át. 

A japánok középkínai hódításai közvetlenül fenyegették a nyugati hatalmak érdekeltségeit, 

ennek ellenére semmilyen lépést nem tettek, sıt még 1938-ban is szállítottak Japánnak 

stratégiai anyagokat, gépeket, fegyvereket, miközben ezeket Kínától megtagadták. Kína 

támogatást és jelentısebb katonai segítséget a Szovjetuniótól kapott, bár Sztálin nem kívánta 

provokálni a japánokat. 1937. augusztus 21-én megnemtámadási szerzıdést kötött Kínával és 

1939-ig mintegy ezer repülıgépet, tüzérségi eszközöket, rengeteg muníciót, „önkéntes” 

pilóták és katonai tanácsadók százait küldte segítségül, középlejáratú, alacsony kamatú hitelek 

keretében. A nemzetiek támogatásának a KKP nem örült, holott a szovjet fél kikötésének 

megfelelıen a szállított fegyver és lıszer egy részét megosztották velük. 

A KMT és a KKP között még a háború elıtt létrejött informális egységfront 1937. 

szeptemberére formailag is létrejött. A fı szovjet bázisterületet Különleges Körzetté 

szervezték, közvetlenül alárendelve a központi kormánynak, a Vörös Hadsereg a nemzeti 

erıkbe sorolva a 8. hadsereggé alakult át, majd partizánegységekbıl Közép-Kínában a 

kommunisták megszervezhették az új 4. hadsereget. 

1937 vége és 1938 októbere között a japánok három nagy támadó hadmőveletet hajtottak 

végre: 1938. márciusig befejezték Észak-Kína elfoglalását, április-májusban erıfeszítéseket 

tettek az észak-kínai és Közép-Kínában a Jangce-völgyi frontjaik egyesítésére, a fı 

vasútvonalak kézbevételére, majd következı céljuk Vuhan elfoglalása volt, amelyet – 

Kantonnal együtt —1938 októberére vettek be. A japánok valamennyi nagy ipari és 
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kereskedelmi központot birtokba vették, Kínának mintegy felét elfoglalták. A japánoknak 

csalódást jelentett, hogy Kína nem kapitulált, a Csungkingba áthelyezett fıvárosból Csang 

Kaj-sek minden politikai manıver és ígérgetés ellenére folytatta az ellenállást Ugyanakkor a 

legnevesebb dezertáló Vang Csing-vej, a rendszer második embere volt, aki átállt a japánok 

oldalára, s vezetésével a japánok 1940. március 30-án Nankingban „központi kormányt” 

állítottak fel. A háború alatt több mint félmilliós kínai kollaboráns hadsereg tevékenykedett a 

japánok oldalán. 

A háború kezdetétıl a kínaiak az ellenállás folytatása és az erık megmentése érdekében a 

nyugat felé visszavonulást választották. Nehezen megközelíthetı területekre, belsı 

tartományokba vonultak vissza, amit hatalmas mérető áttelepítés is kísért. Az ország 

katasztrofális helyzetbe került, az elveszett területeken volt a modern ipar, a korszerő 

infrastruktúra túlnyomó többsége. Óriási volt az áru- és élelmiszerhiány, megrendült a 

bizalom a nemzeti valutában, gyors infláció indult el. 

A hadsereg a háború utolsó éveiben már 3,5 millió fıre duzzadt, de ekkor sem volt 

egységes, országos haderı. Újra felerısödtek a helyi parancsnokok és a központi vezetés 

ellentétei. Az erıszakos toborzások, a rekvirálás miatt rossz volt a hadsereg és a parasztság 

viszonya. 

A Jenan központú eredeti kommunista bázis, a „Különleges Körzet” elmaradott, 

kedvezıtlen adottságú terület volt. A kommunisták igyekeztek kihasználni, hogy a japánok 

jelenléte elsısorban a városokra, a stratégiai pontokra és a fı kommunikációs vonalakra 

korlátozódott, és az ellenırizetlen területekre behatolva új bázisterületeket hoztak létre. A 

háború folyamán az általuk kézben tartott területek lakossága állítólag sohasem csökkent 50 

millió alá. Az egyik legdöntıbb feladatnak a tömegtámogatás megszerzését tekintették. Egyes 

területeken végrehajtották a földreformot, de elsısorban a földbérleti díjak csökkentésére 

került sor. 

A jenaninak nevezett évtized a tömegekhez való közelségével, életerejével, egész 

szellemiségével mély benyomást gyakorolt az ott élıkre, sıt hatása kisugárzott az ország 

jelentıs részére is. A kommunisták befolyását növelte, hogy propagandájuk mérsékelt 

színezetet öltött, osztályharc, szovjetek és bolsevizálás helyett nemzeti függetlenséget, 

demokratikus szabadságjogokat, népjólétet emlegetett, és mindenekelıtt az egységfrontot 

hangsúlyozta. 

A KMT-vel kialakított egységfront korán veszélybe került. Már 1939 tavaszán 

elıfordultak szórványos összecsapások, ezek 1940-tıl egyre nagyobb méreteket öltöttek és 

1941 januárjában gyakorlatilag véget vetettek az egységfrontnak. 
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A KKP-ban 1941-tıl évekig tartó kampányt kezdtek a pártmunka „kiigazítására", 

amelynek során a „helytelen” nézetek, illetve képviselıik ellen léptek fel. A súlyos 

repressziókkal kísért akció összekapcsolódott Mao személyi kultuszának a kiépítésével. 

Gondolatait a marxizmus „kínaiasításaként” dicsıítették. Mao 1940 elején tette közzé Az új 

demokráciáról címő mővét, amelyben a kínai forradalmi folyamatot két szakaszra osztotta: az 

új demokratikus és a szocialista szakaszra. Az új demokráciát „kínai típusú demokráciának” 

nevezte, amely egyaránt különbözik a proletárdiktatúrától és a polgári demokráciától, és 

széles társadalmi bázisra támaszkodik, fıként a parasztságra. Sokszektorú gazdaság 

fejlesztését hangsúlyozta, amelyben fontos szerep jut a magántıkének is. Az „új demokráciát” 

hosszú, önálló fejlıdési szakaszként jellemezte, amelyben a KKP vezetésével fokozatosan 

megteremtik a szocialista átalakulás feltételeit. 

A KKP 1945. április-június között tartott VII. kongresszusán - Mao eszméit a marxizmus-

leninizmus mellett a párt vezetı ideológiájaként határozták meg. Mao a polgárháború 

elkerülését hangsúlyozta, de nem zárta ki ennek lehetıségét, sıt egészében az erre való 

felkészülés feladatait is vázolta. A párt taglétszáma ekkorra 1,2 millióra növekedett, az általa 

irányított hadseregé 900 ezerre. 

Kína 1941. december 9-10-én üzent hadat Japánnak, Németországnak és Olaszországnak. 

Az Egyesült Államok ettıl kezdve szállított Kínának repülıgépeket, pilótákat, nagy 

mennyiségő hadfelszerelést. Az Egyesült Államok 1943 januárjában egyezményben mondott 

le a területenkívüliségrıl, amelyhez hasonlót Anglia is aláírt. 

Kína (utólag) aláírta az 1943. októberi moszkvai háromhatalmi külügyminiszteri 

értekezlet nyilatkozatát. Decemberben Roosevelt, Churchill és Csang Kaj-sek Kairóban 

találkozót tartott, amely a közös háborús erıfeszítéseken túl elıirányozta, hogy Kína minden, 

japánok által elfoglalt területét visszakapja. 

Az Egyesült Államok háborúba lépésétıl kezdve Csang Kaj-sek a japánok legyızését 

egyre inkább a szövetségesektıl várta, s erıit a háború utánra igyekezett tartalékolni. 

Ugyanakkor több százezres erıt fordított a kommunista bázisterületek blokkolására. 

1944 áprilisától a japánok ismét általános támadást indítottak. A létszámfölény ellenére a 

kínai csapatok súlyos veszteségeket szenvedtek és demoralizált állapotban vonultak vissza. A 

KMT-rendszerrel és hadseregével egyre elégedetlenebb amerikaiak a KKP felé is kapcsolatot 

kerestek. Csang Kaj-sek ellenkezését megtörve 1944 júliusában katonai missziót küldtek 

Jenanba. Mao és társai demokratikus meggyızıdésükrıl igyekeztek meggyızni az 

amerikaiakat. Kifejtették, hogy többpárti irányítást és koalíciós kormányt akarnak, a 

magántıke fejlıdését, s hosszú ideig nem tőzik napirendre a szocializmust. Mindehhez 
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számítanak az Egyesült Államok támogatására és segítségére. A kedvezı benyomásokat 

szerzett küldöttség megpróbált szerzıdést tetı alá hozni a KMT és a KKP együttmőködésrıl, 

a koalíciós kormányzásról és a demokratikus berendezkedésrıl, de Csang Kaj-sek ezt 

elutasította. 1945 márciusában végül visszavonták a missziót Jenan-ból. 

Az Egyesült Államok a KMT mellett kötelezte el magát. Ebben nagy súllyal esett latba, 

hogy Kína legitim kormányáról volt szó, hadserege összehasonlíthatatlanul erısebb és jobban 

felszerelt volt, de az sem mellékes körülmény, hogy Csang Kaj-sek és felesége népszerő volt 

az Egyesült Államokban. 

A jaltai megállapodásnak megfelelıen a Szovjetunió 1945. augusztus 8-án hadat üzent 

Japánnak, és túlerıben levı hadserege gyors sikereket ért el a Mandzsúriában állomásozó 

mintegy egymillió fıs japán Kvantung-hadsereggel szemben. Eközben már 1945. június 

végén Moszkvában tárgyalások kezdıdtek a nemzeti kínai kormány képviselıivel és 

augusztus 14-én szovjet-kínai barátsági és szövetségi szerzıdést és egy sor kiegészítı 

egyezményt írtak alá. 

Az emberveszteséget hivatalosan 9,3 millióban állapították meg (általában 15-20 millióra 

becsülik, míg 1995 óta 35 millióról beszélnek). A közös ellenség, Japán vereségével a 

korábbinál nagyobb súllyal került elıtérbe a KMT és a KKP viszonyának problémája, 

magában hordozva a polgárháború veszélyét. 
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2. téma: Japán az elsı világháborúban 

2.1.  A szibériai hadjárat 

2.2.  Háborús konjunktúra a világháború évei alatt 

2.3.  A versailles-i békeszerzıdés 

2.4.  A washingtoni konferencia (1921) 

2.5. A Szeijúkai-kormány 

2.1.  A szibériai hadjárat 

Japán 1914. augusztus 23-án az 1902-ben kötött angol-japán szerzıdésre hivatkozva 

hadat üzent a központi hatalmaknak. Októberben megszállta a Németország birtokában lévı 

csendes-óceáni szigeteket (Marshall-, Karolina- és Mariana-szigetek), november elejére 

befejezte Csingtao városának és a Santung-félsziget invázióját, és birtokába vette a Csingtao–

Csinan-vasútvonalat. A Kínai Köztársaság, amely bejelentette semlegességét a háborúban, 

tiltakozott a japán kormánynál. 

A kínai tiltakozásra válaszul Tokió 1915 januárjában olyan szerzıdéstervezetet nyújtott át 

a kínai kormánynak, amely elfogadása esetén Japán protektorátusává válna. 

A tervezetet öt csoportra osztották és huszonegy pontban fogalmazták meg. 

Az elsı csoportban Japán követelte, hogy Kína ismerje el, miszerint Japánt megilletik 

mindazon jogok és kedvezmények, amelyekkel Németország rendelkezett 1914-ig. A második 

csoport Japán dél-mandzsúriai és kelet-belsı-mongóliai különleges jogait rögzítette, a 

harmadik csoport rendelkezett a Hanjeping Konszern (Kína legnagyobb, bányákat és 

acélmőveket üzemeltetı nehézipari vállalata) japán irányításáról, a negyedikben Kína 

kötelezte magát, hogy nem ad bérbe harmadik hatalomnak további kikötıket. A követelések 

ötödik csoportja Kína szuverenitását drasztikusan korlátozta: kötelezte arra, hogy japán 

politikai, pénzügyi és katonai tanácsadókat alkalmazzon; helyenként japán-kínai közös 

rendfenntartó alakulatokat szervezzen; csak japán fegyvereket vásároljon, és ismerje el Japán 

különleges jogait a Tajvannal átellenben lévı Fucsien tartományban. 

Jüan Si-kaj elnök kénytelen volt elfogadni a japán követeléseket. Jüan 1916-ban 

bekövetkezett halála után Tuan Csi-zsuj miniszterelnök (1916-1920) jutott hatalomra, aki 

mindinkább Tokióból irányított bábként jelent meg a kínai nép szemében. Japán 1918 

májusában katonai egyezményt is kicsikart Kínától, ami feljogosította egész Észak-

Mandzsúria megszállására. 
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Az oroszországi forradalom hírére a hadsereg vezetısége rögtön tervezetet nyújtott be a 

Császári Tanácsnak, amelyben javasolta, hogy ne csupán Észak-Mandzsúriát, hanem a 

Bajkál-tóig egész Kelet-Szibériát vonják katonai ellenırzés alá, hogy a forradalmi hullámot 

távol tartsák Koreától és Dél-Mandzsúriától. A kormány habozott, és 1918 áprilisában 

mindössze Vlagyivosztok megszállását határozta el. 

Májusban azonban az Egyesült Államok felszólította Tokiót, szervezzenek közös 

hadmőveletet a fehérgárdisták oldalán harcoló és Szibérián keresztül hazatérni szándékozó, 

korábban az Osztrák-Magyar Monarchia katonáiként hadifogságba esett cseh és szlovák 

csapatok megsegítésére. 

A japán kormánynak kapóra jött a felkérés, és az amerikaiak által megállapított létszámnál 

lényegesen nagyobb, 72 ezer fıs haderıt hajózott át Vlagyivosztokba. A japán csapatok 1922-

ig folytatták hadmőveleteiket az Amúr mentén. Egészen a Bajkál-tóig nyomultak, de csupán 

azt érték el, hogy az Egyesült Államok és Anglia egyre nagyobb gyanakvással szemlélte 

ténykedésüket. 

2.2.  Háborús konjunktúra a világháború évei alatt 

Az európai hatalmak háborús megrendelései, a szinte teljesen felszabadult ázsiai és afrikai 

piacok, az Egyesült Államok megrendelései, a szállítási kapacitás világmérető hiánya 

rendkívül kedvezı helyzetet teremtett a japán gazdaság számára. A gépgyártás, a hajóépítés, a 

textilipar, az acélipar és a nehézvegyipar, azaz a gazdaság szinte minden területén a 

beruházások a háború négy éve alatt megsokszorozódtak, s a kivitel értéke 

megháromszorozódott. Exportbevételei nyomán Japán adós országból hitelezıvé vált. Szintén 

ebben az idıszakban vált Japán ipari országgá. A fellendülı hajóépítéshez és a hajók 

üzemeltetéséhez szükséges vasat, acélt és kıolajat Japán az Egyesült Államokból szerezte be. 

A gazdasági fejlıdés átalakította Japán társadalmi viszonyait is. Az ipari-kereskedıi 

befektetıi réteg megerısödése mellett az ipari munkásság létszáma is ugrásszerően nıtt. 

1919-ben már 1,8 millió fı dolgozott az öt fınél többet foglalkoztató üzemekben. A 

bányászokkal és közlekedési dolgozókkal együtt ez a társadalmi réteg családtagjaikkal együtt 

az ország lakosságának egyötödét (több mint 10 millió fı) alkotta. 

2.3.  A versailles-i békeszerzıdés 

Japán az öt gyıztes nagyhatalom egyikeként vehetett részt békekonferencián. A 

Versailles-ba érkezı japán delegáció küldetése az volt, hogy új szerzeményeinek 

birtoklásához megszerezze a hatalmak áldását. A Marshall-, Karolina- és Mariana-szigetek 

esetében Japán megszerezte ugyan a mandátumot, de katonai támaszpontokat nem létesíthetett 

a szigeteken. A Santung-félsziget birtoklásáért folytatott vitába viszont bekapcsolódott Kína 
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képviselıje is, aki, miután az antant nyomására Kína 1917-ben hadat üzent Németországnak, 

a gyıztesek oldalán ülhetett a konferencián. Kína hadüzenetében egyúttal felmondta 

Németország bérleti jogait és koncesszióit, így tagadta jogi alapját a japán foglalásnak. Kína 

az Egyesült Államokban talált támogatóra, amely amellett, hogy Angliától, Franciaországtól 

és Olaszországtól eltérıen korábban nem ismerte el a japán foglalásokat, a nemzetek 

önrendelkezési elvének is igyekezett érvényt szerezni. 

Japán azonban nem engedett az amerikai–kínai nyomásnak, és azzal fenyegetızött, hogy 

ha nem ismerik el jogát a Santung-félszigeten, elhagyja a konferenciát, és nem lép be a 

Népszövetségbe sem. Wilson nem akarta, hogy egy nagyhatalom távolmaradása meghiúsítsa 

mővét, a Népszövetség létrehozását, és megelégedve a szóbeli ígérettel, hogy Japán idıvel 

kiüríti a félszigetet, elfogadta a követeléseket. 

Világtörténelmi jelentıségő, hogy a japán küldöttség elsıként vetette fel nemzetközi 

fórumon a faji diszkrimináció eltörlésének kérdését. Mivel mindez nehezítette volna az 

ázsiaiakkal szembeni bevándorlási kvóták felállítását, a japán javaslat elbukott az Egyesült 

Államok ellenállásán. 

Japán megtartotta ugyan kínai szerzeményeit, de mivel sem Kína, sem pedig az Egyesült 

Államok nem írták alá a békeszerzıdést, a kérdést nem tekinthette lezártnak. 

2.4.  A washingtoni konferencia (1921) 

Az Egyesült Államok az 1899-ben közzétett Hay-doktrína óta igyekezett elérni, hogy 

Kínával folytatott kereskedelmi kapcsolatait ne gátolja, hogy más hatalmak egyes 

övezetekben különleges jogokat szerezve kisajátítják a terület gazdagságát (nyitott kapuk 

elve). 

Japán elsı világháborús behatolása Kínába azonban éppen az amerikai szándékok ellen 

hatott Míg Európa irányában ragaszkodott semlegességéhez, a távol-keleti és csendes-óceáni 

térség megnyugtató rendezése elemi gazdasági és politikai érdeke volt. 

Nagy-Britannia 1902 óta szövetségben állt Japánnal, amely alapvetıen az orosz távol-

keleti terjeszkedést volt hivatott megfékezni. Az orosz forradalom után a szövetség értelmét 

veszítette. Így amikor 1921-ben felmerült a szövetség megújításának júliusban esedékes 

kérdése, az angol parlament az Egyesült Államok sugallatára úgy döntött, hogy nem 

kétoldalú, hanem Nagy-Britanniát, az Egyesült Államokat, Japánt és Kínát, valamint a 

térségben érdekelt többi hatalmat tömörítı, többoldalú konferencián kell a térség vitás 

kérdéseire megoldást találni. 

A washingtoni konferencián kompromisszum eredményeként az Egyesült Államok, Nagy-

Britannia, Japán, Franciaország és Olaszország képviselıi aláírták az öthatalmi egyezményt, 
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amiben garantálták a csendes-óceáni katonai status quo fenntartását, és az aláíró országok 

sorhajóflottájának arányait 10:10:6:3,5:3,5-ben állapították meg. Japán az egyezménnyel 

elérte, hogy Amerika ne építhessen ki támaszpontot Guam szigetén és a Fülöp-szigeteken. 

Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Japán és Franciaország négyhatalmi szerzıdésben 

vállaltak kötelezettséget, hogy tiszteletben tartják egymás csendes-óceáni birtokait. A 

szerzıdés kimondta, hogy életbelépésének napján érvényét veszíti az angol-japán szövetség. 

A kilenchatalmi szerzıdésben az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Japán, 

Franciaország, Olaszország, Hollandia, Belgium, Portugália és Kína képviselıi ígéretet 

tettek, hogy tiszteletben tartják Kína területi integritását és elfogadják a nyitott kapuk elvét. A 

szerzıdés nem említette az ópiumháború óta érvényben lévı egyenlıtlen szerzıdéseket. Azok 

revízióját ugyan követelte a kínai küldött, de ez már nem illett bele a vezetı hatalmak Kína-

politikájába. 

A szerzıdések értelmében Japán leszerelt 5 csatahajót, 7 nehézcirkálót és 2 repülıgép-

anyahajót, a szárazföldi hadsereg létszámát 60 ezer fıvel és 13 ezer lóval csökkentette. 

1922 októberében visszahívta utolsó egységeit is Szibériából, és kínai-japán 

különmegállapodás született arról, hogy kivonja csapatait a Santung-félszigetrıl. 

Japán számára az elsı világháború lehetıséget biztosított arra, hogy befolyási övezetét 

tovább bıvítse. De csak átmenetileg. A háború utáni rendezés során Tokiónak rá kellett 

döbbennie, hogy hiába biztosította helyét a világ öt vezetı hatalma között, korlátlan 

terjeszkedésének gátat szab a csendes-óceáni térségben mind dominánsabb Egyesült Államok. 

2.5. A Szeijúkai-kormány 

Japánban volt alkotmány mégis abszolutisztikus jellemvonásai voltak az országnak. A 

császárnak korlátlan katonai-politikai fıhatalma volt, melyet az alkotmány garantált. 

Mégis voltak politikai csatározások és mindig az vált a császár akaratává, amit a 

legerısebb politikai csoport hangoztatott. 

A Meidzsi-restaurációt követıen a Vének Tanácsa (Genró Tanács) és a Titkos Tanács 

voltak a császár közvetlen politikai tanácsadó testületei (azaz a tényleges döntéshozók), de 

késıbb az erısödı ipari- gazdasági köröket képviselı polgári pártok ragadták magukhoz a 

kezdeményezést. 

Az 1917-es parlamenti választásokon a kis- és nagypolgárság támogatását élvezı 

mérsékelt polgári erı, Szeijúkai Párt abszolút gyızelmet aratott így 1918-ban Hara Takasi, 

az elsı nem arisztokrata miniszterelnök alakíthatott kormányt. 

A kormány tagjai három kivételével a Szeijúkaihoz tartoztak. A polgári kormány - 

miközben igyekezett kielégíteni a császár környezetében nagy befolyással bíró, a Meidzsi-
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restauráció során meghatározó szerepet játszó tartományi politikusok (hanbacu) és a hadsereg 

igényeit – hozzálátott mérsékelt reformprogramja végrehajtásához. 

A választójogi törvény reformját követelı megmozdulások és tömegdemonstrációk 1920-

ban tetıztek, aminek nyomására a Hara-kormány leszállította a vagyoni cenzus mértékét és a 

szavazópolgárok körét az évi 3 jen adót fizetı férfiakra bıvítette. Az új törvény következtében 

a választópolgárok száma megduplázódott. 

Hara nagy figyelmet fordított a vidék fejlesztésére, mivel az újonnan szavazati jogot 

szerzett lakosság nagy része parasztgazdákból tevıdött ki. Célkitőzései között utak, vasutak 

építése, a telefon- és távirathálózat bıvítése és a vidéki ipar fejlesztése szerepelt. Számításai 

helyesnek bizonyultak, mivel az 1921. évi választásokat követıen a Szeijúkai tovább növelte 

túlsúlyát a képviselıházban. Hara kísérletet tett a gyarmatok polgári kormányzásának 

bevezetésére is, de csak részleges sikert ért el. Jogilag ugyan lehetıvé vált, hogy Korea és 

Tajvan fıkormányzója polgári politikus legyen, de a valóságban a hadsereg e két posztot soha 

nem engedte ki a kezébıl. 

Az 1920-as évek elejére Japán külpolitikai aktivitása megtorpant, ami a hadsereg 

befolyásának csökkenésével járt. A nagy tekintélynek örvendı hanbacu politikusok közül 

már alig élt néhány, és a korszak szimbólumát, Meidzsi császárt már 1912-ben eltemették. 

Fia, Taisó császár (Josihito, 1912-1926) nem tudott karizmatikus apja nyomdokába lépni. (A 

valóságban már 1921-tıl Hirohito  herceg, a késıbbi Sóva császár gyakorolta az uralkodói 

jogokat.) 

Az erısödı burzsoázia átvette a politikai irányítást, és a jogaiktól megfosztott tömegek is 

egyre határozottabban hallatták hangjukat. Az európai abszolutisztikus monarchiák bukása, 

az oroszországi események, és a demokratikus eszmék világmérető elıretörése hatással volt 

Japánra is. A felkelı nap országában új korszak vette kezdetét. 
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3. téma: A Taisó-demokrácia Japánban. A liberális húszas évek 

3.1. A japán társadalom ébredése 

3.2.  Az általános választójogi törvény és az államvédelmi törvény megszigorítása 

3.3.  Japán külpolitikája az 1920-as években 

3.1. A japán társadalom ébredése 

Japán történelmi fejlıdése nem adott teret az individualizmusnak, az egyének és a 

társadalmi osztályok szabadságeszménye kifejlıdésének. Az egyén csak a mőködı közösség 

alkotóelemeként szerepelt a társadalmi tudatban. 

A Meidzsi-i restaurációt követıen a japánok megismerkedtek a nyugati filozófiákkal, de a 

fogalmak értelmezése nem ment könnyen. A szabadság stb. eszményét nehéz volt 

beleilleszteni a hagyományos japán gondolkodásba. 

Fontos szerepet játszott Josino Szakuzó, a Tokió Egyetem professzora, aki írásaiban és 

elıadásaiban új eszméket hirdetett. „Az állam legfontosabb feladata az, hogy elısegítse az 

egyének képességeinek szabad kibontakozását” - írta. Josino gondolatai az 1910-es évek 

végére széles körben ismertté váltak. 

A korábban többnyire ösztönös munkás- és parasztmegmozdulások is egyre szervezettebb 

formát öltöttek. A szocialista eszmék már széles tömegek körében fejtették ki hatásukat, 

1920-ban Japán Szocialisták Egyesülete néven új szocialista párt jött létre, 1921-ben pedig 

megalakult a munkásszakszervezeteket tömörítı Japán Munkásszövetség. 1922-ben egy szők 

értelmiségi csoport létrehozta a Japán Kommunista Pártot.9 

A mezıgazdaságban dolgozók 70 százaléka nem rendelkezett saját földbirtokkal, s bérleti 

rendszerben mővelté a földet. A bérleti feltételek szigorúak voltak, ami ellen széles körő 

mozgalom bontakozott ki. E mozgalmakat fogta össze országos méretekben az 1922-ben 

megalakult Mezıgazdasági Dolgozók Szakszervezete, amelynek 1923-ban már 26 ezer tagja 

volt 

Japánban a koreaiak 1910-ben kezdıdı tömeges beáramlását megelızıen nem léteztek 

etnikai kisebbségek, de a társadalom kitermelte azt a csoportot, amelyet kizárhatott soraiból. 

Az ókor óta létezett a buddhizmus által tiltott foglalkozásokat (mészárosok, bırdíszmővesek) 

végzık rétege, akik a társadalomtól elszigetelve éltek; velük mindennemő érintkezés tilos volt. 

A tilalmakat 1871-ben ugyan eltörölték, de errıl a társadalom nem vett tudomást.10 1922-ben 

                                                           
9 A JKP nem csak a hatóságok zaklatásai miatt nem válhatott tömegpárttá, Japánban nem számíthatott 
tömegbázisra a császárság intézményét tagadó eretnek mozgalom. 
10 Szinte kasztrendszerként mőködött ez a felfogás. 
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megalakult az országszerte 6000 közösségben élı 3 millió „kitaszított" jogaiért küzdı 

Egyenlısítık Társasága. 

A társadalom felét alkotó nık is a teljes politikai jogfosztottság állapotában voltak. Az 

állambiztonsági törvény rendelkezett arról, hogy nık nem fejthetnek ki politikai tevékenységet.  

1920-ban Hiracuka Raicsó asszony létrehozta az Új Nıszövetség nevő szervezetet, amely 

a nık politikai jogainak elismertetését tőzte zászlajára. A mozgalom sikerét jelentette, hogy 

1922-tıl megjelenhettek politikai győléseken, de felszólalniuk továbbra sem volt szabad. 

Az idıszakban a jobboldali radikalizmus is felütötte a fejét. Az egyetemeken egy idıben 

alakultak a baloldali és a szélsıjobboldali radikális diákcsoportok, s közöttük az 

összeütközések mindennapossá váltak. 

1919-ben Kita Ikki és Ókava Súmei vezetésével megalakult a Júzonsa nevő szervezet, 

amely a „nemzet megmentését” tekintette küldetésének. 

Ezt a császár vezette katonai kormányzással, a parlament szétkergetésével, az alkotmány 

eltörlésével, a politikai pártok feloszlatásával kívánták elérni. Antikapitalista, archaizáló 

jelszavaik mellett hirdették az ázsiai népek „felszabadításának” szükségességét is. Nézeteik 

nagy támogatottságot élveztek a hadsereg köreiben. 

1921. szeptemberben Jaszuda Zendzsiró11, novemberben pedig Hara Takasi 

miniszterelnök esett áldozatul jobboldali radikális fiatalok merényletének. Megszületett a 

japán fasiszta mozgalom. 

3.2.  Az általános választójogi törvény és az államvédelmi törvény megszigorítása 

A szélsı-jobboldali mozgalmak kivételével az általános választójogi törvény követelése 

mindegyik mozgalom zászlaján szerepelt. A politikai vezetés hajlott ennek teljesítésére, de 

úgy, hogy a baloldali pártok ne jussanak be a törvényhozásba. 

1923. szeptember1-jén hatalmas földrengés rázta meg Tokiót. Pillanatok alatt 143 ezer 

ember lelte halálát, és 700 ezer lakóház vált a földdel egyenlıvé. Ezt követıen a lakosság 

körében elterjedt a hír, hogy a koreaiak és a kommunisták gyújtogatnak a városban. A 

feltüzelt tömeg a rendırség támogatásával több, mint hatezer koreait és munkásmozgalmi 

vezetıt lincselt meg. A rendırség letartóztatta a baloldali politikusokat, és a JKP 1924-ben 

feloszlatta magát. 

1925 márciusában a parlament mindkét háza döntést hozott az általános választójog és az 

új, megszigorított állambiztonsági törvény egyidejő érvénybe léptetésérıl. 

Eltörölték a vagyoni cenzust, a választójog a 25 év feletti férfilakosság egészére kiterjedt. 

                                                           
11 A Jaszuda zaibatsu alapítója volt. Yoko Ono dédapja. 
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Az állambiztonsági törvény értelmében viszont minden szervezkedés büntetendı 

cselekmény lett, amely nem ismeri el a meglévı állami kereteket és a magántulajdont. 

A választójog kiterjesztése nem változtatta meg a belpolitikai erıviszonyokat. A 

parlamentben továbbra is a polgári pártok osztották fel a képviselıi helyeket, és a Genró 

Tanács javaslatára a császár a legnagyobb politikai párt egyik képviselıjét kérte fel a 

kormányalapításra. 

3.3. Japán külpolitikája az 1920-as években 

A washingtoni konferencia megálljt parancsolt a féktelen japán expanziónak. Az európai 

ügyekben teljesen érdektelen Japán számára a legsúlyosabb problémát a kínai forradalom, és 

a kibontakozó polgárháború jelentette. 

Az elsı jelentıs japánellenes megmozdulás 1923-ban tört ki, amikor lejárt Talien és Port 

Arthur 25 éves bérlete, és a kínai lakosság követelte a városok kiürítését. A japánok nem 

hagyták el a területet, amire a nép a japán áruk bojkottjával válaszolt. Mivel Japán 

exportjának 20 százaléka irányult Kínába, a bojkott mozgalom nagy veszteséget jelentett. 

Sidehara Kidzsúró külügyminiszter (1924–1927, 1929–1931) célja a stabilitás megırzése 

volt, nem a féktelen terjeszkedés. 

1925-ben új lendületet vett a kínai forradalom. Japán az angol és amerikai megtorló 

akciókból a lehetı legkisebb mértékben vette ki részét. Sıt, mikor 1927 januárjában Nagy-

Britannia felkérte a japán kormányt, hogy közösen gondoskodjanak a sanghaji külföldi 

kolónia és érdekeltségek biztonságáról, Sidehara visszautasította a kérést. A beavatkozás 

növelte volna a Kuomintang, a nemzeti erık táborát. Inkább a japánbarát kormányok és 

tartományi katonai vezetık hatalmának megszilárdulását igyekezett elısegíteni. A pekingi 

Tuan-kormány mellett a mandzsúriai katonai vezetı, Csang Co-lin is japán támogatásban 

részesült. Sideharát viszont a hadsereg körei támadták. 

1927. áprilisban Tanaka Giicsi alakított kormányt, aki megváltoztatta Japán külpolitikai 

orientációját is, mivel a külügyi tárcát is irányította. A Szeijúkai elnöke, korábban pedig a 

szárazföldi haderık minisztere, katonatiszt volt, ami rányomta bélyegét külpolitikai 

módszereire is. Májusban utasította a Port Arthurban állomásozó Kvantung-hadsereg 

egységeit, hogy vonuljon be a Santung-félszigetre az ott élı japánok védelmére hivatkozva. 

1927. június végén a hadsereg vezetıinek bevonásával kidolgozták a Kínával szemben 

követendı politika fı irányát Lefektették, hogy Kínában minden eszközzel meg kell oltalmazni 

az ott élı japánokat és javaikat. A területet le kell választani Kínáról és japán felügyelet alá 

kell helyezni. 
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1927-ben a Kuomintang közeledése e területhez és a gazdasági érdekek is ezt a lépést 

szorgalmazták. Japán külföldi befektetéseinek és gépexportjának több mint fele Mandzsúriába 

irányult, és nagy mennyiségő szenet, vasércet, babféléket és étolajat importált onnan. A 

vasútvonalakon, a japán érdekeltségő üzemekben, bányákban, bankokban nagy számban 

dolgoztak japánok. 

1928 áprilisában újabb erıket vezényeltek a Santung-félszigetre, és Csinanban 

összeütközött a tüntetı tömeggel. Az esetnek ötezer halálos áldozata volt. 

Június 4-én felrobbantották azt a vasúti szerelvényt, amelyen Csang Mukden felé utazott. 

Az eredmény azonban éppen az ellenkezıje lett annak, amint amit a türelmetlen katonák 

vártak: Csang Co-lin fia, Csang Hszüe-liang átállt a Kuomintang oldalára, és 

megszilárdította hatalmát Kína északkeleti tartományaiban, ami gyengítette Japán pozícióit a 

térségben. A balul sikerült merénylet Tanaka politikai pályája is véget ért. 

Ismét Sidehara vette át a külügyek irányítását. Ezúttal már sokkal nehezebb dolga volt, 

Kínában megalakult az egységes Kuomintang-kormány, a japán hadsereg pedig követelte a 

határozott fellépést. Északkelet-Kínában ekkor 230 ezer japán élt. 

Sidehara még elérte, hogy Japán 1930 februárjában megállapodjon az USA-val és Nagy-

Britanniával a londoni tengeri fegyverzetkorlátozási konferencián, ami szerzıdést aláíró 

miniszterelnök, Hamagucsi Oszacsi 1930. november 14-én egy szélsıjobboldali aktivista 

merényletének áldozata lett. 

A gazdasági világválság hullámai 1930 márciusában érték el a japán szigeteket, ez pedig 

sehol sem a megbékélést hirdetı politikusoknak kedvezett. 
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4. téma: Japán militarizálódása és expanzív külpolitikája az 1930-as években 

4.1.  A gazdasági válság és következményei 

4.2.  A mandzsúriai incidens és Mandzsukuo megalakulása 

4.3.  A hadsereg térnyerése a hatalomban 

4.4.  A fasizálódás folyamata az 1930-as években 

4.1. A gazdasági válság és következményei 

A világgazdasági válság Japánt is alapjaiban rázta meg. A selyem ára 1930-ban az 1929-es 

ár egyharmadára, a rizsé és a pamutfonalé kétharmadára zuhant. Az Amerikába irányuló 

selyemexport 1931-ben az 1929-es mennyiség 20 százalékát sem tette ki. A városi 

munkanélküliek száma 3 millió fı volt. 1930 áprilisában 35 ezer fonónı, és a Tokiói 

Közlekedési Vállalat 13 ezer dolgozója tiltakozott munkabeszüntetéssel a fizetéscsökkentés 

ellen. 

A városokból tízezer számra áramlottak vissza falvaikba az elbocsátottak, növelve a falusi 

népesség megélhetési gondjait. 1931-ben több ezerszer tagadták meg a parasztok a bérleti jog 

fejében követelt rizsmennyiség beszolgáltatását a földbirtokosnak. A válság a kisbirtokos 

parasztgazdákat és a városi kispolgárságot, kereskedıket, iparosokat egyaránt sújtotta. A 

katasztrofális helyzetbıl a társadalom egésze kereste a kiutat. A leggyorsabban a hadsereg 

lépett. 

4.2. A mandzsúriai incidens és Mandzsukuo megalakulása 

1931 márciusában puccsot készített elı a hadsereg néhány tisztje, ami kudarccal 

végzıdött. Felelısségre vonás azonban nem történt. Vakacuki Reidzsiró vezetésével polgári 

kormány alakult, de a kezdeményezés a hadsereg kezébe került. 

A katonák akcióterve már készen állt: Mandzsúria bekebelezése lehetıséget teremt a 

Szovjetunió elleni háború elıkészítésére és megtöri a japánellenes kínai erıket. Az össz-

nemzeti lelkesedést kiváltó sikeres akció nyomán a hadsereg tovább növelheti befolyását az 

államapparátusban, s a pacifista politikusok hitelüket veszítik. A terv a Kvantung-

hadseregnek szánta a fıszerepet. 

1931. szeptember 18-án este 10 óra után Mukden közelében a Kvantung-hadsereg 

egysége provokatív bombarobbantást hajtott végre a dél-mandzsúriai vasútvonalon. Másnap a 

japán csapatok megszállták a vasút mentén fekvı városokat, 1932 januárjára egész 

Mandzsúria japán megszállás alá került. A katonai akciók a vasút, a japán érdekeltségek, és a 

lakosság védelmére való hivatkozással történtek. 
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1931 novemberében japán ügynökök tiencsini házi ırizetébıl Port Arthurba szöktették 

Pu Jit, az utolsó mandzsu Csing császárt. 

Kína nemzeti kormánya már szeptember 21-én tiltakozott a Népszövetségnél, a következı 

napon Stimson amerikai külügyi államtitkár pedig kijelentette, hogy a mandzsúriai 

eseményekkel kapcsolatos minden felelısség Japánt terheli. 

24-én a Nemzetek Szövetsége 21:1 arányban megszavazta a határozatot, amelyben 

felszólítják Japánt, vonja ki csapatai az érintett területekrıl. 1932. január 7-én Stimson 

tájékoztatta Japánt és Kínát, hogy az Egyesült Államok kormánya semmilyen erıszakkal 

végrehajtott változtatást nem ismer el a térségben (Stimson-doktrína). 

1932 januárjában Sanghajban provokációt hajtott végre a japán hadsereg, amely fegyveres 

összecsapássá terebélyesedett a kínai reguláris csapatokkal. A sanghaji csatározások csak 

márciusra csitultak el, és ez idı alatt megszületett az 1 millió 200 ezer km2 területő, 34 millió 

lakosú Mandzsukuo japán bábállam (1932. március 1.). Pu Ji, mint az államalakulat 

régense (1934-tıl császára) minden japán követelést elfogadott: 

• az ország védelmét és biztonságát japán szavatolja, 

• a Kvantung-hadsereg igénybe vehet minden olyan létesítményt, amelynek 

szükségét látja (vasút, repülıtér, utak stb.), 

• az állami adminisztráció minden szintjén alkalmaz japán tanácsadókat. 

Az ország tényleges ura a Kvantung-hadsereg fıparancsnoka volt. 

A lakosság fegyveres ellenállással válaszolt a japán behatolásra. 1932-ben 36 ezer fı 

harcolt a japánok ellen. A partizánok között nagy számban voltak koreaiak (pl. Kim Ir-szen), s 

a kommunista eszmék is egyre ismertebbekké váltak köreikben. A hatóságok a kíméletlen 

megtorlások mellett japán parasztok betelepítésével próbálták biztosítani társadalmi bázisukat. 

Mandzsúriát deklaráltan japán élettérnek tekintették, és 1932-ben megkezdıdtek a 

központilag szervezett telepítések. Tokió 1936-ban tervet dolgozott ki arról, hogy húsz év 

leforgása alatt egymillió családot (ötmillió fıt) telepít Mandzsúriába. 

A Népszövetség nemzetközi vizsgálóbizottságot kért fel, hogy készítsen jelentést a 

tényleges állapotokról. A Lytton-bizottság angol, amerikai, francia, német és olasz tagjai 

1932. március és július között beutazták Észak-Kínát és Mandzsúriát, és októberben tették 

közzé jelentésüket. A jelentés leszögezte, hogy Mandzsúriában japán agresszió történt, de 

elismerte Japán különleges jogát a térségben. Mandzsukuo nemzetközi felügyeletét javasolta, 

ahol a vezetı szerep Japánt illetné meg. 1933. február 24-én a Lytton-jelentés alapján a 

Népszövetség közgyőlése határozott Mandzsukuo el nem ismerésérıl. Válaszul Japán 

márciusban bejelentette kilépését a Nemzetek Szövetségébıl 
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A Szovjetunió a teljes semlegesség álláspontjára helyezkedett, sıt az észak-mandzsúriai 

(régi nevén kelet-kínai) vasút szovjet tulajdonjogát felajánlotta megvételre, amely 1935-ben 

japán „közvetítéssel” 140 millió jen vételárért Mandzsukuo birtokába került. 

4.3. A hadsereg térnyerése a hatalomban 

Japánban komoly érdekellentétek álltak fenn a vezetı politikai és katonai erık között. 

A hadsereg és a polgári kormányzat közötti hatalmi harc nyilvánvaló oka, hogy a kormány 

nem adta hozzájárulását a hadsereg mérhetetlen expanziós politikájához. A szárazföldi 

hadsereg és a haditengerészet az expanzió irányát látta eltérıen: a tengeri terjeszkedés az 

admiralitás politikai befolyásának növekedésével járt volna. A szárazföldi hadseregen belül az 

ún. Tószei-csoport a meglévı állami keretek fenntartását, a hatalomba való folyamatos 

behatolást tartotta célravezetınek. Szerintük csak a hadsereg további fejlesztését követıen 

kerülhet sor a szovjet- vagy Amerika-ellenes háborúra. Ezzel szemben az ún. Kódó-csoport a 

fasisztoid szervezetek és a radikális fiatal tisztek által végrehajtandó katonai puccsot tekintette 

a hatalomátvétel megfelelı módszerének; ezt követné az azonnali háború a Szovjetunió ellen. 

Sidehara külügyminiszter nem volt hajlandó a Kvantung-hadsereg külpolitikai 

irányvonalához nevét adni, s ez a Vakacuki-kormány bukásához vezetett. 

A császár 1931 novemberében Inukai Cujosi személyében még polgári politikust kért fel 

a kormányalakításra, de a szárazföldi haderık minisztere Araki Szadao lett. A hadsereg 

radikálisai növelték befolyásukat a kormányon belül. 

Inoue Dzsunnoszuke, volt pénzügyminiszter (1932. január) és Dan Takuma, a Micui 

zaibacu feje (március) merénylet áldozatai lettek. A Vérszerzıdés nevő fasiszta szervezet 

tagjai hajtották végre a terrorcselekményeket. 

A Kódó-csoport terve szerint a második „hullámban” a fiatal tisztekbıl álló fegyveres 

csoportok megszállnák a miniszterelnöki és a belügyminiszteri rezidenciát, a rendır-

fıkapitányságot, a Szeijúkai központját és a Mitsubishi Bankot. A puccsra 1932. május 15-én 

került sor. 

Az egyik csoport behatolt Inukai rezidenciájára és megölte a miniszterelnököt, a többi 

csoport is megtámadta a kijelölt épületeket, de a nagy erıkkel helyszínre érkezı államvédelmi 

rendırség elıtt megadták magukat. 

A puccskísérlet nem egészen egy óra leforgása alatt kudarccal végzıdött, de a hadsereg 

politikai tıkét kovácsolt belıle. A Genró Tanács Szaitó Makoto nyugalmazott tengernagyot, 

volt koreai fıkormányzót jelölte a miniszterelnöki posztra. A kormányban mindössze két 

polgári politikus kapott helyet. 

4.4. A fasizálódás folyamata az 1930-as években 
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A militaristák nézetei a társadalom különbözı rétegeiben is egyre népszerőbbekké váltak: 

• kapitalizmus- 

• individualizmus- 

• demokráciaellenesség 

Fı támogatóik a köztisztviselık és a falusi lakosság körében voltak. A hivatalnokréteg 

köreiben nagy népszerőségnek örvendett Hiranuma Kiicsiró, aki egyszerő bürokratából 

emelkedett a Titkos Tanács elnökhelyettesi posztjára. A hadsereg mindig számíthatott 

Hiranuma szélsıjobboldali szervezete, a Kokuhonsa támogatására. A parasztfiatalok 

radikális szervezetei mellett a városi munkásság egy része is csatlakozott a mozgalomhoz. 

1931 szeptemberében a Szociáldemokrata Párt vezetısége üdvözölte a Kvantung-hadsereg 

akcióját, és 1932 májusában megalakult a Japán Nemzetiszocialista Párt. 

A vezetı polgári politikusok közül néhányan még nagy befolyással rendelkeztek a császár 

közvetlen környezetében. Közülük az igazi „szürke eminenciás” Szaiondzsi volt, akinek 

jogában állt javaslatot tenni a császárnak az új kormányfı személyére. 

Az 1932 utáni kormányok a katonaság követeléseit igyekeztek teljesíteni, de a 

Külügyminisztérium nem volt hajlandó úgy gondolkodni, mint a hadsereg. 

Japán 1934 decemberében bejelentette, hogy nem tekinti érvényesnek magára nézve az 

öthatalmi egyezmény határozatait, és 1936 januárjában elhagyta a londoni tengeri leszerelési 

konferenciát, így szabad kezet szerzett az újrafegyverkezéshez, de Kínával szemben 

óvatosabbak voltak. 

A japán külügyi vezetés úgy gondolta, hogy ha valamilyen formában rendeznék 

kapcsolataikat a Kuomintang-kormánnyal, elejét vehetnék az Egyesült Államokkal 

kibontakozó konfrontációnak. 1934 folyamán közeledni kezdett egymáshoz a japán és a kínai 

kormány, megállapodtak a Mukden-Peking-vasútvonal üzembe helyezésérıl, arról, hogy Kína 

elfogadja a mandzsúriai bélyeget. Hirota Kóki külügyminiszter pedig kijelentette, hogy amíg 

ı irányítja Japán külügyeit, addig nem kerülhet sor háborúra a két ország között. 

A hadsereg ezzel szemben meg volt gyızıdve arról, hogy a Kuomintang-erık az ország 

egyesítése esetén az Egyesült Államok és Anglia támogatásával szembefordulnak Japánnal. 

Erre az esetre csak úgy lehet felkészülni, ha Kína Mandzsúriával szomszédos tartományait 

leválasztják az országról, és ott is japán bábkormányokat hoznak létre. A Santungban 

állomásozó japán egységek sorozatosan hajtották végre provokációikat a kínai lakosság és a 

rendfenntartó erık ellen. 

A nyugati hatalmak kereskedelempolitikája a hadsereget látszott igazolni. Anglia és 

Hollandia protekcionista gazdaságpolitikával egymás után zárta el Japán kereskedelmi 
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lehetıségét tengeren túli birtokain (1933-tól Indiában a japán áruk behozatali vámját 75 

százalékban határozták meg). Nehézségekbe ütközött a fegyverkezéshez szükséges 

nyersanyagok beszerzése is. Ráadásul az angol-amerikai közremőködéssel lebonyolított kínai 

pénzreform támogatta a központi kormányzat kiépítését, s lehetıséget teremtett Japán 

kiszorítására a kínai piacról. 

A költségvetés ráadásul képtelen volt kielégíteni a hadsereg mérhetetlen igényeit. 

Takahasi pénzügyminiszter 1935-ben kénytelen volt erısen megnyirbálni a 

hadseregfejlesztés összegét. 

Az 1936. februári általános választásokon súlyos vereséget szenvedtek a militaristákat 

támogató politikusok, és a polgári pártok képviselıi jelentısen növelték képviseletüket a 

parlamentben. 

1936. február 26-án újabb fegyveres puccs robbant ki Tokióban, a Kódó-csoport 

vezetésével. Az 1400 fıs, fiatal katonatisztekbıl álló szakaszok a négy évvel korábbi 

puccshoz hasonlóan vezetı politikusok rezidenciáit rohanták le, és halálra sebezték Takahasi 

pénzügyminisztert és Szaitó belügyminisztert. Okada miniszterelnök egy félreértésnek 

köszönhette életét: helyette sógorát ölték meg. 

Megszállták a hadügyminisztérium, a vezérkar és a parlament épületeit, és kiáltványt 

tettek közzé, amelyben „forradalmi változásokat”, „a Sóva-restaurációt”,  azaz tiszta 

katonai kormányzást követeltek. 

28-án elrendelték a puccs leverését. A következı napra helyreállt a rend. 

17 fıt halálra ítéltek, de akciójuk nem maradt eredménytelen. A Kódó-csoportot ugyan 

felszámolták, de a Tószei-csoport vezetı politikusai a korábbinál lényegesen nagyobb 

befolyásra tettek szert. Az új kormány a hadsereg kívánsága szerint állt fel, Hiranuma pedig 

a Titkos Tanács elnöke lett. 

1936 júniusában a hadsereg újból benyújtotta igényét a fegyverkezés pénzügyi fedezetére, 

amit ezúttal vita nélkül meg is kapott. 

A szárazföldi hadsereg a 17 hadtestet 50-re kívánta növelni; a haditengerészet a 9 csatahajó 

mellé újabb 3-at, és a 4 repülıgép-anyahajó mellé 8-at tervezett építtetni. 

Augusztus 7-én a kormány rögzítette külpolitikai elveit: Japán célja, hogy „miközben 

megveti lábát a kelet-ázsiai szárazföldön, kiterjessze hatalmát a déli tengerekre is. Elıször 

fogalmazták meg hivatalosan a „nagy kelet-ázsiai övezet” japán hegemóniájának igényét. 

Növelték a Tiencsinben állomásozó japán csapatok létszámát, amelyek a kínai katonaság elıtt 

masíroztak fel s alá Tiencsin és Peking között. 
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5. téma: Japán a második világháborúban 

5.1.  Konoe Fumimaro 

5.2.  A japán-kínai háború kirobbanása 

5.3.  A nagyhatalmak és a japán-kínai háború. A német-japán szerzıdés 

5.4.  Az európai világháború kitörése és Japán 

5.5.  A japán-amerikai feszültség kiélezıdése 

5.6.  Pearl Harbor és a háború menete 

5.7.  „Nagy Kelet-Ázsia Közös Felvirágzásának Övezete” 

5.8.  Japán a csendes-óceáni háború éveiben 

5.9. A háború vége 

5.1.  Konoe Fumimaro 

1937 februárjában Hajasi Szendzsúró alakított kormányt, aki néhány hónapos mőködése 

alatt a parlament és a politikai pártok teljes mellızésével a katonák igényéinek kielégítésén 

munkálkodott. 

Feloszlatta a tiltakozó parlamentet is. A császár környezete számára világossá vált, hogy a 

kiélezıdött nemzetközi helyzetben nem engedhetı meg a politikai vezetés ilyen mérvő 

megosztottsága. Olyan kormányra van szükség, amely a nemzeti összefogást, a nemzet 

egységét és közös akaratát képviseli. Ennek kijelölésére csak maga a császár volt képes: Sóva 

császár, a Genró Tanács és a Titkos Tanács ajánlása nélkül 1937 júniusában közvetlen 

rokonát, Konoe Fumimarót jelölte ki kormányfınek. 

Konoe személye elfogadhatónak tőnt a Szaiondzsi köré tömörült polgári erık számára (a 

parlamentarizmus híve volt), s a hadsereg sem tiltakozott ellene, hiszen a mandzsúriai 

incidens alkalmával támogatta a Kvantung-hadsereget. Többször kifejtette, hogy „igazi 

békén” szeretne munkálkodni, ami nem azonos a „status quo egyszerő fenntartásával”. 

5.2. A japán-kínai háború kirobbanása 

1937. július 7-én éjjel egy Peking közelében gyakorlatozó japán szakasz összetőzött a 

kínai helyırséggel (Marco Polo hídi incidens). Az incidens elsimításának kísérlete ellenére a 

japán kormány úgy szeretett volna kikeveredni az ügybıl, hogy jelentısen növeli befolyását 

az északkeleti tartományokban. 

Az 1937 elsı felében a Kuomintang és a kommunisták között megszületett megállapodás 

után Csang Kaj-sek elég erısnek érezte magát ahhoz, hogy nemet mondjon a kihívó 
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követelésekre. Háromhetes meddı egyezkedést követıen július 28-án, az idıközben 

Mandzsúriából, Koreából és Japánból helyszínre érkezı japán erık megkezdték az offenzívát. 

Az agresszió hírére Sanghajban magasra szökött a japánellenesség amúgy sem alacsony 

lángja. Miután egy japán tiszt merénylet áldozata lett, augusztusban a japán hadsereg 

megindította a Sanghaj elleni támadást is. 

1937 végére a japán haderık megszállták Kína északi és keleti stratégiai pontjait, és 

decemberben Nankingig nyomultak elıre. A város bevétele után Japán tájékoztatta 

békefeltételeirıl a Csungkingban meghúzódó Kuomintang-kormányt (Mandzsukuo 

elismerése, Belsı-Mongólia, Észak- és Közép-Kína demilitarizálása, japán-mandzsu-kínai 

szövetség létrehozása stb.). Ám Csang Kaj-sek kitartott a harc mellett. 

Japán 1938-ban folytatta a hadmőveleteket, októberben bevette Vuhant és a déli part 

legfontosabb kikötıjét, Kantont. 1938 végére 24 hadtest (kb. egymillió katona) állt harcban; 

az anyaországban mindössze egy hadtest maradt. Koreában egy, Mandzsúriában nyolc 

hadtest várt bevetésre (esetleges szovjetellenes háborúra tartalékolták ıket). Japán majdnem 

teljes egészében kimerítette katonai lehetıségeit, a háború pedig kezdett egyre 

kilátástalanabbá válni. 

Az elhúzódó háború közepette Tokió új eszközhöz, a bomlasztáshoz nyúlt. A Kuo-mintang 

vezetésében Vang Csing-vej alelnök azon az állásponton volt, hogy a Japán elleni harc 

elsısorban a kommunisták erejét növeli. Ezért tanácsosnak tartotta megegyezni a 

megszállókkal, sıt közösen fellépni a Mao Ce-tung vezette Vörös Hadsereggel szemben. 

Konoe 1938. december elején kijelentette, hogy hajlandó megegyezni minden olyan erıvel, 

amely elfogadja az „új kelet-ázsiai rendet”. Vang kapott az alkalmon, Hanoiba szökött, és 

felszólította kormányát, kezdjen béketárgyalásokat Japánnal. Tokióban meglepve értesültek 

arról, hogy a Kuomintang kizárta soraiból Vangot, és nincs szándékában kapitulálni. 1940 

márciusában megalakult a Vang vezette nankingi kollaboráns kormány, amely nem 

gördített akadályt a japán követelések elé. 

5.3.  A nagyhatalmak és a japán-kínai háború. A német-japán szerzıdés 

Roosevelt elnök már 1937 októberében agresszornak minısítette Japánt, de az izolacionista 

politika és az exportban érdekelt körök szankcióellenes álláspontja lehetetlenné tett 

bárminemő fellépést ellene. A Népszövetség Novemberi közgyőlésén megállapította, hogy a 

hadmőveletek nincsenek arányban a konfliktust elıidézı incidenssel, s felszólította a feleket a 

hadicselekmények felfüggesztésére. Közben a Kuomintang amerikai, angol és francia 

támogatással folytatta honvédı harcát. Emiatt Japán lezárta a szállítási útvonalakat, ami 

tovább növelte a feszültséget. 
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A német-japán közeledés az 1936. november 25-i antikomintern paktummal kezdıdött, de 

Hitlerbıl nem váltott ki örömet a kínai háború kirobbanásának híre. Sıt azonnal utasította 

tokiói és nankingi nagyköveteit, kezdjék meg a békéltetı tárgyalásokat a háborúzó felekkel. 

Hitlernek a japán haderıre szüksége lehetett a Szovjetunió, Anglia és Franciaország ellen, de 

Kína ellen semmi esetre sem. 

A Szovjetunió 1936. márciusban teljes katonai ellenırzése alá vonta Mongóliát, 

novemberben felmondta a japán-szovjet halászati egyezményt. Nagymértékben növelte 

haderejét a Távol-Keleten. 1937 augusztusában megállapodott a Kuomintang-kormánnyal, 

amelynek katonai pénzügyi támogatást nyújtott. Fegyveres összetőzésekre is sor került a 

japán-mandzsu csapatokkal (1937 májusában az Amur folyónál, 1938. júliusban a szovjet-

mandzsu-koreai határnál lévı Haszan-tónál). Az 1939 májusában a mongol-mandzsu határnál 

lévı Halha folyónál kirobbant csatározás pedig meglepte a Kvantung-hadsereget. A vártnál 

sokkal nagyobb erıkkel felvonuló szovjet hadsereg egymás után mérte nagy erejő csapásait a 

„verhetetlen” Kvantung-sereg egységeire. A négy hónapos háborúskodásban a japán 

veszteségek elérték a 17 ezer fıt. 

1938 elején Berlin ajánlatot tett Tokiónak katonai szövetség megkötésére. Németország 

bejelentette, hogy elismeri Mandzsukuót s visszahívta diplomáciai testületét Kínából. Ennek 

fejében olyan katonai szövetséget kívánt Japánnal (és Olaszországgal) kötni, amely kötelezi 

arra, hogy háború esetében Németország mellé álljanak bármelyik hatalom ellenében. A 

szárazföldi hadsereg mindenben elfogadta a német ajánlatot. A haditengerészet ás a 

külügyminisztérium – tartva a háborúba sodródástól Angliával és Franciaországgal, amelynek 

szerintük még nem jött el az ideje – a szerzıdést a Szovjetunióval szembeni 

kötelezettségvállalásra szerette volna korlátozni. Konoe miniszterelnököt megviselte a durva 

vita, ráadásul nem is volt képes dönteni á két álláspont között, végül 1939 januárjában 

lemondott. Utódja, Hiranuma sem tudott úrrá lenni helyzeten, és miután Hitler nem gyızte 

kivárni Tokió tétovázását, 1939. május 22-én Japán részvétele nélkül kötötték meg az 

acélpaktumot. A szovjetellenes német-japán szövetség minden politikai erı számira 

elfogadható lett volna. Ezért amikor a japán vezetés tudomást szerzett az augusztus 23-án 

megkötött német-szovjet megnemtámadási szerzıdésrıl, senki nem értett semmit. Hiranuma 

mindössze ennyit mondott: „az európai helyzet fölöttébb furcsa”, és benyújtotta lemondását. 

A Halha folyónál zajló háborút is gyorsan befejezték: szeptember 16-án Japán, elıször 

újkori történelme során, vesztesként kért békét 

5.4.  Az európai világháború kitörése és Japán 
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A japán kormány 1939 szeptemberében bejelentette, hogy nem kíván beavatkozni az 

európai háború ügyeibe. A német villámháború sikere 1940-ben azonban; változtatott az 

Angliával és Franciaországgal szemben óvatosabb politikusok álláspontján is. Tokió 

felszólította a két államot, hogy zárják le a területükön át húzódó útvonalakat (Burma és 

Indokína), amelyeken a segélyszállítmányok Kínába jutottak. London 1940 júliusában eleget 

is tett a felszólításnak, mivel az angliai csata elıestéjén el kívánta kerülni a konfrontációt 

Japánnal. 

Újra a színre lépett Konoe Fumimaro, aki 1940. július 18-án megalakította második 

kormányát. Az új kabinetben helyet kapott a háborús szárny két leghangosabb embere: a 

hadügyminiszter Tódzsó Hideki lett, a külügyminiszter pedig Macuoka Jószuke. Konoe 

rögtön meghirdette új mozgalmát, aminek a totális állam kiépítése volt a célja. Javasolta, hogy 

oszlassák fel a politikai pártokat, és hozzanak létre egyetlen nagy szövetséget, amely eggyé 

forrasztja minden japán lelkét. Konoe fasiszta tömegpártra gondolt. Néhány hét leforgása 

alatt minden politikai párt önként beolvadt az 1940 októberében létrejött új szervezetbe, 

amelynek már az elnevezése is utalt arra, hogy semmi köze a klasszikus értelemben vett 

pártokhoz: a Császári Politikát Támogatók Szervezete. Japánban formailag is megszőnt a 

többpártrendszer. 

A Konoe-kormány külpolitikai irányvonala is határozottabb volt. A német orientáció lelkes 

híve, Macuoka által közzétett program tartalmazta a déli terjeszkedés tézisét és a német-olasz-

japán katonai szövetség szükségességét, illetve a Szovjetunióval való kapcsolatok 

rendezésének fontosságát. Macuoka nem zárta ki a Szovjetunió csatlakozását a háromhatalmi 

szerzıdéshez. Tokió hozzá is fogott programja megvalósításához: 1940. szeptember 27-én 

Berlinben aláírták a háromhatalmi, s 1941. április 13-án Moszkvában – Hitler fejcsóválását 

figyelmen kívül hagyva – a japán-szovjet megnemtámadási szerzıdést. Sztálin a 

pályaudvaron Macuokától búcsúzva megjegyezte: „ezzel megnyílt az út dél felé.” A japán 

külügyminiszter is így gondolhatta. ☺ 

Németország megkezdte keleti hadjárata újabb zavart okozott japán katonai és diplomáciai 

körökben. Macuoka azonban nem tétovázott: sietett közölni a tokiói szovjet nagykövettel, 

hogy a háromhatalmi és a megnemtámadási szerzıdés ellentmond egymásnak, s az elıbbit 

fontosabbnak tekintik. 700 ezer fıs csapatösszevonást hajtottak végre a határ mellett, és csak 

arra vártak, hogy a szovjet csapatokat átdobják a nyugati frontra. 

5.5.  A japán-amerikai feszültség kiélezıdése 
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Washington már 1939 júliusában, 1940. januári hatállyal felmondta a kereskedelmi és 

hajózási szerzıdést Japánnal, de ezzel még csak a szankciópolitika lehetıségét teremtette 

meg. Japán továbbra is akadálytalanul szerezte be a stratégiai fontosságú nyersanyagokat. 

1941 áprilisában amerikai kezdeményezésre tárgyalások kezdıdtek a konfliktus 

elkerülésének lehetıségeirıl. Macuoka amerikai hozzájárulást követelt Japán ázsiai 

hegemóniájához, Hull külügyminiszter pedig általánosságokat hangoztatott: szuverenitás, 

belügyekbe történı be nem avatkozás és az egyenlıség elve a kereskedelmi kapcsolatokban. 

Az USA végül 1945 július 25-én befagyasztotta az Amerikában lévı japán javakat (550 

millió dollár), és augusztus l-jén megtiltotta a Japánba irányuló kıolajexportot. Még az 

olajembargó bejelentése elıtt japán csapatok a Vichy-kormánnyal történt egyeztetés után 

indokínai repülıtereket szálltak meg, s így Szingapúr és Manila is elérhetı távolságba került. 

A japán hadsereg szinte teljes kıolajszükségletét az Egyesült Államokból szerezte be, és 

1941-ben mindössze két évre elegendı olajtartaléka volt. A hadsereg számára ekkor vált 

világossá, hogy az összecsapást nem lehet elkerülni, de Konoe erıltette a tárgyalások 

folytatását. 

Augusztusban Nomura washingtoni nagykövet újabb javaslattal állt elı, de az amerikai 

vezetés már megfogalmazta feltételeit: Japán elfogadja az Atlanti Charta12 alapelveit, ami 

pedig egyet jelen tett volna azzal, hogy Japán elfogadja a mandzsúriai incidens elıtti 

állapotokat. Szeptember 6-án Császári Tanács döntött: 

„Amennyiben október végéig nem sikerül megállapodni, a Birodalom azonnal megkezdi 

háborúját az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Hollandia ellen.” Konoe, nem vállalván a 

háborús politikát, október 16-án benyújtotta lemondását. Utódja Tódzsó Hideki lett. 

5.6.  Pearl Harbor és a háború menete 

1941. december 7-én vasárnap reggel, két hullámban, összesen 357 vadászbombázó több 

mint egy órán keresztül bombázta Pearl Harbort, az amerikai csendes-óceáni flotta 

támaszpontját. Tokió villámháborús stratégiát dolgozott ki. Számítása szerint öt hónap alatt 

az Egyesült Államok és Anglia csendes-óceáni hadereje megsemmisíthetı, ami megteremtheti 

a Japán számára elınyös béke lehetıségét. 

1941 decemberében a japán csapatok lerohanták a Maláj-félszigetet, a Fülöp-szigeteket 

és Hongkongot, 1942 januárjában megszállták Borneót, Celebeszt és Szumátrát, februárban 

bevették Szingapúrt, márciusban Rangoont, Jáva. szigetét) és Új-Guinea északi partvidékéig 

nyomultak elıre. Májusra japán kézbe került Burma egész területe is. A japán hadvezetés 

                                                           
12 A fasizmus leverésére való szövetkezésrıl 1941. aug. 14-én kiadott közös angol-amerikai nyilatkozat 
megkülönböztetı megjelölése. 
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1942 tavaszára teljesítette elsı hadicélját, rátette kezét Délkelet-Ázsia stratégiai fontosságú 

nyersanyaglelıhelyeire és megsemmisítette a távol-keleti és csendes-óceáni amerikai, illetve 

angol haderı egy részét. 

A következı lépés a Fidzsi- és Samoa-szigetek elfoglalása által a Fülöp-szigetekrıl 

Ausztráliába szorult délnyugat-csendes-óceáni haderı (MacArthur) és a közép-csendes-

óceáni amerikai egységek (Nimitz) elszigetelése lett volna. A hadmővelet elsı lépésének a 

közép-csendes-óceáni flotta megsemmisítését szánták, (Nimitz) ennek keretében került sor a 

Midway-szigetek térségében a második világháború legnagyobb tengeri ütközetére (1942. 

június 5.). A Jamamoto admirális vezette egyesített japán flotta összesen 350 hajóból (11 

csatahajó, 6 repülıgép-anyahajó), ezer repülıbıl és 100 ezer fı személyzetbıl állt. Az 

amerikaiak ennél jóval kisebb erıkkel rendelkeztek, de a japán rejtjeltáviratok megfejtése 

nyomán készen álltak a támadás fogadására. A japán veszteségek nagyban meghatározták a 

háború további menetét (4 repülıgép-anyahajó, 322 vadászbombázó stb.). 

Az amerikai ellentámadás a Salamon-szigetekhez tartozó Guadalcanal szigetnél 

bontakozott ki. Az amerikai flotta és légierı augusztusban kezdte meg a támadást, és még 

ebben a hónapban a tengerészgyalogság bekerítette a 30 ezer fıs japán helyırséget. Az 

utánpótlástól megfosztott japán egységek kétségbeesetten ellenálltak a túlerıben lévı 

ellenségnek, de 1943 februárjában a Császári Fıhadiszállás döntött Guadalcanal 

evakuálásáról. Megkezdıdött Japán két és fél éven át tartó öngyilkos visszavonulása. 

1943. február és 1944. február között a japán hadsereg kiszorult a Salamon-szigetekrıl (62 

ezer japán halott), májusban Új-Guineából (110 ezer halott), és júliusban Saipan szigetrıl (a 

43 ezer fıs japán haderıbıl 41 ezren pusztultak el, a civil lakosság - sokan közülük 

öngyilkosság révén - halálos áldozatai elérték a 10 ezer fıt). 

A burmai fronton a brit ellentámadás 1943 februárjában indult, és 1945 áprilisában, 

Rangoon (Yangon) bevételével ért véget (a japán halottak száma: 185 ezer fı). 

1944 októberében a Fülöp-szigetek térségében MacArthur és Nimitz összevont hadereje 

megkezdte az offenzívát. és 1945 februárjában visszafoglalták Manilát (Japán vesztesége: 

370 ezer fı). Az Ogaszavara (Bonin) -szigetcsoport legdélebbre fekvı szigete Ivo-dzsima 

1200 km távolságra fekszik Tokiótól, és ez a távolság az 1943 végétıl gyártott B-29-es 

amerikai nehézbombázók által berepülhetı volt. Az Egyesült Államok 60 ezer fıs 

haderejével szemben 20 ezer fıs japán védelmi erı vette fel a harcot 1945 februárjában. 

Március 17-én nem volt élı japán katona a szigeten. 

Még folytak a harcok Ivo-dzsimán, mikor az amerikai légierı megkezdte a japán 

hadiüzemek és városok módszeres bombázását. Március 10-én 334 B-29-es éjjel, 
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mélyrepülésbıl bombatámadást intézett Tokió ellen. A támadásnak 84 ezer halálos áldozata 

volt. 

A front eljutott Japán határáig, az okinavai hadmőveletek 1945 márciusában kezdıdtek. A 

Nagy Japán Birodalom hatalmas hadiflottájának utolsó épségben maradt egységeit csak az 

odaútra elegendı üzemanyaggal április 6-án indították Okinava felmentésére, de másnapra 

300 amerikai vadászbombázó támadását követıen mind a 11 hajó (köztük az utolsó 

csatahajó) hullámsírban lelte halálát. Okinava 100 ezer fıs seregének parancsnoka június 

23-án követett el harakirit, miután katonáiból egy sem maradt életben, és a civil 

lakosságból is 94 ezren veszítették életüket. A Császári Fıhadiszállás elrendelte a felkészülést 

a négy japán fı sziget védelmére: a gyermekek kezébe bambuszkardot adtak. 

5.7.  „Nagy Kelet-Ázsia Közös Felvirágzásának Övezete” 

Macuoka külügyminiszter 1940 augusztusában kijelentette: 

„Felépítjük Nagy Kelet-Ázsia új rendjét, amely a szilárd japán-mandzsu-kínai szövetségen 

nyugszik. E szövetségben császárságunkat illeti meg a vezetı szerep, hiszen csak mi 

rendelkezünk azzal a lelki adottsággal, hogy biztosítani tudjuk a négy égtáj fiainak testvéri 

együttélését”. 

A valóságban Koreának a koreaiak erıszakos asszimilálása (japán nyelvő oktatás, a nevek 

kötelezı eljapánosítása stb.) révén kellett volna beolvadnia a Birodalomba, Mandzsukuo, ahol 

1945-ben már 270 ezer japán betelepülı élt, szerepe arra korlátozódott, hogy Japánba szállítsa 

minden megtermelt élelmiszerét, amit nélkülözni tudott a Kvantung-hadsereg. Vang Csing-

vej nankingi kollaboráns kormánya is a japán gazdasági és katonai igények kielégítését volt 

hivatott ellátni. 

1941-1942 fordulóján, miután a japán hadsereg megszállta egész Délkelet-Ázsiát és a 

csendes-óceáni szigetvilág; jelentıs részét, rendeznie kellett e területek viszonyát Tokióval. A 

délkelet-ázsiai népek egy része a nyugati gyarmatosítók igája alóli felszabadítókként 

üdvözölte a japán csapatokat, de hamar rá kellett döbbenniük, hogy az új hódítók nem sokban 

különböznek a régiektıl. 

Thaiföld és Vietnam kitételével13 a délkelet-ázsiai területek japán katonai kormányzat 

alá kerültek. A megszállók azonnal felvették a kapcsolatot azokkal a helyi politikai erıkkel, 

amelyek részérıl együttmőködésre számíthattak. A katonai helyzet romlásával párhuzamosan 

egyre szőkült a japán megszállók mozgási szabadsága: sorra tették lehetıvé a megszállt 

területeken a japán hegemóniát elfogadó független államok megalakulását. 1943 

                                                           
13 Elıbbi megırizte önálló államiságát, aminek az volt az ára, hogy katonai szövetséget volt kénytelen kötni 
Tokióval, utóbbi pedig 1945 márciusáig névlegesen a Vichy-kormány adminisztrációja alatt maradt. 
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augusztusában Ba Maw miniszterelnök kikiáltotta a független Burmai Államot, októberben 

pedig Jósé Laurel elnök a Fülöp-szigeteki Köztársaságot. Indonéziában Szukarno 

vezetésével formálódni kezdtek az állam intézményrendszerének csírái. A Malajziában és 

Szingapúrban élı, illetve hadifogoly indiaiak egy része Szubasz Csandra Bósz vezetésével 

megalakította Szabad India Ideiglenes Kormányát. Ezek a politikai erık késıbb, a tényleges 

függetlenség kivívása során meghatározó szerepet játszottak. 

Már a szövetséges haderık megjelenése elıtt esetenként komoly japánellenes 

gerillamozgalom bontakozott ki, de a háború végére nyilvánvalóvá vált, hogy Japán nem 

számíthat támogatásra a bennszülöttek részérıl. Kelet-Ázsia népeinek függetlenségi 

törekvései és a japán hegemónia igénye ellentmondott egymásnak, és az ellentmondást a 

japán megszállás durvasága egyértelmően jelezte. 

5.8.  Japán a csendes-óceáni háború éveiben 

Az 1937-tıl 1945-ig tartó idıszak Japán történelmének legsötétebb és legtragikusabb 

kora volt. Hétrıl hétre, napról napra hoztak újabb és újabb rendeleteket a polgári lakosság 

mozgósításáról, kötelezı aktív részvételérıl a totális háborúban. 

1937-tıl megkezdıdött az egész nemzetgazdaság militarizálása. A külkereskedelmet 

engedélyhez kötötték,14 csak a katonailag hasznosítható beruházásokat engedélyezték, s az 

üzemek igazgatói testületébe a hadsereg széles hatáskörrel rendelkezı képviselıt delegált. 

Egy 1938. augusztusi rendelet értelmében az oktatási intézményekbıl kikerült szakemberek 

munkába állítása központilag történt. A jegyrendszer 1940 novemberétıl vált általánossá 

(ruhanemő, rizs, cukor, szójababszármazékok), a mezıgazdasági termékek kötelezı 

beszolgáltatását már októberben elrendelték. 1941 novemberétıl minden 14 és 40 év közötti 

férfinak és 14 és 25 év közötti hajadonnak munkaszolgálatra kellett jelentkeznie, és 1942 

májusától az országban található minden fémtárgyat be kellett szolgáltatni. Meghirdették „A 

gyızelemig semmi sem kell!” jelszót, és a lakosságnak zokszó nélkül kellett tőrnie az éhezést, 

nélkülözést és a kényszermunkát. Hogy zokszó ne hangozzék el, arra éberen ügyeltek a 

rettegett Tokkó, az államvédelmi rendırség emberei. 1943 decemberétıl már a bölcsész- és 

joghallgatókat kezdték el besorozni, a gyárakban pedig - ameddig bombatámadás el nem 

pusztította - nık, koreaiak és kínaiak biztosították a munkáskezet. 

5.9. A háború vége 

1945 tavaszára már alig volt kiképzett japán katona, az üzemanyagot pedig cseppenként 

tartották nyilván.15. 

                                                           
14 A létfenntartáshoz nélkülözhetetlen cikkek mellett csak a hadsereg által használt áruk importját hagyták jóvá. 
15 A tokiói buszokat átépítették fatüzelésőre. 
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Roosevelt és Churchill Jaltában (1945. február) szorgalmazta a Szovjetunió hadba 

lépését, de Sztálin nem adta ingyen seregét: ígéretet tett arra, hogy az európai gyızelem után 

2-3 hónappal hadat üzen Japánnak, ha Mongólia szovjet befolyás alatt maradhat, az orosz-

japán háborúban elveszített kínai érdekeltségeket visszakapja,16 és a Kuril-szigetek is a 

Szovjetunióhoz kerülnek. 

Május 7-én véget ért az európai háború, és július 16-án az Egyesült Államok. 

végrehajtotta elsı sikeres atombomba-robbantását Új-Mexikó sivatagában. 

A potsdami tanácskozás kellıs közepén, Sztálin elıtt titokban tartva, az Egyesült Államok, 

Nagy-Britannia és Kína felszólította (július 26.) a japán kormányt az azonnali 

fegyverletételre. A potsdami nyilatkozat szigorú feltételeket tartalmazott, de nem volt feltétel 

nélküli, és nem érintette a császár személyét. A japán kormány hajlott arra, hogy eleget 

tegyen a felszólításnak, de a hadsereg vezetése hallani sem akart róla. A szövetségeseket már 

sürgette az idı, és mikor Japán bejelentette, hogy folytatja a háborút, Washington döntött: 

beveti félelmetes új fegyverét. 1945. augusztus 6-án egy atombomba 150 ezer embert ölt 

meg Hirosimában17. Augusztus 8-án a Szovjetunió bejelentette, hogy a következı naptól 

hadiállapotban áll Japánnal, és támadást indított a Kvantung-hadsereg ellen 

Mandzsúriában. A Nagaszakiban ledobott második atombomba 80 ezer ember életét vette 

el.18 Aznap este a császár magához rendelte tanácskozó testületét, és kifejezte szándékát, 

miszerint véget kíván vetni a vérontásnak. A hadsereg vezetıit azonban nem volt könnyő 

meggyızni, s a vita augusztus 14-ig elhúzódott. 

Sóva császár 1945. augusztus 15-én déli 12 órakor a rádión keresztül a köznép számára 

alig érthetı archaikus nyelvezetben bejelentette: „A háború menete számunkra kedvezıtlenül 

alakult, folytatása sem a világ, sem pedig saját magunk számára haszonnal nem jár...” Ezzel 

Japán számára véget ért a második világháború. 

Az ország lakossága 1939-ben 71 380 000 fı volt, a katonai veszteség 2 120 000 fı volt, a 

civil 580 000, összesen tehát 2 700 000 fı. A veszteség 1939-hez viszonyítva 3,78%. 

A második világháborút követıen Japánnal nem kötött mindegyik vele hadban álló állam 

békeszerzıdést. A nyugati hatalmak többsége az 1951-es amerikai-japán különbékét írta 

alá, míg a Szovjetunió formálisan egyáltalán nem kötött békét Tokióval. Japán kétoldalú 

békeszerzıdést kötött 1952. április 28-án a tajvani kormánnyal, 1952. június 29-én Indiával, 

                                                           
16 Dél-Szahalin birtoka, Port Arthur és Talien bérleménye, a kelet-kínai és dél-mandzsúriai vasútvonalak kezelési 
joga stb. 
17 A bomba ledobását azzal magyarázták az amerikaiak, hogy így akarták elkerülni az elhúzódó háborút, 
igazából csak élesben akarták kipróbálni a bombát és elrettentésként szánták a Szovjetunióval szemben. Ekkor 
már körvonalazódik Európa kettészakítottsága és a késıbbi hidegháborús frontvonal a két nagyhatalom között. 
18 Augusztus 9. 
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1978-ban pedig Kínával. Jóvátételi és kártérítési egyezményeket kötött továbbá 12 állammal, 

amelyek értelmében 1975-ig 525,9 milliárd jen kártérítést fizetett ki.
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6. téma: India 1918–1945 között 

6.1. A nemzeti mozgalom 1918–1928 között 

6.2. India 1929–1939 között 

6.3. India a második világháborúban (1939–1945) 

6.1. A nemzeti mozgalom 1918–1928 között 

A gyarmati közigazgatás felépítése 

India területe az 1947. évi felosztásig 3,6 millió négyzetkilométer, lakossága pedig a 

második világháború éveiben mintegy 390 millió volt. Az indiai szubkontinens területének 

háromötöde, lakosságának kétharmada tartozott a közvetlenül brit igazgatás alá vont Brit 

Indiához. 

Brit Indiát kilenc nagy „kormányzói" tartományra, v alamint hat „f ıbiztosi” 

tartományra tagolták. Az ún. indiai Indiát a belsı autonómiájukat és egyben a 

prekapitalista viszonyokat is ırzı 600 kis fejedelemség alkotta. 

A brit fennhatóság az alkirályi címet is viselı fıkormányzó személyében öltött testet. Az 

alkirály közveüenül a brit kormánynak volt alárendelve. A tartományi kormányzókat az India-

ügyi miniszter, vagy vele egyetértésben az alkirály nevezte ki az Egyesült Királyság szülöttei 

közül. 1919-tıl az alkirály és a kormányzók mellett indiai tanácsadó szervek mőködtek. A 

fejedelemségek élén a rádzsa, maharadzsa, navab, nizám örökletes címeket viselı 

uralkodók álltak, de a birodalom fenntartása szempontjából lényeges kérdésekben a brit 

rezidens döntött. A fejedelemségek szerzıdéses kapcsolatot még egymással sem létesíthettek. 

Az áttekinthetıbb igazgatás érdekében több kisebb fejedelemséget „agentúrákban” vontak 

össze. 

A hadsereg és a hivatali apparátus vezetése közvetlenül angol kézben volt, de már 

alkalmaztak magasan kvalifikált indiai származású tiszteket és hivatalnokokat is. 

Az 1920-as évek politikai küzdelmeit nagymértékben befolyásolta az ún. Montagu-

Chelmoford-jelentés és az ennek alapján kidolgozott gyarmati alkotmány. Az India 

kormányzásáról szóló törvény 1919. december végén lépett életbe. 

Az alkirály mellett kétkamarás Központi Törvényhozó Tanácsot hoztak létre: az 

Államtanácsot és a Törvényhozó Győlést. A végrehajtó hatalom félreérthetetlenül brit kézben 

maradt: a héttagú Végrehajtó Tanácsban csak három indiai foglalt helyet. Szükségállapot 

esetén az alkirály gyakorolhatta a teljes hatalmat. Tartományi szinten - Punjab és a Központi 

Tartományok kivételével — szintén kétkamarás törvényhozás lépett életbe. Bevezették az ún. 
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diarachiát is, amely azt jelentette, hogy a miniszterek egyik fele a törvényhozásnak, másik 

fele pedig közvetlenül a kormányzónak felelt. 

Kormányzói, azaz brit ellenırzés alatt maradtak a földdel és az öntözéssel kapcsolatos 

ügyek, a rendırség és az igazságügy, míg a nevelésügyet, a közegészségügyet és a 

közmunkaügyet „átengedték” az indiaiaknak. A védelem, a külügyek, a bíráskodás, az 

összindiai szolgáltatások, a vám- és kereskedelmi szabályozás központi hatáskörbe tartozott. 

A Központi Törvényhozó Tanács választásain a lakosság 1 százaléka, a Tartományi 

Törvényhozó Tanácsén 3 százaléka vehetett részt. Kétféle választókerület létezett: általános, 

amely a vallásközösségi képviselet elvén nyugodott, valamint speciális, amely a 

nagybirtokosok, az ipari és kereskedelmi kamarák, az egyetemek külön képviseletének 

elismerését jelentette. 

A reformok egyik célja az volt, hogy felbomlassza a lendületesen fejlıdı függetlenségi 

mozgalmat. A korlátozott reformokkal egyes, hagyományosan brit orientációjú jómódú 

csoportokat, a vallási, nyelvi, nemzetiségi különbségek elıtérbe helyezésével pedig a vallási 

kisebbségeket, mindenekelıtt a muzulmánokat akarták távol tartani a Nemzeti 

Kongresszustól,19 a megerısödött forradalmi irányzattól. Az alkotmány a távoli jövıre nézve 

kilátásba helyezte, hogy Indiát önkormányzati jogokkal fogják felruházni, de ennek formáját 

közelebbrıl nem határozták meg. 

Agrárviszonyok. A mezıgazdasági válság 

1918-ban India lakosságának. 80 százaléka falun élt, 70 százaléka kizárólag paraszti 

munkával foglalkozott, alig térve el a száz évvel korábbiaktól. Létezett a nagybirtokosi, az 

állami és a kisparaszti tulajdonkategória. A parasztság többségét alkotó részes bérlık bérleti 

díját nem rögzítette törvény és elvben bármikor előzhetık voltak. A földbérletek, a 

tartozások és az adók öröklıdtek. A mővelésre fogható földek több mint kétharmada a 

nagybirtokosok és az állam tulajdonában volt. Jellegzetes alakja a falunak az uzsorás, aki a 

kiskereskedı szerepét is betöltötte. 

A mezıgazdasági válság tragikus megnyilvánulása volt a termıterület és a termelékenység 

csökkenése, az élelmiszer-termelés visszaesése, a krónikus éhínség és a falusi munkanélküliek 

számának felduzzadása. India a húszas évektıl már nem exportált búzát. A csökkenı 

terméseredmény és a magas termelési költségek miatt megfordult a kereskedelem iránya: 

India gabonaimportır lett. 

                                                           
19 1885. december 28-án tartották az Indiai Nemzeti Kongresszus alakuló kongresszusát. 
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Az éhínség mindenekelıtt Punjab, Bombay és az Egyesült Tartományok területén szedte 

áldozatait. A legyengült lakosságot a spanyolnátha is pusztította. 1918-1919-ben az éhínség 

és a járvány 12-13 millió emberéletet követelt. 

Az export tekintélyes részét alkotó ipari növények, elsısorban a gyapot, a juta és 

bizonyos olajos növények termıterülete eközben tovább nıtt. 

Felgyorsult a paraszti eladósodás és a föld elvesztésének a folyamata. A földtulajdonos 

parasztok száma csökkent, míg a paraszti bérlık, valamint a földjüket közvetlenül nem 

mővelı nagybirtokosok és nagybérlık száma emelkedett. 

Az elsı világháború éveiben felgyorsult India iparosodása és kapitalizálódása. A város 

azonban nem tudta felszívni a falu feleslegessé vált népességét. 

A nemzeti ipar térnyerését azonban az államhatalom támogatását élvezı brit tıke 

akadályozta. A nemzeti tıke nem ellenırizhette a vasutakat, a szén-, a mangán- és az 

aranybányászatot. A jutaipar, a nagy tea-, kávé- és indigóültetvények, valamint a jelentısebb 

öntözıberendezések angol kézen voltak. A nemzeti ipar gyenge pontja a saját gépgyártás 

hiánya volt. 

Az indiai és az angol ipari érdekek összeütközése 

A nemzeti tıke a legnagyobb elırehaladást a textiliparban érte el. Az indiaiak sikerrel 

használták ki a háborús évek lehetıségeit, majd megnövelt alaptıkéjükre támaszkodva 

versenyképesek maradtak az angol vállalatokkal szemben. 

A gyarmati hatalom az indiaiakkal szemben diszkriminatív gazdaságpolitikát folytatott: 

kifejezıdött ez a külkereskedelmi monopóliumban, az indiai export hátráltatásában, valamint 

a State Bank of India tevékenységében és a vámtarifa-intézkedésekben. A hatóságok a rúpia 

magas árfolyamának fenntartására törekedtek. A protekcionista vámintézkedések távolról sem 

elégítették ki a nemzeti polgárság igényeit, a birodalmi preferenciák rendszere viszont elég 

hatékony eszköznek bizonyult a japán és az amerikai cégek behatolásának mérséklésére. E 

külkereskedelmi mechanizmus révén jelentıs összeg ellenszolgáltatás nélkül áramlott be 

Angliába. 

A gyáripar erısödésével csökkent a hagyományos falusi és városi kézmőipar súlya, bár a 

termelés némileg még növekedett. A háziipar az indiai piac szükségleteinek mindössze 

egyharmadát tudta kielégíteni. A nem gépi erıt használó kisüzemek, a takácsok száma 

gyorsan csökkent; több munkást foglalkoztató termelıegységek jöttek létre. 

Vallásközösségi megosztottság 

Indiában még az angol szellemi befolyás alá került polgári és értelmiségi csoportok is csak 

lassan szakítottak a családi és társadalmi élet valamennyi mozzanatát pontosan meghatározó 
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elıírásokkal és szokásokkal. A két fı vallási irányzat ugyanis alkalmas volt arra, hogy 

eredményesen elısegítse az angol uralommal szembeni ellenállást. 

A lakosság a szubkontinens egyetlen fontosabb területén sem volt homogén. Kezdetben a 

muzulmán elit visszavonult vagy kiszorult a gazdasági életbıl és a hivatalnok-értelmiségi 

pályákról.20 Az európai mőveltség, az angol nyelv elsajátításában a hinduk jártak elöl. A 

kapitalizmus kezdeti fejlıdése így fıleg a hindu vagyonos rétegekhez kapcsolódott. 

A brit uralom közigazgatási-kereskedelmi centrumai (Kalkutta, Bombay, Madras) hindu 

többségő területeken jöttek létre. A hindu polgárság a 20. század elejére a nacionalizmus fı 

szószólójává vált és fokozatosan szembekerült az idegen uralommal. 

A brit vezetı körök ekkor kezdték keresni az indiai társadalmon belül lehetséges 

szövetségest, a rangos és vagyonos muzulmánok között. 

Forradalmi fellendülés az elsı világháború után 

Az elsı világháború idején a Nagy-Britanniához főzıdı gazdasági kapcsolatok lazulása az 

ipar gyors fejlıdéséhez vezetett, s ez növelte a modern társadalmi osztályok, a polgárság és a 

munkásság súlyát A hagyományos, illetve a mesterségesen szított hindu-muzulmán ellentétek 

a háború alatt csökkentek. Az ország vezetı pártja, a Nemzeti Kongresszus Mahatma Gandhi 

vezetésével az önkormányzat követelésével nagy tömegekre terjesztette ki befolyását; tagjai 

között szép számmal voltak muzulmánok is. A muzulmán szeparatizmus erısítésére 1906-

ban életre hívott Muzulmán Liga a háborús években szintén átalakult; megerısödött a 

Nemzeti Kongresszussal együttmőködni akaró irányzata. Ennek oka Anglia Törökország 

elleni fellépése volt fıleg. 

1916-ban már India mindkét nagy pártja a birodalmon belüli önkormányzat mellett 

foglalt állást. A Nemzeti Kongresszus és a Muzulmán Liga lakhnaui paktummal21 elsı ízben 

jött létre az indiai társadalom egészére kiterjedı polgári nemzeti mozgalom. 

Mivel az antikolonialista mozgalom sikereket ért el a szubkontinens különbözı 

osztályainak és vallási közösségeinek egyesítésében, a brit hatóságok 1919. március 18-án 

kihirdették az ún. Rowlatt-törvényeket (nevüket Rowlatt fıbíróról kapták). Ezek teljhatalmat 

biztosítottak a fıkormányzónak és lehetıvé tették a bírói ítélet nélküli letartóztatásokat. A 

gyakori győlések, felvonulások és sztrájkok száma azonban nem csökkent; a függetlenség 

követelése az indiai társadalom legkülönbözıbb rétegeiben talált visszhangra. 

1919 április 6-án a Nemzeti Kongresszus Gandhi javaslatára általános 

munkabeszüntetést hirdetett. 

                                                           
20 Eleinte a britek a hindukat támogatták. 
21 1916 decembere. 
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A Nemzeti Kongresszus vezetı szerepének megszilárdulása 

A Nemzeti Kongresszus 1919. decemberi ülésén a küldöttek többsége az önkormányzat 

elveivel összhangban álló felelıs kormányt követelt, elvetve a Montagu- Chelmsford-

alkotmányt. A muzulmán Kalifátusi Bizottság22 pl, részt vett az 1920. augusztus l-jén indított 

együtt nem mőködési kampányban. 

Az együtt nem mőködés a gandhista politikai módszerek közül a legfontosabb volt. 

A Nemzeti Kongresszus 1920 decemberében Nagpurban elıször mondta ki egyértelmően, 

hogy a harc célja a szvaradzs, vagyis az önkormányzat, amely Gandhi szerint „a 

birodalmon belül valósul meg, ha lehet, és kívüle, ha elkerülhetetlen”. 

A nemzetiségi kérdés megfelelı rendezése és a fejedelemségek felszámolása nélkül az 

egységes India azonban elképzelhetetlen. A Kongresszus Párt vezetıi többnyire az „indiai 

nemzet” koncepcióját vallották, de el kellett ismerniük az egymástól nyelvi és kulturális 

tekintetben különbözı „nemzetiségek” létét is. 

A nagpuri határozatnak megfelelıen a falvakban is megkezdıdött a Kongresszus helyi 

szerveinek kiépítése. A párt élére 15 tagú Munkabizottságot választottak, amelynek az ülések 

között minden kérdésben döntési joga volt, bár létezett egy szélesebb választott testület, a 

Kongresszus Összindiai Bizottsága is. Az együtt nem mőködési kampány szervezésére és 

irányítására 150 ezres, fiatalokból álló önkéntes szervezet megalakításáról is határoztak. 

Élesen elítélték a parasztok földtıl való megfosztását és elvben támogatásukról biztosították a 

szakszervezeti mozgalmat. 

A mozgalom egész Brit Indiára és a nagybirtokoson kívül minden jelentıs társadalmi 

rétegre kiterjedt. A hazafias hivatalnokok lemondtak állásukról. A választásra jogosultak 

bojkottálták a törvényhozó tanácsi választásokat. Az utcákon elégették az angol szöveteket. A 

munkások nemzeti követelésekkel vonultak az utcákra. Sok faluban felújították a kézi szövést 

és fonást; a diákok tömegesen távoztak az oktatási intézményekbıl. 

Az 1921 februárjában megnyíló Központi Törvényhozó Győlésben így a Montagu-

Chelmsford-alkotmányt elutasító Kongresszus Párt tagjai nem foglaltak helyet. 

Antikolonialista tömegmozgalmak. A nemzeti forradalom veresége 

India minden nagyobb, fejlettebb tartományában szervezett tömegmozgalmak bontakoztak 

ki. Az 1919-1923 közötti forradalmi fellendülés legfontosabb eseményeire a termékeny és 

viszonylag iparosodott Punjab tartományban, a rendkívül sőrőn lakott és roppant elmaradott 

Egyesült Tartományokban, valamint a szubkontinens déli részén elhelyezkedı Malabar-

                                                           
22 A Muzulmán Liga legbefolyásosabb szervezete. 
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parton került sor. A függetlenség, a szvaradzs követelése általánossá vált. Bombay is 

forrongott, a felvonulások fı jelszava a hindu-muzulmán egység volt. 

1920-tól viszont kiélezıdött a harc a szikhek két vallási csoporga, a fıleg parasztokból és 

iparosokból álló akalik, valamint az egyházi és világi földbirtokok tulajdonosai, a kudaszik 

között Az a brit hatóságoktól elszenvedett vereség után, 1923 elején csatlakoztak az összindiai 

függetlenségi mozgalomhoz. 

A Malabar-parton a muzulmán szegényparasztok, a moplák fegyveresen szálltak harcba. 

Az 1921-es éhínséget követı, a körzetben tartózkodó brit helyırségekkel történt 

összecsapások arra vezettek, hogy a mecsetekben tartott győlések résztvevıi állást foglaltak a 

függetlenség, a szvaradzs mellett; ez egyet jelentett a kalifa birodalmáért vívott fegyveres 

harc kezdetével. 

A paraszti létbizonytalanság az Egyesült Tartományokban volt a legszembetőnıbb. A 19. 

század utolsó éveitıl itt évente közel egymillió ember pusztult el maláriában. Az 

életkörülményeket a brit hatóságok is olyan katasztrofálisnak tartották, hogy 1925 elején az 

állandó bérlık számára életük végéig birtoklási jogot biztosítottak. 

A mozgalom gandhista vezetése nehéz helyzetbe került. Pillanatnyilag képtelen volt 

megoldani a maga elé tőzött kettıs feladatot: kivívni Indiai függetlenségét és biztosítani a 

tömegmozgalmak teljes ellenırzését. A Nemzeti Kongresszus ıszintén törekedett minden 

antikolonialista erı egyesítésére, de feltételül jelölte meg, hogy ezek elfogadják az indiai 

nemzeti polgárság vezette kongresszista mozgalom fennhatóságát. 1921 végére viszont a 

Kongresszus Munkabizottsága az általa kezdeményezett engedetlenségi kampányt már nem 

tudta áttekinteni. Ezért Gandhi javaslatára a polgári engedetlenségi kampányt annak 

csúcspontján határozatlan idıre felfüggesztették. 

A hatóságok 1921. november és 1922. július között több mint húszezer embert állítottak 

politikai okok miatt bíróság elé, és többségüket bőnösnek találták. A kampány felfüggesztését 

egyébként maga Gandhi sem tudta egykönnyen megindokolni. 

A brit uralom átmeneti megerısödése 

1922. március 10-én Gandhit hatévi börtönbüntetésre ítélték. Lloyd George kijelentette 

hogy az indiai közigazgatási apparátus gerincének mindig is angolnak kell maradnia, és nem 

tud olyan idıt elképzelni, amikor az ország helyzete nélkülözhetıvé tenné az angol 

hivatalnokok segítségét és irányítását. 

A Nemzeti Kongresszus taglétszáma, ami 1921-ben közel tízmillió volt, 1923-ban csupán 

néhány százezret ért el. Új politikai formációk (Szvaradzs Párt) jöttek létre, amely az 

alkotmányos keretek adta lehetıségek kihasználása mellett foglalt állást, részt vett a Montagu-
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Chelmsford-reformok által létrehozott intézmények munkájában. A Szvaradzs Párt 

szervezetileg nem vált ki a Kongresszusból, elvileg támogatta a gandhista programot; de 

szinte mindenható harci eszköznek a törvényhozás szerveinek belsı megbénítását tüntette fel, 

s legközelebbi célként a domíniumi státus elérését jelölte meg. 

A hindu-muzulmán ellentétek kiélezıdése 

1923-tól a különbözı vallási csoportok közötti együttmőködés lazult. 

A korszak legkárosabb és legtragikusabb jelensége, hogy felbomlott a két legnagyobb 

vallási közösség- a hindu és a muzulmán - egysége. 

A törık példa csak az ún. nemzeti muzulmánok szők rétegét ösztönözte a hindukkal való 

szövetség fenntartására. Eközben az ismét hangosabbá váló hindu fanatikusok mind 

gyakrabban vádolták a Kongresszust azzal, hogy túl sok engedményt tett és tesz a 

muzulmánoknak. A függetlenségi mozgalom sikertelensége miatti elégedetlenséget a hindu 

kommunális vezetık saját céljaikra igyekeztek felhasználni. Mindezek nyomán súlyos hindu-

muzulmán összecsapásokra került sor. 

A szélsıséges hindu szervezet, a Hindu Mahásabha (a Hinduk Nagy Szövetsége) 1923-tól 

vált tényleges erıvé. 1925 áprilisában elsı kongresszusa úgy döntött, hogy a szervezet 

tevékenységét az egész országra kiterjeszti. A felszólalók a brit uralommal szemben nem az 

indiai, hanem a hindu uralmat tartották egyedül elfogadható alternatívának. A történeti 

érvelés szerint a hindu uralom India muzulmán vidékein kívül Afganisztánra is kiterjesztendı. 

A muzulmán fanatikusok sem tétlenkedtek. A Muzulmán Liga is erısödött. 1926 

decemberében már egyértelmően a vallási fanatizmus és a győlölködés szelleme uralkodott. 

Az „önvédelmi harc” jelszavával a brit hatóságokkal való együttmőködés útját egyengették. A 

liga ugyanis kinyilvánította, hogy India jóléte szempontjából szükség van Anglia segítségére. 

6.2. India 1929–1939 között 

Függıség és torzulások a gazdaságban 

Az 1929-1933-as világgazdasági válság Anglia és India viszonyában nem hozott gyökeres 

fordulatot. A válság idején egyre nyilvánvalóbb lett, hogy az angol gazdasági pozíciókat csak 

jelentıs kompromisszumok árán lehet tartani. 

Az indiai nagytıkének a válság éveiben tett jelentıs új befektetései nyomán keletkezett a 

cukoripar, amelynek fejlesztésében a legnagyobb monopóliumok vettek részt. Az indiai 

monopolista koncentráció a bankokra is kiterjedt, s öt bank összpontosította az indiai 

banktıke 42 százalékát. 

A gazdasági válságot csak a legnagyobb tıkeerejő vállalatok vészelték át, így az indiai 

monopóliumok tovább erısödtek. A válság következményeképpen a kisipar és a kézmőipar 
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tovább pusztult, az iparban dolgozók száma jelentısen csökkent. A bércsökkenés csaknem 

mindenütt megfigyelhetı. Az egyébként nehezen kimutatható falusi munkanélküliség 

feltőnıvé vált. 

Az indiai ipari tıke térnyerése 1933 után is folytatódott, a kis- és kézmőiparban és a 

külföldi vetélytársakkal szemben a nagyiparban. A nehézipari termelés is gyorsan, ha nem is 

ugrásszerően növekedett. A brit ellenırzés nem csökkent, sıt bizonyos területeken, 

gazdaságon kívüli eszközöket is igénybe véve, erısödött. Az 1936-ban létrehozott Reserve 

Bank of Indián keresztül a brit indiai kormány ellenırzése alatt tartotta az egész pénz-és 

hiteléletet, egyebek között bankjegykibocsátó jogot kapott és meghatározhatta a rúpia 

átváltási árfolyamát. Az indiai falu növekvı integrálódása a nemzetgazdaságba nem jelentette 

a mezıgazdaság modernizálását. Az ipari kultúrák terjedése erıteljesen hozzájárult az 

élelmiszer-termelésre alkalmas termıterület csökkenéséhez. A birtokviszonyok eközben 

érintetlenek maradtak, a mővelési technika a szubkontinens nagy részén keveset változott. A 

gabonafelék kivitele teljesen megszőnt; a harmincas évek végén az ország már élelmiszer-

behozatalra szorult. 

A függetlenségi mozgalom újabb fellendülése 

A világgazdasági válság éveiben az indiai politikai harcok középpontjában az ún. Simon-

bizottság helyszíni vizsgálatai és elıterjesztései álltak. A bizottságot az 1919-es Montagu–

Chelmsford-alkotmány elıírásainak megfelelıen hozták létre és küldték Indiába. 

A Nemzeti Kongresszusnak a bizottság bojkottálását célzó felhívásához minden jelentıs 

párt csatlakozott. A pártok részvételével tartott 1928. májusi konferencia kimondta, hogy az 

angolokkal csak a domíniumi státus elismerése esetén tárgyal, és megbízta Motilal Nehrut, 

hogy dolgozzon ki új alkotmánytervezetet. A tervezet a Nemzeti Kongresszus vezérkarának 

mérsékelt többségi álláspontját tükrözte, s három fı részbıl állt:  

1. India státusa;  

2. a polgári jogok;  

3. a hindu-muzulmán viszony. 

A domíniumi státus mellett követelte a tartományok (államok) nyelvi alapon történı 

felosztását, a tartományi önállóság növelését és a vámautonómiát. Nagy-Britanniának 

csupán a külpolitikában és a védelemben juttatott szerepet. Elismerte a polgári demokratikus 

szabadságjogokat, köztük a többségi elvet, amelybıl következıen elutasította a választások 

kuriális - azaz vallási és kaszthovatartozáson alapuló - rendszerét. A muzulmánok garanciákat 

kaptak volna jogaik érvényesítésére. A Nemzeti Kongresszus 1928 decemberében elfogadta a 

Nehru-féle alkotmánytervezetet és állást foglalt amellett, hogy a következı év végén újabb 
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együtt nem mőködési kampányt indítanak, ha a brit hatóságok nem fogadják el az 

alkotmánytervezetet. 

1928-1930 között India-szerte erıs népmozgalmak zajlottak. A munkás- és 

parasztmegmozdulásokban erısödtek az antikolonialista vonások. A Nemzeti Kongresszus 

vezetıi - mindenekelıtt Gandhi és Dzsaváharlál Nehru - támogatták a legfontosabb népi 

követeléseket, s ezzel ismét kiterjesztették tömegbefolyásukat.  

Az 1928 nyarán kirobbant bombayi általános sztrájk hat hónapon keresztül tartott, 

ösztönzést adott az egész indiai szakszervezeti és kommunista mozgalomnak. A radikális 

értelmiségiek új nemzedéke ekkor került hosszabb-rövidebb idıre a marxista eszmék 

befolyása alá. 

A hatóságok veszélyt láttak a munkásszervezetek politizálódásában. Ezért 1929 

márciusában letartóztattak munkásvezetıket, közöttük kommunistákat. A függetlenségi 

mozgalom megfélemlítése céljából megrendezték a közel öt évig tartó meeruti kirakatpert, s 

„İfelsége elleni összeesküvéssel” vádolták a letartóztatottakat. A perbe fogottak célja a vád 

szerint az volt, hogy „megfosszák a császárt és királyt indiai szuverén hatalmától”. A meeruti 

per elleni országos tiltakozó akciókban a Nemzeti Kongresszus is részt vett. 

Az eddig szinte mozdulatlannak tőnı indiai falvakban is új helyzet alakult ki: a parasztság 

több tartományban fegyelmezetten és szervezetten, de határozottan fellépett a bérleti díjak 

leszállításáért, a nagybirtokrendszer felszámolásáért és az állami sómonopólium 

eltörléséért. A Nemzeti Kongresszus országos vezetıi általában felkarolták a paraszti 

követeléseket, ekkoriban építették ki alapszervezeteik hálózatát. A Nemzeti. Kongresszus így 

az indiai függetlenségi mozgalom vezetı politikai szervezete maradt. Alapszervezetei 1929-

ben sorra állást foglaltak India majdani domíniumi státusa ellen, holott ezt alig egy évvel 

korábban a Nemzeti Kongresszus vezetı testületei a nemzeti mozgalom céljának 

nyilvánították. A Kongresszus Párt lahore-i ülése 1929 decemberében meghirdette a teljes 

függetlenség („purna szvaradzs”) programját, megvalósítására pedig a következı év 

áprilisára polgári együtt nem mőködési kampányt hirdetett. 

Gandhi 1930-ban közzétette 11 pontját, a különbözı társadalmi osztályok és rétegek, 

mindenekelıtt a nemzeti polgárság legfontosabb, azonnal megvalósítandó követeléseit. 

1.  a rúpia árfolyamának csökkentése 

2.  védıvámok bevezetésére 

3. az indiai hajózás törvényes garanciája 

4. a földjáradék csökkentésének 

5. a sóadó eltörlése stb. 
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Gandhi úgy fogalmazta meg a modern politikai célokat, hogy azokat az ısi India 

kifejezésének érezték. Az általa szervezett (1930. március 12. és április 5. között 

Allahabadból Dandiba vezetett) háromhetes sómenet nyomán, amelynek célja az állami 

sómonopólium felszámolása volt, a gyarmati uralom még az 1919. évinél is fenyegetıbben 

megingott. Az országszerte kibontakozott tüntetésekre és sztrájkokra a hatóságok kemény 

megtorló intézkedésekkel válaszoltak. Mintegy 60 ezer kongresszista aktivistát és vezetıt 

tartóztattak le. Börtönbe kerültek a mérsékeltek is, a kampányban részt vevı nık, majd maga 

Gandhi. Minden ellenzéki szervezetet — köztük a Nemzeti Kongresszust is — törvényen 

kívül helyeztek. A megtorló intézkedések nem tudták felszámolni a tömegmozgalmat, a 

kongresszista vezetık bebörtönzése azonban a spontán akcióknak nyitott teret. 

1930 áprilisában súlyos összecsapásokra került sor a bengáli Chittagongban és az Észak- 

nyugati Határtartomány fıvárosában, Peshawarban. A Chittagongi Köztársasági Hadsereg 

nevő fegyveres szervezet a városi lakosság támogatásával elfoglalta a középületeket, a 

rendırırsöket Több napon át tartó barikádharcok bontakoztak ki Peshawart is hatalmába 

kerítette a felfegyverkezett tömeg, amelyben muzulmánok, hinduk és szikhek23 egyaránt ott 

voltak. A kivezényelt punjabi egységek átadták fegyvereiket a tüntetıknek. A nyugtalanság 

nyáron is folytatódott. 

A brit kormány lépései a nemzeti mozgalom megosztására 

1930. november 12-ére a brit kormány Londonba kerekasztal-konferenciát hívott össze a 

Simon-bizottság jelentésének megtárgyalására. A Kongresszus a távolmaradás mellett 

döntött. A brit politika mind nyilvánvalóbb megértéssel kezelte a fejedelemségeket, a vallási 

és egyéb kisebbségeket, mert bennük a gyarmati uralom meghosszabbításának támaszát 

látta. 

Az angol vezetı körök elıtt nyilvánvalóvá lett, hogy a Nemzeti Kongresszus nélkül 

Indiában nem lehet normalizálni a helyzetet. A brit indiai kormány felajánlotta a közvetlen 

tárgyalásokat Lord Irwin alkirály  és Gandhi között, s kifejezte készségét a kölcsönösen 

elfogadható kompromisszumra. 

A börtönbıl alig szabadult Gandhi és Irwin megbeszéléseinek eredményeképp született 

meg az 1931. március 5-én közzétett delhi paktum: 

                                                           
23 A szikhizmus a hindu és muszlim vallásháborúk környezetében kifejlıdött vallás annak a kérdésnek a 
megválaszolására, hogy mi a helyes hozzáállás az erıszaktól mentes hinduizmusban a „szent háborút” folytató 
iszlámmal szemben. A szikhizmus magja az egy Istenben és a szentírásukban leírt Tíz Guru tanításaiban való hit. 
A társadalmi hagyományok és berendezkedéseket illetıen valamelyest eltér a hinduizmustól és az iszlámtól is 
(így például elutasítja a kasztrendszert és a purdah-t). 
Jelenleg 23 millióra tehetı a szikhek száma. Legtöbben közülük Pandzsáb területén élnek, Északnyugat-
Indiában, a vallás keletkezési helyén. 
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1. megszőnt a kivételes állapot 

2. a politikai foglyokat szabadon bocsátották 

3. a Nemzeti Kongresszus visszanyerte legalitását 

4. protekcionista vámtarifákat vezettek be 

5. a polgári együtt nem mőködési kampányt felfüggesztették 

6. a földbérleti díj és a sómonopólium változatlan maradt 

7. a Kongresszus Párt kötelezte magát, hogy részt vesz az újabb kerekasztal-

konferencián. 

Az 1931 szeptemberében összehívott második kerekasztal-konferencián a Kongresszust 

Gandhi egyedül képviselte. A brit kormány ismét a kisebbségi kérdéseket helyezte elıtérbe, 

amivel India megosztottságát és az önállóságra való képtelenségét akarta bizonyítani. A 

konferencián nem jött létre megállapodás, így december 28-án Gandhi üres kézzel érkezett 

vissza Indiába. Miután kiderült, hogy Gandhi az alapvetı kérdésben, vagyis India teljes 

függetlenségének kérdésében hajthatatlan, nem mond le az egységes, centralizált, önálló India 

koncepciójáról, Londonban ismét a „kemény kéz” hívei kerültek elıtérbe. 

Egész Indiára kiterjesztették a kivételes állapotot. 

1932. január 4-én, Gandhi és Vallabhai Patel letartóztatását követıen azonban új 

polgári együtt nem mőködési kampány bontakozott ki. Nagy tömegek mozdultak meg, a 

vidéki adómegtagadás általánossá vált, az összes nagyvárosban létrejöttek a bojkott 

hatékonyságát biztosító ırségek, s mindennapossá váltak a rendırséggel való összetőzések. 

A brit kormány ismét indiai szövetségeseit mozgósította. Ramsay MacDonald24 augusztus 

16-án kihirdetett kisebbségi törvénye külön választókerületet biztosított a muzulmán, az 

európai, a szikh és (további tárgyalásoktól függıen) az érinthetetlen szavazóknak. Mivel 

MacDonald manıverei visszhangra találtak az érdekeltek körében, a kezdeményezés 

kicsúszott a Nemzeti Kongresszus kezébıl. 

A Nemzeti Kongresszus kísérletei a kisebbségek megnyerésére 

A kongresszisták számára kínos volt az érinthetetlenekkel kapcsolatos társadalmi és 

politikai problémák felszínre hozása. Miközben az európai szupremácia ellen a demokrácia 

és humanizmus elveire hivatkoztak, szembe kellett nézniük azzal, hogy Indiában több mint 

40 millió állampolgár a rabszolgasorsnál is megszégyenítıbb és örök érvényő 

kiközösítettségben él. Az érinthetetlenek nem léphettek a templomokba, nem használhatták a 

                                                           
24 James Ramsay MacDonald, (12 October 1866 – 9 November 1937) was a British statesman who was the first 
ever Labour Party Prime Minister of the United Kingdom, leading a Labour Government in 1924, a Labour 
Government from 1929 to 1931, and a National Government from 1931 to 1935. 
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közös kutakat, puszta érintésük tisztátalanná tett másokat. Á kerekasztal-konferencián ezért 

Gandhi következetesen visszautasította azt a javaslatot, hogy az érinthetetlenek külön 

választókerületekben szavazzanak. Kijelentette, hogy haláláig tartó éhségsztrájkba kezd, ha 

az érinthetetlenek és a hinduk nem állapodnak meg közös választókerületekben. 

Az érinthetetlenek képviseletében dr. Ambedkar kezdett tárgyalni. 1932. szeptember 25-

én létrejött a Gandhi és Ambedkar aláírásával ellátott punai paktum. A paktum elismerte az 

érinthetetlenekkel közös választókerületeket, a tartományi törvényhozó szervekben pedig 148 

fenntartott helyet biztosított az érinthetetleneknek az angolok által javasolt 71 helyett, és 18 

százalékot a központi törvényhozás általános kerületében. A megállapodást a brit indiai 

kormány is elismerte. 

Gandhi augusztus-szeptemberi drámai böjtje újabb fordulatot hozott az indiai politikában. 

A szocialista és a kommunista kortársak csaknem valamennyien, de a nemzeti mozgalom 

résztvevıinek többsége is úgy vélekedett, hogy az érinthetetlenek problémájának 

reflektorfénybe állítása elterelte a figyelmet a polgári együtt nem mőködési kampányról és 

ártott a függetlenségi mozgalom tekintélyének. Augusztustól végleg felfüggesztették a 

tömeges engedetlenségi mozgalmat, vagyis a szervezett tömegharcot, s helyét „az egyéni 

polgári engedetlenség” vette át, majd az egész harc észrevétlenül elhalt. 

Az érinthetetlenek ügyének elıtérbe kerülésével a gandhista vezetésnek választ kellett 

adnia MacDonaldék megosztó törekvéseire, éppen ezért vált elengedhetetlenné a lakosság 

nem elhanyagolható hányadát kitevı haridzsanok25 megnyerése. Hasonló megfon tolásokból 

tettek kísérleteket a muzulmánokkal fennálló kapcsolatok javítására is. A Muzulmán Liga 

szélsıséges vezetıi azonban arra összpontosították figyelmüket, hogyan töltsék be a majdani 

függetlenné válás utáni hatalmi vákuumot. 

A muzulmán szeparatizmusnak lökést adott az 1932-ben Lakhnauban tartott Muzulmán 

Pártközi Konferencia határozata. A határozat a föderatív elgondolásokat támogatta. 

Országosan 33 százalékos muzulmán képviseletet követelt, miközben a muzulmánok aránya 

a 28 százalékot sem érte el. Célként jelölte meg az állandó parlamenti többség biztosítását 

Punjabban, az Északnyugati Határtartományokban és Bengalban. Jelentıs képviseletet 

kívánt a többi tartományban is. A Liga nem ismerte el a Nemzeti Kongresszus összindiai 

jellegét. 

A Muzulmán Liga ellensúlyozására és elszigetelésére a Nemzeti Kongresszus vezetıi 

tovább erısítették kapcsolatukat a hozzájuk továbbra is lojális ún. nemzeti 

                                                           
25 Kasztnélküliek. 
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muzulmánokkal. 1932 novemberében sikerült összehívni a vallási ellentétektıl leginkább 

marcangolt Punjab és Bengal hindu és muzulmán képviselıinek konferenciáját, ahol 

megegyeztek a tartományi győlési helyek elosztásáról. 

Az 1935-ös alkotmány 

Az 1919-es Montagu-Chelmsford-alkotmányt 1935-ben új alkotmány váltotta, amely a 

Simon-javaslatok26 szellemét tükrözte, jóllehet azokat a nemzeti mozgalom határozatilag 

kifogásolta és elvetette. Az 1935-ös alkotmány kifejezte az angol vezetı körök egyértelmő 

ragaszkodását az indiai birtok megtartásához, de tükrözte felismerésüket, hogy a gyarmati 

uralom gépezete reformokra szorul, amelyek elısegítik egyes befolyásos indiai csoportok 

London melletti felsorakozását. 

Az új alkotmány az önkormányzati szerveknek nyújtott nagyobb hatáskör ellenére 

gyarmati alkotmány maradt. A vallásközösségi különállás erısítésével egyidejőleg bıvített 

tartományi önállóság nagy lökést adott India állami egységének felbomlasztásához. 

Az alkotmány két fı részének egyike az Indiai Föderáció létrehozását, a másik a 

tartományi önállóság erısítését irányozta elı.  

A Brit Indiát és a fejedelemségeket magában foglaló Indiai Föderáció lehetıséget adott a 

fejedelmeknek a központi törvényhozásban való részvételre; a törvényhozásnak tudomásul 

kellett vennie a fejedelemségek autonómiáját és megnövekedett képviseletüket  

A politikai élet központi alakja továbbá is az alkirály; az ı hatáskörébe tartozik a 

miniszterek kinevezése és lemondatása, a törvények elıterjesztése és megvétózása (a 

tartományiaké is) vagy akár a Törvényhozó Tanács véleményével ellentétes jogszabályok 

bevezetése, adott esetben magának az alkotmánynak a felfüggesztése. A hadügyi, külügyi, 

egyházügyi és lényegében a pénzügyi tárcák vezetıi közvetlenül az alkirálynak felelısek. 

Az alkotmánynak a tartományokra vonatkozó része viszont elırelépés a Montagu-

Chelmsford-alkotmányhoz képest. Választott törvényhozó tanácsoknak felelıs kormányok 

létrehozását írta elı, bár e tanácsok súlyát csökkentette a kinevezett tartományi kormányzók 

széles jogköre a törvényhozásban, a pénz- és igazságügyek ellenırzésében. 

A választójoggal rendelkezı felnıtt lakosság aránya 2,8 százalékról 11 százalékra bıvült. 

A közösségi kúriák szerinti szavazás továbbra is szerves része maradt az alkotmánynak. A 

kisebbségi jogok védelmére hivatkozva a muzulmánok, a hátrányos helyzető kasztok és 

törzsek, továbbá a kereskedelmi és ipari kamarák, a földbirtokosok, a szikhek, az indiai 

                                                           
26 1923: A britek felállítják a Simon-bizottságot, hogy rendezze az indiaiakkal a viszonyt, de mivel nincs indiai 
tagja, ezért Gandhiék azt bojkottálják. 
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keresztények, az európaiak, az angol indiaiak és az egyetemek külön és arányukat jóval 

meghaladó számban kaptak választókerületeket és képviseleti helyeket. 

Az alkotmány közzététele India-szerte felháborodást váltott ki. 1935 áprilisában a 

Nemzeti Kongresszus Dzsaváharlál Nehru javaslatára elítélte az új alkotmányt, és állást 

foglalt az általános választások alapján összehívandó új alkotmányozó nemzetgyőlés mellett. 

Hasonlóan döntött májusban Bombayban a szakszervezetek összindiai ülése. 

Az India függetlenségével és egységével szemben nyílt kihívást jelentı alkotmányt a 

széles körő ellenállás miatt teljes egészében soha nem lehetett bevezetni. Az Indiai 

Föderációról szóló rész életbeléptetését a brit indiai kormány kénytelen volt meghatározatlan 

idıre elnapolni. Az alkotmány tartományi részének bevezetése ellen a nemzeti mozgalom 

különféle csoportjai nem tiltakoztak: a tartományi kormányok elég széles hatásköre 

lehetıséget nyújtott a függetlenség ügyének elımozdítására. Az alkotmánynak tehát csupán 

egyik része lépett érvénybe.27 A második világháború éveiben, amikor a brit malommal 

szemben kiélezıdött az ellenállás, az angolok ezt a félig bevezetett alkotmányt is 

felfüggesztették. 

Az 1937. februári választások eredménye, majd a tartományi kormányok mőködése 

igazolta a Kongresszus politikájának helyességét. A 30 millió választópolgárnak ugyan 

csupán 42 százaléka adta le szavazatát, a Kongresszus mégis kétségtelenül nagy sikert aratott 

(az 1675 mandátum közöl 715-öt szerzett). A Muzulmán Liga kevesebb muzulmán választót 

tudott maga mögött, mint a Kongresszus. 

A tartományi kormányok az alkotmányos korlátozások ellenére bebizonyították, hogy az 

indiaiak el tudják látni a közigazgatás irányítását. Az új, kongresszista vezetéső kormányok 

jelentıs reformokat vezettek be az oktatás és az egészségügy területén, csökkentették a 

parasztság adóterheit, és sikerült érvényesíteniük több alapvetı demokratikus szabadságjogot. 

A muzulmánok elidegenedése 

Az egységes, független India csak úgy teremthetı meg, ha tartósan oldani tudják a hindu 

és muzulmán közösségek közötti feszültséget, ha integrálni tudják a közigazgatásilag nem 

Indiához tartozó, de India történelmének, kultúrájának és területének szerves részét képezı 

fejedelemségeket, és ha elejét veszik a különbözı nyelveken beszélı területek önállósulási 

törekvéseinek. 

A hindu-muzulmán viszony megromlott, a muzulmán politikai elit befolyásos csoportjai 

a külön vallásközösségi alapon létrehozandó államiság eszméjét fogadták el. Ebben élvezték 

                                                           
27 A tartományi. 
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a brit politika többé-kevésbé nyílt egyetértését. Az elszakadásra készülı muzulmán elit fı 

politikai szervezete a Muzulmán Liga volt. A tartományi választások elıtt, 1937 októberében 

elfogadott határozat szerint a szervezet célja „India teljes függetlenségének kivívása a szabad 

és demokratikus államok olyan föderációjában, amelyben a muzulmán és egyéb kisebbségi 

jogokat és érdekeket az egyenlıség alapján, hatékonyan és alkotmányilag biztosítani fogják”. 

Az 1937-es választás, a Muzulmán Liga súlyos és váratlan veresége még azt mutatta: a 

Nemzeti Kongresszus antikolonializmusa a muzulmánok többsége szemében 

következetesebbnek és ıszintébbnek tőnt, mint a Ligáé. A Kongresszusra adott számos 

muzulmán szavazat, a „nacionalista” (vagyis indiai nemzetben gondolkodó) muzulmánok 

megnövekedett szerepe kedvezett a nemzeti egység megteremtésének. 

Hét tartományban kongresszista kormányok alakultak, ezek nem tárgyaltak a ligával 

semmiféle kompromisszumról. A hindi nyelvet kezdték erıltetni az urdu helyett. Hindu 

kongresszistákkal töltötték be a közfunkciókat, állami himnusszá léptették elı a kongresszista 

himnuszt. A legfájóbb sérelmeket a közfunkciók betöltése körüli viták okozták. A 

Kongresszus Párt ideológiájából nem szüntette meg a kifejezetten hindu elemeket. Mindez 

lehetıséget adott az India felosztására, önálló muzulmán állam létrehozására törekvı 

köröknek, hogy megerısítsék befolyásukat a ligában, majd a ligát a muzulmán lakosság 

egyetlen elismert pártjává tegyék. 

A kongresszista minisztériumok megalakulása után növekedtek a vallásközösségi 

feszültségek. Az idegen hatalom elleni közös fellépés eszméje sokat vesztett vonzerejébıl. 

Közben a liga, a tényleges muzulmán sérelmeket felnagyítva agitációjában a Kongresszust is 

túlszárnyaló antikolonialista propagandába kezdett. Mind szélesebb körben ismerték el a 

külön hindu és muzulmán „nemzet” koncepcióját, amely aláásta az egységes antikolonialista 

mozgalom és az egységes India eszméjét. 

A fejedelemségek és a nemzeti mozgalom 

A mintegy 600 indiai fejedelemség többsége már az angol hódítás idıszakában 

keletkezett. Ezek a szubkontinens területének egyharmadát birtokolták, az összlakosság 

közel egynegyede élt itt. A gyarmati uralom a polgári nemzeti mozgalom kezdetétıl egyre 

inkább támaszkodott az addig háttérbe szorított maharadzsákra, navabokra és egyéb címeket 

viselı uralkodókra. A fejedelmek többségükben abszolút uralkodók voltak, országaik 

közigazgatásilag nem tartoztak Brit Indiához, saját törvényeik és vámtarifáik voltak. Határaik 

sem az etnikai vagy nyelvi egység elvének, sem a gazdasági célszerőségnek nem feleltek meg. 

Néhány közülük, mint Gwalior és Baroda, több, egymással nem határos területet foglalt 

magában. Az uralkodók általában nem tettek különbséget az állami és a magánjövedelmek 
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között, mindkettıt sajátjukként kezelték. A vallási különbségek és ellentétek sok helyütt 

szembeötlık voltak. Kasmírban a hindu maharadzsa és a hindu feudális uralkodó réteg állt 

szemben a közel 80 százalékban muzulmán lakossággal, Hyderabadban a muzulmán nizam és 

a felsı rétegek a 85 százalékot kitevı hindu paraszti és kereskedı-iparos népességgel. 

A londoni kormány és a fejedelmek megállapodása nyomán e területek egy részén a 

rabszolgai és hőbéri függıséget formálisan csak 1921-ben számolták fel. Az angol 

rezidensek a demokratikus mozgalmak leverését segítették, nem a társadalmi reformok 

bevezetését Az angol jogi felfogás szerint a fejedelemségek nem brit területek, alattvalóik 

nem brit alattvalók, de a nemzetközi kapcsolatokban ugyanolyan helyzetben vannak, mint 

Brit India területe és alattvalói. 

A fejedelemségek a kolonializmus támaszaiként sértették a brit indiai nemzeti mozgalom 

érdekeit is. A mozgalomnak az egységes India megteremtése volt a célja, amelyben sem az 

idegen gyarmatosítóknak, sem a hazai feudális uralkodóknak nincs helye. Mégis, a 

fejedelemségekben kibontakozó demokratikus mozgalmak a harmincas évek közepéig kevés 

támogatást kaptak a Kongresszustól. A Kongresszus Párt nem építette ki szervezeteit Brit 

Indián kívül, tartózkodott a fejedelemségek belügyeibe való beavatkozástól. Csak 1929-ben 

követelte ott is felelıs kormányok megalakítását. A fejedelemségek többnyire illegális 

ellenzéki szervezetei viszont kezdettıl a Kongresszusban látták természetes szövetségesüket. 

A kongresszista vezetés 1938 februárjában, a haripuri ülésén elfogadott határozata a 

teljes önrendelkezés kivívásáról szólt egész Indiában, beleértve a fejedelemségeket is. A 

haripuri határozatokkal a Kongresszus megszilárdította a fejedelemségek demokratikus 

mozgalmaiban betöltött vezetı szerepét. A fejedelemségek addigi stabilitása megingott, és 

nem tudták betölteni azt a szerepet, amit a brit kormány szánt nekik. 1938 végén sok helyütt 

megszületett a kompromisszum: felelıs kormányok alakultak, bár a fejedelmek hatalma 

még mindig jelentıs maradt.28 

A Nemzeti Kongresszusban uralkodóvá vált az a felismerés, hogy a fejedelemségek 

problémái nem az uralkodókkal kötött kompromisszumokkal, hanem a demokratikus erık 

hatékonyabb támogatásával oldhatók meg. 1938 februárjában engedélyezték a helyi 

kongresszusi bizottságok részvételét a harcban, a fejedelemségeknek Brit Indiával azonos 

jogokat követeltek. A Nemzeti Kongresszus a következı években sikerrel alakította meg 

szervezeteit a fejedelmi államokban. Az uralkodók többsége soha nem élvezett erıs helyi 

                                                           
28 Számos megtorlásra került sor a kongresszista önkéntesek és a parasztszövetségek ellen. 
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támogatást. A viharosan erısödı összindiai nacionalizmus magával ragadta az alattvalók 

többségét a legnagyobb és legszervezettebb államokban is. 

Nemzeti egység és soknyelvőség 

A soknyelvőséget az egységes szuverén India hívei nem tekintették olyan súlyos megosztó 

tényezınek, mint a hindu-muzulmán vallási különbséget vagy az érinthetetlenség problémáját. 

A Nemzeti Kongresszus vezetıi évtizedeken át tudatosan törekedtek olyan „összindiai 

nemzet” létrehozására, amely nem azonosul egyik indiai nyelvi közösséggel sem. Ezt a 

törekvésüket nagyban segítette az európaitól teljesen eltérı kapcsolat a nemzet és a nyelv 

között: az indiai közfelfogásban a nyelvhasználat soha nem függött össze közvetlenül a 

nemzeti tudattal. 

India mindig is soknemzetiségő szubkontinens volt. A nemzeti mozgalomnak születésétıl 

kezdve számolnia kellett azzal, hogy a terület politikai egységét a gyarmatosítók teremtették 

meg, miközben az önálló nemzetté válás folyamata több népnél jelentısen elırehaladt. A 

Kongresszus Pártban a nemzeti kérdésben különbözı nézetek ütköztek egymással. Az 

uralkodó politikai irányzat már Bengal felosztása idején, 1906-ban úgy vélte, hogy az egy 

nyelvet használó területek alakuljanak adminisztratív egységekké. Az 1920-as nagpuri ülés 

után a Kongresszus hálózatát „nyelvi tartományok” szerint szervezték. 

A polgári demokratikus mozgalomnak két, olykor egymással ellentétbe kerülı feladatot 

kellett megoldania: egyidejőleg harcolni India egységéért és ösztönözni az egyes nyelvi 

közösségek önállósulási aspirációit. 

A nemzeti mozgalom egyes képviselıi az indiai nemzetek elismerésének és 

önrendelkezési jogának megadása mellett foglaltak állást, fontos eszközt látva ebben a 

hindu-muzulmán ellentétek csökkentésére. A nemzeti kérdésrıl vallott kongresszista 

álláspontot általában elfogadták. A Kongresszus Párt India leendı hivatalos nyelvének a 

hindosztánit tartotta. 

6.3. India a második világháborúban (1939–1945) 

A Kongresszus Párt 1939, márciusi tripurai ülésén az elnöki jelentés a teljes 

önrendelkezés elérése érdekében valamennyi britellenes erıvel való szoros szövetség mellett 

szállt síkra. Javasolta, hogy az angoloknak nyújtsanak át ultimátumot. A Nehru által 

beterjesztett „nemzeti követelés” továbbra is elutasította az angol alkotmány teljes 

elfogadását. 

Javaslatai alapján megerısödött Gandhi egyszemélyi vezetı szerepe, s megnıtt a 

Végrehajtó Bizottság hatásköre. 1939 nyarától Gandhi vezetésével létrejött a Nemzeti 

Kongresszus egysége. Ennek késıbb lényeges szerepe volt abban, hogy India a háborús 
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években, a nemzeti polgárság hegemóniáját megırizve, döntı lépéseket tegyen a függetlenség 

elnyerése felé. 

1939. szeptember 3-án az alkirály Indiát hadviselı félnek nyilvánította a nemzeti 

mozgalom vagy a tanácsadó szervekkel folytatott konzultáció nélkül. A Nemzeti 

Kongresszus kezdettıl fogva hajlandó volt támogatni a fasiszta hatalmak által elnyomott, 

fenyegetett vagy azzal szemben álló népeket, de azzal érvelt, hogy a demokratikus 

szabadságjogokért nem harcolhat olyan ország, amely maga sem élvezi azokat. 

Kinyilvánították, hogy ragaszkodnak a háború utáni teljes függetlenséghez, s ennek 

érdekében a háború évei alatt nélkülözhetetlennek tekintik választott, felelıs indiai 

kormány létrehozását. 

A Nemzeti Kongresszus vezetıi az európai tengelyhatalmak és Japán térnyerésének 

csúcspontján sem adták fel antifasiszta álláspontjukat. Munkabizottságának 1940. júniusi 

állásfoglalása értelmében India az Angliával való háborús együttmőködésre is hajlandó, ha 

a háború után megkapja teljes függetlenségét. 

Az indiai függetlenségi mozgalom váratlanul az Egyesült Államoktól kapott határozott 

támogatást. Az Egyesült Államokat ugyanis nyugtalanította, hogy a Japán-ellenes háborúban 

sem az Indiában lekötött angol erıkre, sem a jelentısnek vélt indiai tartalékokra nem 

számíthattak. Szingapúr eleste után az amerikai külpolitika a távol-keleti helyzetben elsı 

lépésként jelölte meg, hogy Churchill nyilatkozatban ismerje el India teljes státusát a 

megalakuló ENSZ-ben. Amerikai nyomásra az angol kormány 1942 márciusában az indiai 

ügyek felülvizsgálatára Delhibe küldte Stattford Crippset. A misszió nyilatkozatában 

szerepelt, hogy a harci cselekmények megszőnése után alkotmányozó szervet hoznak létre. 
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7. téma: Ausztrália és Új-Zéland története a 20. század elsı felében 

7.1.  Ausztrália az elsı világháborúban 

7.2.  Ausztrália az 1920-as években: „Népesedj vagy pusztulj” 

7.3.  A világgazdasági válság és a fellendülés 

7.4.  Ausztrália a 2. világháborúban 

7.5.  Új-Zéland a 20. század elsı felébe 

7.1.  Ausztrália az elsı világháborúban 

1914 elıtt három párt versengett a hatalomért: a protekcionista védıvámok mellett kiálló, 

önmagát kissé önkényesen „liberálisnak”  nevezı párt, a szabad kereskedelem híveként 

fellépı „konzervatív”,  és az európai szocialista hagyományoktól ugyancsak sok tekintetben 

eltérı, a „fehér Ausztrália mellett” elkötelezett Munkáspárt. 

1917-ben William Hughes fúziót hozott létre a vele tartó munkáspártiak és egykori 

ellenfelei, a liberálisok között: az új képzıdmény a Nemzeti Párt nevet kapta, s 1917 

júniusában a választók többségének a bizalmát is elnyerte. 

Az elsı világháborúban több mint 400 ezer ausztrál katona harcolt az ausztrál és új-

zélandi erık keretében a törökök ellen Kis-Ázsiában, és a németek ellen Nyugat-Európában. 

A domíniumok közül Ausztrália hozta a legnagyobb véráldozatot (60 ezer fı), de a kötelezı 

katonai szolgálat ügye itt is súlyos feszültségekhez vezetett. A miniszterelnöki tisztséget 

1915-tıl betöltı munkáspárti Hughes London nyomására kétszer is (1916,1917) 

népszavazást íratott ki a sorozás bevezetésének elfogadtatására, ám az indítvány mindkét 

alkalommal megbukott. Leghevesebben az ír kisebbség ellenezte, de szembefordult a 

kormányfıvel saját pártja, a Munkáspárt is. 

Az elsı világháború - a briteknek nyújtott katonai segítséggel, és különösen a Gallipoli 

(Gelibolu)-félszigeten (1915)29 vívott heroikus küzdelemmel összefüggésben - jelentısen 

megerısítette az ausztrálok identitástudatát. 

Az ANZAC az ausztrál és az új-zélandi hadseregek egységeibıl álló katonai erı 

megjelölésére használt rövidítés. Az „Australian and New Zealand Army Corps” nevet 

eredetileg az ausztrál-új-zélandi hadtest kapta, amelyet röviddel az elsı világháború kitörése 

után hoztak létre és amely Gallipoli-nál partra szállva harcolt a török csapatok ellen. Az elsı 

ANZAC hadtest az ausztrál birodalmi hadsereg hat gyalogsági hadosztályból és öt könnyő 

lovasdandárból állt. Feladata a brit birodalmi érdekek megvédése volt. Ehhez hasonlóan az új-

                                                           
29 A Gallipoli-félsziget ostroma 1915. február 18-tól 1916. január 9-ig tartó csata volt, melynek során a védekezı 
török hadsereg sikerrel védte meg a Dardanellák tengerszorost a támadó brit és francia erıkkel szemben. 
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zélandiak egy gyalogsági hadosztályt és egy lovas lövészdandárt bocsátottak rendelkezésre, 

amelyek az ausztrál erıkkel együtt harcoltak. Az ANZAC egységei az antant oldalán 

küzdöttek és részt vettek a Dardanellák ostromában.  

A háború végére az ANZAC már szinte önálló haderı volt, saját orvosi és állatorvosi 

ellátással, valamint számos, különbözı típusú egységgel. A kifejezést használták a második 

világháború alatt is, amelyben szintén részt vettek ausztrál és új-zélandi csapatok a 

szövetségesek oldalán, illetve a vietnami háború során is az ausztrál és új-zélandi katonákból 

összeállított ezredek megjelölésére. 

Az elsı ANZAC hadtest halottainak emlékére ünneplik minden évben az ANZAC-napot, 

amelyet mindkét országban április 25-én, a gallipoli partraszállás napján tartanak (a 

partraszállás helyét pedig ANZAC-öbölnek hívják). 

7.2.  Ausztrália az 1920-as években: „Népesedj vagy pusztulj” 

1914 elıtt Ausztrália elsısorban gyapjút és búzát exportáló agrárország volt, a háború alatt 

azonban gyorsan megkezdıdött az iparosítás, és a felfuttatott iparágak (vas- és acélgyártás, 

gépgyártás) növekedési üteme az 1920-as években sem csökkent. Egyes körökben 

szélsıséges optimizmus ébredt: miért ne érhetne el Ausztrália is hasonló eredményeket, mint 

az Egyesült Államok, amely egy évszázad leforgása alatt nagyhatalommá vált? 

Az 1922-tıl 1929-ig hivatalban lévı miniszterelnök, Stanley Bruce (Nemzeti Párt) 

kedvelt mondása szerint a fejlıdés csak „ember, pénz és pia” kérdése. A legnagyobb hiány az 

elsıként említett tényezıbıl volt, ezért a canberrai kormány programot dolgozott ki arra, hogy 

támogassa a munkanélküliséggel küszködı Angliából történı bevándorlást. („Népesedj vagy 

pusztulj!” - hangzott a kor szlogenje.) 

London 34 millió fontot ígért 450 ezer ember letelepítéséhez. 1929-re az összeg is, a 

bevándorlók száma is jócskán meghaladta az elıirányzottat: az évtized végére Ausztrália 

népessége több mint egymillió fıvel nıtt, elérte az öt és fél milliót. Ami Bruce szlogenjének 

második elemét, a pénzt illeti: a kormányzat gazdaságfilozófiája nem engedte meg, hogy az 

állami bevételeket az adózás kiterjesztése révén dinamikusabban növeljék. Ausztráliában 

ezért jóval kisebb ütemben nıttek az adóterhek, mint Nagy-Britanniában ugyanebben az 

idıszakban. A kontinens gazdasága ilyen körülmények között nagymértékben függött a 

tengerentúlról, elsısorban az anyaországtól felvett kölcsönöktıl. 

A két világháború között módosult az ausztrál pártstruktúra is. 1920-ban alapították meg a 

konzervatív színezető, elsısorban az agrártermelık érdekeit felkaroló Ausztráliai Vidéki 

Pártot (Australian Country Party), amely azonban jó kapcsolatokat épített ki egyes ipari 

érdekcsoportokkal is. A Nemzeti Párt az 1922-es választáson kevesebb mandátumhoz jutott, 



[68] 

 

mint a Hughes okozta belsı meghasonlást átvészelı Munkáspárt, így az elıbbi csak a Vidéki 

Párttal kötött koalíciónak köszönhetıen tarthatta meg a hatalmat. 

1929-ben, 12 évi szünet után, ismét a Munkáspárt gyızött a választáson és így rá hárult az 

a hálátlan feladat, hogy felvegye a harcot a világgazdasági válság következményeivel. Az 

ausztrál termelıknek szembesülniük kellett legfıbb exportcikkeik, a búza és a gyapjú árának 

zuhanásával. A munkanélküliséget illetıen Ausztráliát súlyosabban érintette a válság, mint 

Nagy-Britanniát. 

7.3.  A világgazdasági válság és a fellendülés 

A munkáspárti Scullin-kabinet meglehetısen csekély fantáziával igyekezett úrrá lenni a 

válságon. Tekintélyének aláásásához kétségtelenül hozzájárul Új-Dél-Wales országszerte 

népszerő munkáspárti miniszterelnöke, J. T. Lang, aki szenvedélyesen bírálta a restrikciós30 

intézkedéseket, és az adósságok törlesztésének felfüggesztését sürgette. A Scullin-kormány 

megbuktatásában a döntı szerepet mégsem Lang, hanem a Munkáspárttal szembeforduló 

Joseph Lyons játszotta, aki Hughes-hoz hasonlóan az ellenzékkel szövetkezett. 1931-ben 

Lyons új pártot szervezett, a liberális jellegő Egyesült Ausztráliai Pártot (United Australia 

Party), és ez a „nemzeti összefogás” jegyében még ebben az évben hatalmas választási 

gyızelmet aratott. A belülrıl kettéhasadt Munkáspártnak egy évtizedre ismét el kellett 

búcsúznia a hatalomtól; Lyons viszont egészen haláláig, 1939-ig a kormány élén maradt. 

A gazdasági válságból való kilábaláshoz valószínőleg hozzájárultak a brit birodalmi piac 

köré vont védıvámok, de még nagyobb segítséget jelentett, hogy 1933-tól az egész 

világkereskedelem bıvülni kezdett. Az 1930-as évek második felében Ausztráliában is 

fellendült a gazdaság; leglátványosabban a szén- és vasércbányászat, az acéltermelés, 

valamint az autó- és a repülıgépgyártás fejlıdött. A mezıgazdaságban csökkent a 

búzatermelés, sokan ugyanis a nagyobb nyereséget ígérı állattenyésztésbe és tejtermelésbe 

fogtak.  

Bár a szociális törvényhozás terén 1918 és 1939 között viszonylag kevés történt, 

Ausztráliában a munkavállalók elınyös pozícióban voltak, és általános életszínvonalukat sok 

országban irigyelték. Az egy fıre számított egészségügyi-szociális kiadások értéke 

megháromszorozódott. 

7.4.  Ausztrália a 2. világháborúban 

A második világháború Ausztráliát is felkészületlenül érte. 

                                                           
30 Megszorítás, korlátozás. 
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1942. február 19-én történelme során elıször intéztek területe ellen közvetlen támadást: 

japán repülık bombázták az észak-ausztráliai Darwint. 

A tokiói vezérkar nagyravágyó terveket kovácsolt az Ausztrália elleni általános invázióra, 

ezt azonban az amerikai flotta sikerei meghiúsították. 1941 októberében a kevéssé energikus 

Robert Menziesszel szemben ismét gyızött a Munkáspárt, és az új kormányfı, John Curtin 

rászánta magát arra, amitıl elıdje visszariadt: szigorú gazdasági intézkedéseket léptetett 

életbe. Az ausztrálok többsége megértette, hogy az áldozatok (egyes élelmiszerek jegyre 

adagolása, adóemelés) elkerülhetetlenek a gyızelem érdekében. Ezzel akadályozta meg az 

ország nagyobb mérvő eladósodását is. 1943 augusztusában a választók ismét bizalmat 

szavaztak Curtin kormányának, amely a következı évben átfogó társadalombiztosítási 

törvényt is elfogadtatott a parlamenttel. 

Az ausztrál vezetık szorosan együttmőködtek a Fülöp-szigetekrıl kontinensükre 

visszavonult amerikai parancsnokkal, MacArthur tábornokkal. Bár a csendes-óceáni 

hadszíntéren a döntı szerepet az amerikaiak játszották, az ausztrálok is igyekeztek kivenni 

részüket a küzdelembıl;  nagyrészt ık szabadították fel az 1906 óta általuk igazgatott Új-

Guineát. Sok „aussie” harcolt a britek oldalán Észak-Afrikában is Rommel ellen; összesen 30 

ezer fıt vesztettek a háborúban. Curtin nem érhette meg a végsı gyızelem napját, 1945 

júliusában meghalt. Ausztrália azonban kiegyensúlyozott gazdasággal, kiszélesített szociális 

hálóval és megnövekedett nemzetközi tekintéllyel léphetett a háború utáni korszakba. 

7.5.  Új-Zéland a 20. század elsı felébe 

1891–1912 között folyamatosan a liberálisok kormányoztak, különösen pedig Richard 

John Seddon közelebb állt a fabiánus szocialistákhoz31 vagy az európai 

szociáldemokratákhoz. Széleskörő szociális reformokat vezettek be. Határozott 

intézkedéseket tettek a földbirtokok koncentrációjának a megakadályozására és a kisbirtokok 

arányának a folyamatos növelésére. E politika keretében az állam még földet is vásárolt, hogy 

azután alacsony áron oszthassa szét a farmergazdálkodásra vállalkozóknak.32 

1893-ban a világon csaknem elsıként (az egyesült államokbeli Wyoming után) a nık is 

teljes választójogot kaptak! Az ausztrál bennszülöttekkel ellentétben itt a maorik is 

szavazhattak. 

1898-ban a világon másodikként itt vezették be az általános nyugdíjrendszert, a 

munkaviszonyban lévıknek pedig minimálbért garantáltak. A kedvezı társadalmi-politikai 

                                                           
31 A Fábiánus Társaság (angolul Fabian Society) angol szocialista értelmiségi mozgalom, amelynek célja a 
szociális érdekek fokozatos reformokkal történı elımozdítása volt, forradalmi eszközök helyett. 
32 „Új-Zéland túlságosan jó hely ahhoz, hogy igaz legyen” – ismeretlen idézet. 
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környezet hatására megállt a maori ıslakosság lélekszámának folyamatos csökkenése, s 

gyorsan nıtt a szigetország össznépessége, amely 1914-re elérte az egymilliót. 

A belpolitikai stabilitást és a joggal irigyelt életszínvonalat szilárd gazdasági háttér 

biztosította. Az export döntı hányadát a legfontosabb gazdasági ágazat, az állattenyésztés 

adta. Az egész évben zöldellı legelıkön tartott juhok gyapja keresett cikk volt, húsukat pedig, 

a marhahússal együtt, hőtıhajókon szállították a brit piacra. Az Északi-szigeten összpontosuló 

szarvasmarha-tenyésztéshez fejlett technológiájú tejipar társult. 

A liberálisok választási veresége után, 1912-ben a konzervatív színezető Reform Párt 

alakíthatott kormányt W. Massey vezetésével, aki azután 13 évig töltötte be a 

miniszterelnöki posztot. E párt elıretörése egyúttal azt is jelezte, hogy az addig domináns 

Déli-sziget háttérbe szorul a gyorsabb fejlıdést és nagyobb népességgyarapodást mutató 

Északi-szigettel szemben, a konzervatívok bázisát ugyanis az itteni farmerek alkották. 1916-

ban Új-Zélandon is létrejött az egységes Munkáspárt, és a következı évtizedekben a politikai 

élet egyik meghatározó szereplıje lett. 

A munkáspárti sikerek nyomán az 1920-as években már befolyásos személyek sürgették a 

konzervatívok és a liberálisok összefogását az emelkedı népszerőségő Labour ellen. Erre 

azonban csak 1931-ben került sor; ebbıl született a második világháború utáni idıszakban 

nagy szerephez jutó Nemzeti Párt. 

1935-ben mégis a Munkáspárt gyızött a választáson, bizonyos fokig az Új-Zélandot sem 

elkerülı világgazdasági válság kései következményeként (és 1949-ig kormányon is maradt). 

A keynesi alapelveket33 felkaroló párt népszerőségét erısítette, hogy a mezıgazdasági 

termelıket államilag garantált árakkal és kedvezı kamatozású hitelekkel segítette, s támogatta 

új iparágak kiépítését is. 1938-ban, az anyaországot ismét megelızve, a társadalombiztosítási 

törvénnyel bevezette az általános egészségbiztosítási rendszert, gyakorlatilag ingyenes 

orvosi alapellátást biztosítva minden állampolgárnak. Jelentısen növelték a családi 

pótlékokat és a nyugdíjakat. A szociális vívmányokban a bennszülött maorik is osztoztak, sıt 

iskoláik a „pozitív diszkrimináció” jegyében kiemelt állami támogatást kaptak. 

Új-Zéland külpolitikai orientációjában továbbra is elsıdleges szempont maradt a Nagy- 

Britanniához való hőség. („Arra megyünk, amerre ı megy, oda állunk, ahová ı áll.”)  Bár 

egy publicista szerint az elsı világháborúban még elég nagy fantáziát igényelt az új-

zélandiaktól, hogy háborúban állónak érezzék magukat, a domínium valójában nem csekély 

véráldozatot hozott az anyaországért. A második világháborúban már több mint 150 ezer új-

                                                           
33 A keynesi gazdasági modell a vegyes gazdaságokat helyezi elıtérbe, ahol mind az állami, mind pedig a 
magánszektor fontos szerepet játszik. 



[71] 

 

zélandi vett részt; egy részük a németek (Észak-Afrikában és Görögországban), másik részük 

pedig a japánok ellen harcolt az anyaország oldalán. 

Az elsı centenáriumát 1940-ben34 ünneplı Új-Zéland lakói jogos büszkeséggel 

állapíthatták meg, hogy száz év alatt a „vadonból” a világ egyik legkiegyensúlyozottabb 

demokráciáját és legstabilabb gazdaságát teremtették meg. Eközben az „angol kapcsolat” 

szüntelen hangsúlyozása ellenére új nemzet jött létre. 

                                                           
34 1840. február 6-án megkötötték a Waitangi Szerzıdést, melyben elismerték a maorik jogait (a szerzıdést Új-
Zéland alapító okiratának tartják). 
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8. téma: Kína a 20. század második felében 

8.1. A polgárháború, a Kuomintang veresége (1945–1949) 

8.2. Az új rendszer konszolidációja (1949–1952) 

8.3. A szocialista építés programja, az elsı ötéves terv (1953–1957) 

8.4. A politikai rendszer jellemzıi 

8.5. A „nagy ugrás” és a kiigazítás (1958–1965) 

8.6. A kínai-szovjet szakítás 

8.7. A „kulturális forradalom” (1966–1967) 

8.8. Külpolitika a „kulturális forradalom” alatt 

8.9. Átmenet és reformok (1976-tól napjainkig) 
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8.11. Ipari reformok 

8.12. A nyitás politikája 

8.13. Kínai külpolitika a reformidıszakban 

8.14. Hongkong, Makaó és Tajvan 

8.1. A polgárháború, a Kuomintang veresége (1945–1949) 

A japánellenes nyolcéves pusztító háború után a legfontosabb feladat az ország területi 

egyesítése, az egységes gazdaság helyreállítása és a békés építımunkára való átállás volt. 

Gazdasági szempontból a háború alatt az egyes körzetek eltérıen fejlıdtek, egyes területeket 

óriási háborús károk értek. Az 1935-ben egységesített pénzügyi rendszer szétzilálódott, a 

korábbi évek inflációja a háború utáni években hiperinflációba csapott át, amely a gazdaság 

egészét és minden társadalmi réteget sújtott. A szőkös bevételek mellett nagy terhet jelentett a 

nagy létszámú hadsereg és a hatalmas bürokrácia fenntartása. 

A színen két nagy politikai erı, a KMT és a KKP maradt, amelyek önálló fegyveres erıvel 

rendelkeztek. Már a háború alatt is az egymás elleni küzdelemre tartalékolták erıiket, most 

mégis tárgyalóasztalhoz kényszerültek. Az Egyesült Államok és a Szovjetunió igyekezett 

lebeszélni „pártfogoltjait” az újabb polgárháború kirobbantásáról. 

A KMT és a KKP 1945. október 10-én bejelentett egyezménye elıirányozta a 

demokratizálást, a katonai erık csökkentését és egyesítését. Elıírta egy politikai tanácskozó 

értekezlet összehívását a nemzetgyőlés életre hívására, illetve új alkotmány kidolgozására. A 

kommunisták beleegyeztek nyolc déli, leggyengébb bázisterületük feladásába, de nem 

állapodtak meg a többi kommunista bázisterület vezetésérıl. 
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A Szovjetunió, az Egyesült Államok és Anglia külügyminiszterei 1945. decemberi moszkvai 

értekezletükön Kína demokratikus alapú, békés egyesítése, a polgárháború elkerülése és a 

külföldi csapatok kivonása mellett foglaltak állást. Sztálin az erıviszonyok alapján akkor 

nem bízott a kommunisták sikerében, ragaszkodott a KMT-vel kötött 1945-ös szovjet–kínai 

szerzıdéshez. 

Amerikai közvetítéssel sikerült elérni a Politikai Tanácskozó Testület összehívását (1946. 

január 10.), a nagy és kis kínai pártok, valamint pártonkívüliek részvételével. Minden 

lényeges kérdésben megegyezés született, a kormány demokratikus újjászervezésétıl a 

tőzszünetig és a csapatcsökkentésig. A tárgyalás azonban csak idınyerésre és a közvélemény 

megnyugtatására szolgált, a megállapodáshoz egyik fél sem tartotta magát. 

Mandzsúriára súlyos csapást jelentett, hogy az 1946. májusig ott állomásozó szovjet 

csapatok elszállították a japánok alatt létrehozott ipari vállalatok zömét. A kivonuláskor a 

területeket és a városokat a kommunistáknak adták át, de a kormányerık a városokból 

gyorsan kiverték ıket. Növekedett az összecsapások intenzitása Közép-Kínában is. 

Csang Kaj-sek erıfölénye birtokában a fegyveres megoldás mellett döntött. 

Az összecsapások 1946. június-július fordulóján szélesedtek általános polgárháborúvá. 

A KMT nemcsak katonailag volt fölényben, hanem ellenırzése alatt tartotta az ország 

összes nagyobb városát, a teljes ipari bázist is. Az amerikai támogatáson túl a nemzetközi 

színtéren is elismert nagyhatalomként szerepelt, amit az ENSZ Biztonsági Tanácsában 

birtokolt állandó tagsága is tükrözött. A polgárháborúban elszenvedett vereségük 

mindenekelıtt társadalmi támogatásuk teljes elvesztése miatt következett be. 

A KMT a társadalom jelentıs részét már közvetlenül a háború befejezésekor elidegenítette. 

A japánokkal kollaboráló kínai bábcsapatokat is felhasználta a kommunisták elleni harcban; a 

kínai kollaboránsok felelısségre vonását csak vonakodva végezte. A japánellenes háború 

kezdetén sok, a kormánnyal együtt menekülı gyáros és üzletember nemhogy kártalanítást 

nem kapott, de még megmaradt javaikra is hivatalnokok és más tisztségviselık tették rá a 

kezüket. Az ipar jelentıs része nem mőködött, óriási volt a munkanélküliség. A parasztokat 

ismét súlyos adókkal terhelték. Ezt egészítette ki a gabona kötelezı felvásárlása alacsony áron 

vagy hitelbe. A diákokat és a tanárokat megbélyegezték, mert a japán megszállás alatt is 

folytatták tanulmányaikat: szigorú ideológiai átképzésre. kényszerítették ıket. Az egyre 

szélesebb körő és ıszinte békemozgalmat kemény kézzel elnyomták, mert mögötte is 

kommunista összeesküvést gyanítottak. Az infláció növekedése, az árak egekbe szökése 

mindennél jobban hozzájárult az elégedetlenséghez. Megrendült a KMT kormányzási 

képességébe vetett bizalom, s tömeges sztrájkok robbantak ki. 
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A KMT népszerőtlenné válása a kommunisták malmára hajtotta a vizet. A KKP 

mindenekelıtt a parasztság soraiban igyekezett támogatást szerezni. A japánellenes háború 

alatti mérsékelt agrárpolitikáját egy ideig a háború után; is folytatta. 

A párt által 1947 szeptemberében - már a polgárháború közepette – elfogadott törvény 

azonban a földesúri földtulajdonlás teljes felszámolását és a föld egyenlı felosztását hirdette 

meg. A visszásságok miatt 1948 tavaszán a földreform végrehajtását az újonnan felszabadított 

területeken a háború befejezéséig felfüggesztették. 

A polgárháború elsı éve a Kuomintang fölényét igazolta, a KMT minden fontos stratégiai 

pontot elfoglalt. A Népi Felszabadító Hadseregre (NFH) átkeresztelt kommunista erık 

megsemmisítése azonban nem sikerült: ezek klasszikus gerillataktikával elkerülték a 

nagyobb áldozatokat. Jó tömegkapcsolataik bıségesen kamatoztak nemcsak a toborzásnál, 

hanem a felderítésben, a szállításnál is. 

A nemzetiek támadása 1947nyarára kifulladt. A kormányerık egyre inkább statikus 

védelemre rendezkedtek be, az NFH létszáma gyorsan nıtt nem utolsósorban a kormányerık 

átálló katonáiból. Egyre többször egész egységek álltak át teljés fegyverzetükkel. 1948 

júniusára az NFH mintegy 2,3 milliósra duzzadt, a kormányerık létszáma kb. 2,2 millió 

volt. A háború frontvonalát az NFH egységei sikerrel nyomták dél felé. 

1948 nyara és 1949 tavasza között három nagy stratégiai hadmőveletre került sor 

Mandzsúria, Észak- és Kelet-Kína megszerzéséért. 

A KKP Központi Bizottságának 1949. márciusban ülésezı 2. plénuma a szocializmusra 

történı közvetlen irányvétel helyett az „új demokrácia” gazdaságának és társadalmának 

létrehozását jelölte meg célként. A plénum után „a nép demokratikus diktatúrájának” 

létrehozásáról beszéltek. 

A nép fogalmába a parasztokon, a munkásokon és a városi kispolgárságon kívül 

beleértették a nemzeti burzsoáziát35 is („négy osztály hatalma”). 

                                                           
35 A burzsoázia (eredetileg francia un bourgeois és bourgeoisie ) egy társadalomtudományokban alkalmazott 
kifejezés, amely a feudális társadalomban a kézmőves városi polgárságot, a kapitalizmusban pedig a tıkés 
uralkodó osztályt jelenti. 
Jean-Jacques Rousseau Társadalmi szerzıdés c. mővében megkülönbözteti a burzsoát és a citoyent. Az elıbbi 
az önérdekét követı egyént, az utóbbi a politikai közösségben a közérdekeit szem elıtt tartó állampolgárt jelöli. 
Rousseau szerint a modern társadalomban a polgár egyszerre mindkettı kell hogy legyen, és a közérdeknek 
egybe kell esnie a magánérdekkel. 
Karl Marx és Friedrich Engels a Kommunista kiáltványban a kapitalizmus leírása során a burzsoákat és a 
proletárokat különbözteti meg. Mindkettı egy-egy osztályt alkot, és nem csupán szociokulturális csoportok, 
hanem történelemfilozófiai kategóriák is egyben. Elıbbiek a termelési eszközök tulajdonosai, utóbbiaknak 
azonban csupán saját munkaerejük a tulajdonuk. A megtermelt jövedelem elosztása tekintetében a burzsoák és a 
proletárok érdekei ellentétesek, ezért közöttük osztályharc dúl. A burzsoák kisebb létszámuk ellenére nagyobb 
erıforrások fölött rendelkeznek, ezért hatalmuk is nagyobb, képesek a proletariátus elnyomására. 
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1949 szeptemberében Pekingben összeült az új Népi Politikai Tanácskozó Testület (a 

pártok, a tömegszervezetek, az NFH, a nemzetiségek képviselıibıl). Itt általános programot 

fogadtak el, amely a gyızelem után csaknem öt éven át alkotmányként funkcionált. Ez sem 

fogalmazta meg a szocialista forradalom napirendre tőzését, fokozatosságra törekedett, az 

egységfrontot hangsúlyozta. A konferencia határozata alapján hirdette ki Mao Ce-tung36 

október 1-jén a Kínai Népköztársaság (KNK) megalapítását. 

A harcok ekkor még nem fejezıdtek be. Kantont csak október közepén foglalták el, Csang 

Kaj-sek pedig közel kétmillió hívét követve csak december elején menekült Tajvanra. 

A KMT veresége az Egyesült Államok kudarca is volt, mivel végig kitartott Csang 

(korlátozott) támogatása mellett. Az amerikaiak tisztában voltak a KMT-vezetés hibáival, 

korrupt jellegével. A hidegháború sajátos logikája következtében azonban nem volt más 

választásuk, mint a KMT támogatása. 

8.2. Az új rendszer konszolidációja (1949–1952) 

A gyızelem a kínai embereket kétségbeeséssel, s ugyanakkor lelkesedéssel töltötte el. A 

városokban, az ipari központokban óriási volt a pusztulás. Áruhiány keletkezett, felgyorsult az 

infláció, Kína külkereskedelmileg elszigetelıdött. Az új rendszer hívei között kevés volt a 

hozzáértı szakember, annál több a kommunista uralommal szemben álló elem. Mégis, 

végre béke volt, hosszú évtizedek után helyreállt Kína egysége. A lejáratódott KMT hatalma 

helyébe a népre hivatkozó, a külföldi beavatkozást felszámoló és energikusan cselekvı 

hatalom lépett. 

Az országot hat adminisztratív körzetre osztották, amelyeket 1954-ig katonai bizottságok 

irányítottak.  

A „nép demokratikus diktatúrájaként” meghatározott hatalom lényegében nyílt katonai 

diktatúrát gyakorolt. Fı feladata a rend biztosítása, a gazdaság helyreállítása, a földreform 

végrehajtása, az ellenséges elemek, az ellenforradalmárok elnyomása volt. Az alsóbb 

szinteken igyekeztek megtartani a régi rendszer hivatalnokait. Gyorsan és eredményesen 

szálltak szembe az inflációval, a bankrendszer államosítása, a fontosabb áruk forgalmának 

ellenırzése, a fizetések természetbeni juttatása révén. 

Vidéken az új hatalom legfontosabb politikai és gazdasági feladata a földreform 

végrehajtása volt az 1950. júniusban elfogadott törvény alapján. Ez nem egyenlısítı 

földosztás volt, mert a gazdagparasztok maguk mővelte részét nem érintette. A volt 

földesuraknak is juttatott a szegényparasztokéval azonos területet és hangsúlyozta a 

                                                           
36  1893. december 26. – Peking, 1976. szeptember 9. 
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mezıgazdasági termelés növelésének szempontját. A földreform 1953 tavaszára fejezıdött 

be. Ennek során mintegy 47 millió hektár földet osztottak ki kártérítés nélkül, fıleg a 

szegényparasztoknak és a földnélkülieknek, de a reform haszonélvezıi voltak a 

középparasztok is. A régi falusi elitet eltávolították, egy részüket megölték, helyébe a 

káderekbıl formálódó új elit lépett. A földreform a mővelés módján semmit sem változtatott. 

Az új rendszer a hatalom nagyfokú koncentrációját valósította meg. Nem különült el a 

törvényhozó és a végrehajtó hatalom, az adminisztratív és a bírói, ügyészi funkciók. 

A kormányban pártonkívüliek is szerepet kaptak, de a legfontosabb minisztériumokat 

kommunisták vezették. A KKP minden területen megırizte és kiterjesztette vezetı és 

ellenırzı szerepét. Taglétszáma 1952-re 6 millióra nıtt. 

Az országot Mao Ce-tung37 vezetésével a pártelit egy viszonylag szők csoportja vezette, ez 

foglalta el a legfontosabb állami, párt- és tömegszervezeti tisztségeket. A társadalom feletti 

ellenırzést és befolyást a hatalmi szerveken túlmenıen a különbözı tömegszervezetek 

(szakszervezetek, nı- és ifjúsági szövetség) biztosították. 

Kínát 1950 októberében súlyosan érintette belépése a koreai háborúba. Több mint 

kétmillió „önkéntest” küldött; légiereje, tüzérsége és tankjai zömét is bevetette, ami komolyan 

megcsapolta erıforrásait. A társadalom mozgósítása, a nemzeti egység megteremtése 

szempontjából viszont fontos szerepet játszott. A háborúhoz kapcsolódott az elsı nagy 

tömegkampány: „Állj ellen Amerikának, segítsd Koreát!” jelszóval. Ez a kampány nıtt át 

1951 elejétıl az ellenforradalmárok felszámolására irányuló kampányba, amely az új 

hatalom ellenségeinek megsemmisítését célozta. Az „ellenforradalmár” bizonytalan 

körvonalú fogalma az aktív ellenséges elemek mellett lehetıvé tette helyi hatalmi riválisok 

eltávolítását is. 

Az 1951–1952-ben folyó „három visszaélés elleni” kampány (a korrupció, a pazarlás, a 

bürokratizmus ellen) fıleg a megtartott régi és a sok új hivatalnokot vette célba. 

Az ún. „öt visszaélés elleni” kampány viszont a nemzeti burzsoáziát, a megmaradt 

magántıkés réteget támadta. A vesztegetés, az adóelkerülés, az állami vagyon fosztogatása, a 

nyersanyagokkal és az állami megrendelések teljesítésénél elkövetett visszaélés, végül titkos 

állami gazdasági értesülések megszerzése volt a vád, amellyel szinte bármely vállalkozót 

gyanúba vehettek. A cél e réteg megfélemlítése és kiszorítása volt. 

                                                           
37 A Kínai Kommunista Párt 1. elnöke 1945 – 1976. szeptember 9. 
A Kínai Népköztársaság 1. elnöke 1954. szeptember 27. – 1959. április 27. 
A KKP Központi Katonai Bizottsága 1. elnöke 1954. szeptember 8. – 1976. szeptember 9. 
A Kínai Népi Politikai Tanácskozó Testület 1. elnöke 1949 – 1954 
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A „gondolati átalakítás” kampánya az amerikai „kulturális imperializmust” (értsd: a 

nyugatias gondolkodást) képviselı alkotó értelmiség ellen irányult. Általánosabb célja az 

értelmiség befolyásának a visszaszorítása volt. A kampányok során széleskörően alkalmazták 

az erıszakot, a pszichológiai nyomást, a kikényszerített vallomásokat. Tömegbíráskodás 

során százezreket ítéltek halálra. Ennél is többet tartóztattak le és zártak be; rengetegen 

követtek el öngyilkosságot. A kampányok során támadtak minden régi, nem szocialista 

értéket. 

Az új hatalom alapvetı fordulatot hajtott végre Kína külpolitikai és külgazdasági 

kapcsolataiban. A KNK-t legelıször a Szovjetunió és a többi szocialista ország ismerte el. Az 

Egyesült Államokkal - különösen a koreai háború kitörése után - rendkívül kiélezett volt a 

viszonya, mert annak kormánya minden eszközzel politikai és gazdasági blokád alá igyekezett 

vonni Kínát. Ezzel szemben 1950 januárjában Anglia, majd több más nyugati ország is 

felvette vele a diplomáciai kapcsolatot. Radikális átorientálódás ment végbe Kína 

külgazdasági kapcsolataiban is a Szovjetunió és a többi szocialista ország felé. Az 

együttmőködés fontos alapját képezte a Szovjetunióval 1950 februárjában aláírt, 30 évre 

szóló barátsági, szövetségi és kölcsönös segélynyújtási szerzıdés, illetve kiegészítı 

egyezményei. A Szovjetunió egyebek között 300 millió dollár kedvezményes hitelt nyújtott és 

50 nagy iparvállalat helyreállítására és felépítésére vállalt kötelezettséget. 1952-re Kína 

külkereskedelmének már több mint a felét a Szovjetunióval bonyolította. 

8.3. A szocialista építés programja, az elsı ötéves terv (1953–1957) 

A helyreállítás egész idıszakában, hosszan tartó, önálló fejlıdési szakaszként az új 

demokratikus gazdaság és társadalom felépítését jelölték meg feladatként. Ebben a 

felfogásban következett be gyors és radikális fordulat 1953 tavaszán-nyarán, amikor Sztálin 

halálát követıen a szocialista építésre vettek irányt, sıt az új álláspont szerint Kína már 

1949 óta a szocializmust építi. 

Az új szakaszra való áttérés tennivalóit foglalta össze 1953-ban „az átmeneti idıszakra” 

kidolgozott általános irányvonal. Célul tőzte ki a mezıgazdaság, a kézmőipar és a 

kereskedelem fokozatos szocialista átalakítását. A feladatra három ötéves tervet irányzott elı, 

amelynek végére „Kínát alapjában véve szocialista nagyhatalommá lehet kiépíteni”. 

Az 1953-1957-es idıszak elsı ötéves terve ambiciózus, de alapjában reális célokat 

fogalmazott meg. A fı hangsúlyt a szocialista iparosítás akkori elveinek megfelelıen a 

nehézipar fejlesztésére helyezték. 

Már az ötéves terv elsı évében komoly ellátási problémák mutatkoztak. Ennek hatására 

1953 ıszén kötelezı állami felvásárlási (beszolgáltatási) rendszert vezettek be a 
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gabonafélékre, majd az olajos magvakra, a gyapotra és több más termékre is. Ez a 

városokban a jegyrendszer bevezetésével és a magánkereskedelem szigorú ellenırzésével 

párosult. Az ellátás biztosítása mellett másik fontos cél a felhalmozási alapok növelése volt, 

mivel a mezıgazdaság adta az iparosításhoz szükséges erıforrások zömét.  

Az ötéves terv elsı éveiben a célkitőzéseket- a mezıgazdaságot kivéve – minden területen 

teljesítették vagy túlteljesítették. Ehhez a Szovjetunió jelentıs segítséget nyújtott: a 

nehéziparban és gépiparban példátlan mérvő technológiaátadást hajtott végre. Emellett sok 

ezer szovjet szakember dolgozott Kínában és ezrével fogadtak kínaiakat továbbképzésre. 

Mao Ce-tung elégedetlen volt a fejlıdés ütemével. Az 1953-as „általános irányvonal” 

helyett új irányvonalat körvonalazott, amelynek lényege a késıbbi „nagy ugrásban” 

teljesedett ki. A magántulajdonú iparban és kereskedelemben az átalakítást viharos 

gyorsasággal hajtották végre; egyidejőleg a kézmőiparosokat is szövetkezetekbe tömörítették. 

Hasonlóan gyorsan ment végbe az átalakítás falun. Mao sürgetésére 1956 során 

végrehajtották a falu teljes kollektivizálását. A kolhoz típusú szövetkezetek aránya elérte a 

88 százalékot. A távolról sem önkéntes akció során a vezetés egy részét (az ideológiai 

szempontokon túl) az ösztönözte, hogy így kívánták hatékonyabbá tenni az erıforrások 

kiszivattyúzását a mezıgazdaságból: a beszolgáltatás és az adóbehajtás során sokkal 

egyszerőbb volt kezelni a néhány százezer szövetkezetet, mint a 120 milliónál több egyéni 

parasztgazdaságot. A korszerősítés, a gépesítés mellızésével, szakemberek híján végrehajtott 

kollektivizálás viszont nem eredményezhette a vezetés által várt termelésnövekedést. 

1956-ra a gazdaságfejlesztés ütemében is „ugrást” irányoztak elı. Ez az 1956-os „kis 

ugrás” azonban súlyos következményekkel járt: az erıltetett ütemő beruházás miatt nagy 

hiány keletkezett nyersanyagokban és energiában. A munkások és az alkalmazottak száma, 

ezzel a kifizetett bértömeg is gyorsan nıtt; a fogyasztási cikkek termelése ettıl messze 

elmaradt. 

A KKP 1956 szeptemberében általánosságban elítélte ugyan a „balos” kalandorságot, de 

a gyors szocialista átalakítást tudomásul vette és sikerként méltatta. A kongresszus - az 

SZKP XX. kongresszusának hatására - felvetette a személyi kultusz problémáját is, de 

ennek a jelenségnek a bírálatát nem hozták összefüggésbe Mao személyével, aki körül 

ekkorra már széles körő és átfogó kultuszt alakítottak ki. 

8.4. A politikai rendszer jellemzıi 

A politikai rendszer és mechanizmus az ötvenes években fokozatosan épült ki, és a 

hasonlóságok mellett a többi szocialista országtól eltérı vonásai is voltak. Az egyik 

szembeötlı sajátosság a hadsereg különleges súlya volt az állami és a pártéletben. Ezekre a 
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területekre a legfıbb káderforrásként a hadseregbıl 1958-ig 7 millió leszerelt tisztet és 

katonát irányítottak. A polgári igazgatás fokozatos kiépülésével a hadsereg közvetlen irányító 

szerepe szőkült, de addigra egykori káderei eléggé általánossá tették a katonai-parancsnokló 

szellemet. 1953. május és 1954. augusztus között került sor az elsı soklépcsıs választási 

procedúrára a képviseleti szervekbe. Ez után ült össze szeptemberben az elsı Országos Népi 

Győlés (ONGY), a parlament. Az ülés elfogadta a KNK elsı, alapvetıen a sztálini 

alkotmány elveit követı alaptörvényét. 

A politikai rendszer meghatározó eleme a párt volt, amelynek taglétszáma 1957-ig 12,3 

millióra nıtt. A párt- és az állami intézmények és hatáskörök a tisztségeket betöltı 

személyeket tekintve is összefonódtak. A legfelsı pozícióban lévı szők vezetıi csoport felette 

állt bármiféle demokratikus ellenırzésnek. így a hatalom valójában nem intézményesült; ha 

formálisan létre is jöttek az intézmények, az élükön álló személyek életútja, érdemei és 

személyes kapcsolatai nagyobb súllyal estek a latba. A KKP holdudvarában kezdettıl fogva 

nyolc kis „együttmőködı” párt létezett. Ezek a nemzeti burzsoázia, a kispolgárság és az 

értelmiség, valamint különbözı „hazafias elemek” képviselıit tömörítették. Létük és szők 

keretek között mozgó tevékenységük nem változtatott a politikai rendszer egypárti jellegén. 

A rendszer, különösen a kezdeti években, széles körő tömegtámogatást élvezett, 

legitimnek ismerték el. A hatalom széleskörően alkalmazta az erıt, a fenyegetést és az 

erıszakot. Az államhatalom rendkívüli mértékő önállóságra és túlsúlyra tett szert a 

társadalommal szemben. A hatalmat egy szők elit birtokolta; a néptömegeket kirekesztették a 

döntéshozatalból. A rendszer egész történetét végigkísérték az idınkénti kampányok és 

tömegmozgalmak. 

Az egymást követı kampányok egyikét 1956 májusában a „Virágozzék száz virág, 

versengjen száz gondolati iskola” jelszóval indították. Ez alkotó vitákra, minden kérdés 

„szabad és tárgyszerő” megvitatására szólított fel, az irodalom, a mővészetek s a tudományok 

területén. 

A pártban és az értelmiségi körökben lassan meginduló vitáknak fontos háttere, 

befolyásoló és színezı tényezıi voltak az 1956-os lengyeles magyar események. Mao 

biztatása nyomán széles skálán mozgó, élesen bíráló vita bontakozott ki. Mao csak a rendszer 

keretein belüli lojális bírálatot kívánta ösztönözni. Ehelyett egyre több kritika érte a pártot, a 

marxizmus és Mao gondolatai általános érvényő igazságként kezelését. A visszacsapás június 

8-án indult meg a jobboldaliaknak címkézett bírálók ellen, akiket politikai fel-forgatással, 

antikommunista összeesküvéssel vádoltak. Százezrével küldték vidékre vagy átnevelı 

táborokba a megbélyegzetteket, sokan két évtizedre eltőntek az irodalmi, a mővészeti életbıl. 
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A „száz virág” kampány egyik célja a párt és az értelmiség viszonyának javítása volt, 

ehelyett a szakadékot szélesítette. Ezt a hatást csak fokozta az utólagos hivatalos magyarázat, 

amely szerint tudatos csapdáról volt szó: színvallásra bátorították a „szocializmus 

ellenségeit”, hogy könnyebben leszámolhassanak velük. 

8.5. A „nagy ugrás” és a kiigazítás (1958–1965) 

1958 májusában hivatalos határozat rangjára emelték a „nagy ugrást”, és szentesítették 

a lényegét, az új általános irányvonalat: „Minden erıt beleadva, magasra törve, nagyobb, 

gyorsabb, jobb és gazdaságosabb eredményeket kell elérni a szocializmus építésében.” 

Mao elégedetlen volt a fejlıdés ütemével és az elért eredményekkel; a „késlekedést” a 

szovjet módszerek alkalmazásának, nem Kína elmaradottságának tulajdonította. Az 

elképzelés hátterében a fejlett tıkés országok „utolérésének és elhagyásának” szándéka 

rejlett. 

Az erıfeszítés 1957–1958 telén mintegy százmillió paraszt mozgósításával kezdıdött 

vízgazdálkodási és öntözési létesítmények építésére, mindenekelıtt a gabonahozam növelése 

végett. A munkaerı mozgósítása 1958-ban néhány hónap alatt a termelıszövetkezetek 

hatalmas, járásnyi mérető népi kommunákba való összeolvadásához vezetett. 

A létrejött 26 ezer népi kommuna mindegyikéhez átlag ötezer család tartozott. A nagy 

méret mellett a kommunák sokféle funkciót egyesítettek: a mezıgazdasági termelésen kívül 

iskolákat, egészségügyi létesítményeket tartottak fenn, különbözı mőhelyeket és üzemeket 

mőködtettek. A kommuna az államigazgatási irányítás legalsó egységévé vált, hozzájuk 

tartozott a milícia, az adóbegyőjtés, a lakosság regisztrációja. A kollektív munka 

zavartalansága érdekében megszüntették a háztáji földeket, a piacokat korlátozták. A nık 

munkaerejének felszabadítása jelszavával közös étkezdéket szerveztek, óvodákat állítottak fel. 

Az elosztásban a hangsúlyt az egyenlısdire helyezték, a teljesítmény szerinti elosztás erısen 

háttérbe szorult. 

A nagy eredmények hajszolása hamis jelentések tömegét és a statisztikai rendszer 

összeomlását eredményezte. Az eltúlzott adatok súlyos következményekkel jártak. Ezekre 

alapozva vezettek be ingyenes étkezést a kommunákban, készítették a beruházási terveket, 

emelték meg az ipar növekedési elıirányzatát. Az élelmiszer-problémát megoldottnak 

tekintve gyors megoldást sürgettek az ipar területén is, mindenekelıtt a vas és az acél 

elıállításában. Ennek az eléréséhez óriási tömegő munkaerıt mozgósítottak, s kis kohók 

ezreit építették („népi kohó” mozgalom). Hasonló mértékben növelték a beruházásokra 

fordított összegeket, amit a nem mezıgazdasági munkaerı példátlan növekedése kísért. 
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Mindez nagyon megnövelte az élelmiszerek, különösen a gabona iránti igényt, 1959-ben és 

1960-ban azonban a termés messze elmaradt még az 1957-es szinttıl is. Ez példátlan 

éhínséget okozott, egyes körzetekben visszatért a múltból ismert, de 1949 után felszámolt 

tömeges éhhalál. 

Az ugrást segítı feszültség fokozására 1958 augusztus-szeptemberében Kína ágyúzni 

kezdte Tajvan part menti szigeteit. Ez felidézte egy „helyi háború” veszélyét az Egyesült 

Államokkal, sıt potenciálisan a Szovjetunió belesodródását sem zárta ki. Az egyre 

világosabban kirajzolódó tragédia körüli nézeteltérés megbontotta a legfelsı vezetés egységét. 

Ez 1959 júliusában Peng Tö-huaj honvédelmi miniszter - az 1950–1951-es koreai 

hadmőveletek nemzeti hıse - bírálta a súlyos hibákat. Mao ellentámadásba ment át. 

Tekintélyére támaszkodva, fenyegetésekkel és zsarolással elérte, hogy Penget jobboldali 

frakciósként bélyegezték meg és leváltották. Ez erıs lökést adott a jobboldali opportunisták 

elleni kampánynak. Ismét nekilódult az „ugrás”, az éhínség rettenetes következményeivel. A 

gazdaság még inkább szétzilálódott, egyre súlyosabb aránytalanságok alakultak ki. 

A Szovjetunió 1960 júliusában kivonta szakértıit Kínából. Az ugrás a súlyos anyagi 

következményeken túl károsította a párt és a rendszer tekintélyét és támogatottságát. Végül 

Mao „lemondott” az államelnöki tisztségrıl, s helyette 1959-ben Liu Sao-csi lett a KNK 

elnöke. 

A „kiigazítás” stratégiája 1961-tıl hosszabb folyamat során formálódott. A hatalmas 

károk miatt helyreállításra is szükség volt. 

A „kiigazítási” stratégia fı alapelvként a mezıgazdaságot tekintette az egész gazdaság 

alapjának. A gazdasági szektorok rangsorolása: 

1. mezıgazdaság, 

2. könnyőipar, 

3. nehézipar 

A mezıgazdaságban az elsı intézkedések között szerepelt a háztáji földek visszaadása, a 

falusi piacok ismételt megnyitása, a mezıgazdasági adó és a központilag felvásárolt gabona 

mennyiségének csökkentése, a melléktevékenységek engedélyezése. Az ellátási nehézségek 

enyhítésére mintegy 30 millió, az „ugrás” éveiben mozgósított embert küldtek vissza falura. 

Csökkentették a kommunák méreteit; a munkaszervezésben és az elosztásban a hangsúly a 

legkisebb egységre, a termelıcsapatra került. 

Az ipar, bár a fontossági sorban a második helyre került, a gazdasági élet meghatározó 

szektora maradt, hiszen a bruttó nemzeti terméknek ekkor már több mint a felét adta. A 

„kiigazítás” elsı intézkedései a beruházás csökkentésére, az ipari termelés növekedési 
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ütemének drasztikus lefékezésére, a foglalkoztatottak számának nagyarányú visszafogására, 

az irányítási rendszer javítására irányultak. A nyereség és a hatékonyság szempontja 

kerültek elıtérbe a mennyiségi hajsza és az osztályharc hangoztatása helyett. Az 

intézkedések nyomán a gazdaság helyzete fokozatosan normalizálódott, 1965-re a 

„kiigazítás” feladatait túlnyomórészt sikerült megoldani. Az iparban lényegesen 

meghaladták az 1957-es szintet, a mezıgazdaságban alig érték el azt (miközben az ország 

lakossága mintegy 80 millió fıvel szaporodott).38 Az eredmények sokkal jelentısebbek 

lehettek volna, ha a vezetık egy része, mindenekelıtt Mao - fıleg 1963-tól - nem indította 

volna olyan kampányok sorozatát, amelyek veszélyeztették a feladatok teljesítését, és 

lényegében már a késıbbi „kulturális forradalmat” készítették elı. 

A kampányok és végrehajtásuk kötıdött a hadsereghez. Újra meghirdették a „népi 

háború” doktrínáját, s fıleg a politikai és ideológiai munkára helyezték a hangsúlyt. Olyan 

hısöket állítottak a katonák elé példaképül, akik a legteljesebb önfeláldozással, a Mao 

mőveibıl elsajátított forradalmi szellem szerint éltek és dolgoztak. Egyúttal tisztogató 

nevelési kampány is folyt. A „kiigazítás” gazdasági stratégiájával szemben pedig olyan 

mezıgazdasági és ipari egységeket állított példaképül, amelyek önellátó, majdnem naturális 

gazdálkodást folytattak, az államtól nem kértek segítséget, elosztásukban pedig az egyenlısdi 

dominált. 

A hadsereg sikeres „átgyúrása” után a „tanulni a hadseregtıl”  és a „minden ember 

katona” jelszóval indítottak kampányokat. Ezek a „készülj a háborúra” felhívásba torkolltak. 

Ennek szellemében a gazdasági stratégiában minden erıt a katonailag jobban védhetı belsı 

tartományok beruházásaira irányítottak, átfogó, elsısorban hadiipari bázist építve ott ki. 

Ebben volt bizonyos értelemben gazdasági racionalitás is, mivel az ipari bázisokat közelítette 

a nyersanyag- és energiaellátó területekhez, a belsı piacokhoz, s megtakarította a szállítást. 

Ám egészében teljesen figyelmen kívül hagyta a gazdaságosság és a megtérülés szempontjait. 

8.6. A kínai-szovjet szakítás 

Az ötvenes évek második felétıl a két ország viszonyát egyre több feszültség terhelte, 

amely 1963-ra éles, nyílt vita formáját öltötte. Mao és a kínai vezetés egyre kevésbé értett 

egyet a Szovjet Kommunista Párt (SZKP) XX. kongresszusán (1956) kifejtett tétellel, hogy a 

világháború elkerülhetı. A Sztálin személyi kultusza feletti bírálatot is elutasították, bár 

viszonyuk Sztálinnal korábban a legkevésbé sem volt harmonikus. 1957 novemberében Mao a 

moszkvai párttanácskozáson (az elsı szovjet szputnyik sikeres felbocsátása által is inspirálva) 

                                                           
38 1953  – 601 938 035 fıs lakosság 
1964  – 723 070 269 fıs lakosság 
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kifejtette nézetét a „keleti szél” fölényérıl a „nyugati szél” felett. Kijelentette: nem kell félni 

az atom-világháborútól, mert az mindeneképpen az imperializmus pusztulását, a 

kommunizmus világmérető gyızelmét eredményezné. 

Mao nehezményezte az ugrás bírálatát a szovjet vezetés részérıl, akik súlyos kihívásnak 

fogták fel, hogy Kína elıbb akarja elérni a kommunizmust, mint a Szovjetunió. (A szovjetek 

elutasították a szállítások növelésére irányuló kínai igényt is, majd kivonták szakértıiket.) 

Ennél is komolyabb ügy volt a Tajvanhoz tartozó szigetek kínai bombázása, amirıl Kína - 

belügyként kezelve ezt - nem konzultált, holott ez a szövetségesi kötelezettségek révén 

szuperhatalmi konfrontációt idézhetett volna elı. A nézeteltérések következtében a szovjetek 

nem teljesítették azt az ígéretüket, hogy hozzásegítik Kínát atomfegyver birtoklásához. 

1959–1960-ban kiélezıdött a kínai–indiai viszony a bizonytalanul meghúzott 

határvonalak, illetve egyes területek hovatartozása körül. Kisebb összecsapásokra is sor 

került. A moszkvai vezetık bírálták a feszültségkeltést. Az 1960 után is folytatódó feszültség 

1962 októberében - a karibi válsággal egyidejőleg - nagymérető fegyveres összeütközésbe 

torkollott, a kínai csapatok jelentıs sikereivel. Az évekig húzódó konfliktus az egész 

térségben komoly nyugtalanságot váltott ki. Egyidejőleg hozzájárult a kínai-pakisztáni 

viszony változásához, a két ország látványos közeledéséhez. 

Az ötvenes évek végén, a hatvanas évek elején Kína külpolitikája különös figyelemmel és 

aktivitással fordult Afrika felé, amelyet a „Kelet és Nyugat” közötti harc „centrumának” 

kezdtek tekinteni. Ennek jelentıs ösztönzést adott az afrikai gyarmatok gyors függetlenné 

válása, mindenekelıtt 1960-ban („Afrika éve”). 

1963-ban a kínai-szovjet vita a nyilvánosság elé tárult.  A két fél árulással, ideológiai 

eretnekséggel, a nemzeti érdekek és a nemzetközi béke veszélyeztetésével vádolta egymást. A 

vitát különösen kiélezte Kína területi igényeinek hangoztatása a Szovjetunióval szemben, amit 

sorozatos határincidensek kísértek. A viszony javulását Hruscsov 1964. október 14-ei 

leváltása sem hozta meg. 1964-tıl a vietnami háború eszkalációja, valamint a kínai-szovjet 

vita a Vietnami Demokratikus Köztársaság (VDK) amúgy is nehéz helyzetét tovább rontotta. 

A „kiigazítási” politika tehát nem volt különösebb hatással Kína külpolitikájára; ebben a 

tekintetben a vezetés is egységesebb volt. 

8.7. A „kulturális forradalom” (1966–1967) 

Mao az istenként tisztelt vezetı státuszába emelkedett, a régi császárok minden elıjogával 

rendelkezett, minden lényeges döntésnél hivatkozni kellett rá. 

Mao úgy látta, hogy egyre inkább elkülönül a néptıl egy - lényegében persze általa 

hatalomra juttatott - bürokratikus elit, amely az autokratikus irányítás régi sémáját követi. 
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Tartott tehát a kapitalizmus visszatérésétıl. Felfogása szerint az osztályharcot a szocializmus 

körülményei között is folytatni kell; ennek a legfıbb és leghatékonyabb formáját a manipulált 

tömegmozgalomban látta. 

A KKP utóbb hivatalosan csak egy Mao halála utáni dokumentumban (1981) állapította 

meg Mao egyéni hibáinak felelısségét: „A nagy kulturális forradalom átfogó, tartós, súlyos 

balos hibájáért a fı felelısség Mao Ce-tung elvtársat terheli.” 

Mao 1965 novemberében elhagyta Pekinget és a következı év júliusáig - több dél-kínai 

tartomány végiglátogatása mellett - Sanghajban tartózkodott, onnan szervezte a kulturális 

forradalom elıkészületeit. 

Az akció a pekingi pártbizottság ellen indított támadásokkal kezdıdött, amelyhez Mao az 

eliten és az intézményrendszeren kívül keresett szövetségeseket és tömegbázist: 1966 nyarán 

a diákok kezdték megszervezni a vörös gárdákat. Támogatásukra és irányításukra az 

átpolitizált hadseregbıl, radikális sanghaji értelmiségiekbıl, Mao felesége, Csiang Csing 

részvételével formálódott egy vezérkar, amely késıbb a Központi Kulturális Forradalmi 

Csoportot alkotta. 

1966 augusztusában a Központi Bizottság egy részének részvételével megtartották a 11. 

plénumot, amely meghirdette a harcot, hogy eltávolítsák „azokat a hatalmon levıket, akik a 

kapitalista úton járnak”, bár ezeket pontosan nem jelölték meg. 

A vörös gárdákba szervezett tapasztalatlan fiatalokat Mao olyan jelszavakkal ösztönözte, 

mint „Tüzet a fıhadiszállásokra!” és „Tanulni a forradalmat forradalomcsinálás útján!”. 

A „négy régi” elleni támadásra (régi eszmék, kultúra, szokások, magatartások) biztatták 

ıket. Ez gyorsan romboló tevékenységbe, brutális terrorba csapott át. Módszeresen 

pusztították az e kategóriákba tartozónak tekintett könyveket, képeket, egyéb kultúrértékeket. 

Egyúttal az ezekhez kapcsolható személyek megalázására, ütlegelésére, sokszor 

meggyilkolására is sor került. A támadások valójában a Kínát irányító hatalmi struktúra szinte 

minden lényegi elemét érintették. Olyan legfelsı vezetıket is eltávolítottak, mint Liu Sao-csi 

államfı, vagy Teng Hsziao-ping, a párt fıtitkára. A lázadó szervezetek frakciókra oszlottak, 

amelyek egymással is fegyveres összecsapásokba keveredtek. A helyzet polgárháborúra 

kezdett emlékeztetni. Mao és ellenfelei eszméiket rövid jelszavakban összegezték. A Mao-

idézetekbıl már korábban, a hadseregben zajló kampány során összeállított „kis piros 

könyvecske” lett minden tevékenység és gondolkodás hivatkozási alapja és inspirálója, amely 

már jellegénél fogva sem lehetett alkalmas a világos eligazításra. 1967. január végén a 

hadsereg beavatkozása mellett döntöttek, amely szinte az egyeden szervezett erı maradt az 

általános zőrzavarban. A katonák gyakran nem tudták, hogy az egymással vetélkedı, egyaránt 
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Maóra hivatkozó vörösgárdista és egyéb csoportok közül melyiket támogassák. így a katonák 

között is komolyabb összecsapásokra került sor. 

A hatalom tényleges elfoglalására új hatalmi szervek létrehozását határozták el forradalmi 

bizottságok néven, mégpedig három erı részvételével: a hadsereg, a forradalmi lázadó 

elemek és a Mao irányvonalához hő káderek képviselıibıl („három az egyben”). ☺ 

Az anarchikus tendenciák, a folytatódó összecsapások Maót 1968. július végén a vörös 

gárdák feloszlatására késztették, s tagjaikat milliószámra küldték vidékre. A propagandában 

újra a középpontba került a munkásosztály vezetı szerepének hangoztatása. Tartományi 

szinten az utolsó forradalmi bizottságokat csak 1968 szeptemberére tudták létrehozni, 

miközben megindult kialakításuk a kisebb közigazgatási egységekben is. A bizottságokban - 

és egyidejőleg a pártban is - a hadsereg képviselıi domináltak. 

A kulturális forradalom elsı hulláma az 1969 áprilisában tartott IX. pártkongresszussal 

zárult. Ez jóváhagyta a „kulturális forradalom" egész politikáját, a végrehajtott személyi 

változásokat, és Lin Piaót hivatalosan Mao Ce-tung örököseként jelölte meg. A kongresszus 

„hangulati elıkészítését" szolgálta egy súlyos incidens a szovjet határon. 

A káosz, a zőrzavar különösen az iparés a szállítás teljesítményében okozott visszaesést. 

Kevésbé érintette a mezıgazdaságot, amelyet a „nagy ugrás” tapasztalataiból is okulva többé-

kevésbé mentesítettek az eseményektıl. A legsúlyosabb csapást az értelmiség elleni hadjárat 

és különösen a felsıoktatási intézmények bezárása (1966) jelentette. Utóbbiak csak 1970-

ben, nagyon sok csak 1972-ben nyílt meg újra, rövidített oktatási idıvel és katasztrofálisan 

alacsony képzési színvonallal. Egész generáció maradt ki a megfelelı oktatásból; ennek 

következményeit Kína a „kulturális forradalom” után még sokáig szenvedte. A hadiipar 

jelentıs részét - mindenekelıtt a rakéta- és nukleáris programokat - viszont teljesen 

mentesítették a zőrzavartól. 

Kína 1967-ben felrobbantotta elsı hidrogénbombáját, elsı mőholdját pedig 1970-ben 

bocsátotta fel. Folytatódott a tömeges beruházások átirányítása a belsı tartományokba, a 

védelem szempontjából kedvezınek ítélt nehezen hozzáférhetı, hegyes területekre. 

Mao mérsékelni akarta a hadsereg szerepét, ami óhatatlanul érintette Lin Piao utódlási 

kilátásait. Ehhez járult a kínai vezetésen belüli vita a kapcsolatfelvétel szükségességérıl az 

Egyesült Államokkal. Ezt a vezetés meghatározó része mindinkább elengedhetetlen 

feltételnek tekintette Kína gazdasági korszerősítéséhez, nemzetközi szerepének 

elismertetéséhez, és a szovjet fenyegetés ellensúlyozására. A fejlemények egy máig sem 
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teljesen világos konfliktushoz vezettek Lin Piaóval.39 A kijelölt utód állítólagos árulása újabb 

rendkívüli presztízsveszteségét okozott Maónak. 

A Lin Piao-ügyet, a szélsıségesek ellentéteit Csou En-laj és mérsékelt csoportja igyekezett 

kihasználni pozíciói erısítésére, a korábban leváltott vezetık rehabilitálására. 1973 tavaszán 

miniszterelnök-helyettessé nevezték ki Teng Hsziao-pinget, aki egyre inkább helyettesítette a 

rákbeteg Csou En-lajt. 

1973 augusztusában élesen elítélték a „szélsıjobboldali”, „összeesküvı” Lin Piao-

csoportot. 

Széles körő kampányba kezdtek, elindítva ezzel a „kulturális forradalom" második 

hullámát. 1976. januárban meghalt Csou En-laj. Az emlékére összegyőlt Tienanmen téri 

tömeggyőlés incidenssé fajult. 

A demonstrációt elnyomták, a felelısséget pedig Teng Hsziao-pingre hárították, akit 

ezért másodszor is eltávolítottak a hatalomból. 

1976. júliusban több százezer ember életét követelı földrengés rázta meg Tangsan város 

környékét. A néphiedelem újabb tápot kaphatott: 1976. szeptember 9-én meghalt Mao Ce-

tung. 

Alig egy hónap múlva a szélsıbalos vezetés négy tagját („a négyek bandáját”), köztük 

Mao özvegyét, Csiang Csinget letartóztatták. 

Mao utóda a „kulturális forradalomban” felemelkedett Hua Kuo-feng lett. 

A „kulturális forradalmat” „a katasztrófa tíz évének” nevezik. Közel egymillió fınyi 

népesség elvesztésével zárult. 

8.8. Külpolitika a „kulturális forradalom” alatt 

A „kulturális forradalom” elsı idıszakában számos követet visszahívtak, a 

külkereskedelmi forgalom is visszaesett. Rendkívül kiélezıdött a kínai-szovjet viszony, a 

határon szaporodtak az incidensek. Kína élesen elítélte és agressziónak bélyegezte a 

Szovjetunió 1968-as csehszlovákiai intervencióját.  

1969 márciusában nagyobb mérető, sok áldozattal járó összecsapásra került sor a szovjet 

határırökkel az Usszuri folyónál, egy vitatott sziget birtoklása ürügyén. 

1969-tıl Kína jelezte, hogy érdekelt a kapcsolatok javításában az Egyesült Államokkal. 

Az Egyesült Államok is megértette, hogy e kapcsolat javíthatja pozícióját a vietnami 

háborúban és a Szovjetunióval folytatott globális versengésben („kínai kártya”).  

                                                           
39 A kínai magyarázat szerint összeesküvést szıtt Mao ellen, és ennek kudarca után a Szovjetunióba próbált 
menekülni, ami 1971 szeptemberében egy repülıbaleset során bekövetkezett halálával végzıdött. A hivatalos 
sajtó azonban errıl is csak közel egy év után adott hírt, „bizonyítékok” kíséretében. 
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A KNK nagy diplomáciai sikerét jelentette, hogy 1971 októberében Tajvan helyett 

felvették az ENSZ-be, ahol elfoglalhatta a BT-ben Kínának biztosított állandó helyet. 

1972 februárjában Nixon amerikai elnök Kínába látogatott. Közös közleményükben 

rögzítették a kétoldalú kapcsolatok normalizálásának alapelveit, de a diplomáciai kapcsolatok 

felvételére még nem került sor. A Vietnamról kötött 1973-as párizsi egyezmény további 

akadályokat hárított el a viszony fejlıdése útjából.40 

1971-1972-ben számos európai és fejlıdı ország vette fel a diplomáciai kapcsolatot 

Kínával. A kereskedelmi forgalom gyors ütemben nıtt a nyugati országokkal, ám a folyamat - 

a kulturális forradalom második hulláma kapcsán - 1974-ben megtorpant, 1976-ban pedig 

jelentısen visszaesett. 

8.9. Átmenet és reformok (1976 –) 

A „négyek” letartóztatása után a vezetésben három frakció alakult ki:  

1. a kulturális forradalomban felemelkedett, kevésbé szélsıséges maoisták (Hua 

Kuo-feng); 

2. a kulturális forradalmat bántatlanul átvészelık, a gazdaságpolitikában is 

mérsékelt álláspontot képviselık (Csen Jün, Li Hszien-nien, Je Csien-jing) köre 

3. a korábban jobboldaliként kitisztogatott, félreállítottak csoportja. 

Az 1977 augusztusában ülésezı XI. pártkongresszus az évszázad végéig a „négy 

modernizálás” végrehajtását tőzte ki célul. A „négy modernizálás” gazdaságfejlesztési 

stratégiáját még Csou En-laj vázolta fel 1964-ben, majd 1975-ben a mezıgazdaság, az ipar, a 

tudomány, a technológia és a honvédelem korszerősítésére is kiterjesztették. A tízéves (1976-

1985) gazdaságfejlesztési program azonban még a balos gondolkodás jegyében fogant, és 

kimondatlanul egyfajta ugrás végrehajtására irányult. Emiatt már 1980-ban hatályon kívül 

helyezték. 

A pártvezetésen belüli frakciók küzdelme 1978 decemberében a KKP késıbb „történelmi 

fordulópontnak” minısített 3. plénumán fontos állomásához érkezett. Ekkor Teng Hsziao-

ping és hívei kerültek túlsúlyba, akik ezt követıen fokozatosan kiszorították a hatalomból a 

balos csoport képviselıit. Elindult a folyamat, amely utóbb a reformok és a külvilág felé a 

nyitás politikájához vezetett. Ennek szerves része volt az 1949 óta tartó idıszak kritikai 

felülvizsgálata, a jövıre vonatkozó elképzelések és célkitőzések felvázolása. Megállapították, 

                                                           
40 A békeszerzıdés értelmében azonnali tőzszünet lépett életbe Észak- és Dél-Vietnam egész területén, 60 napon 
belül (március 29-éig) az utolsó amerikai katonának is el kellett hagynia az országot, illetve fel kellett számolni 
az összes amerikai támaszpontot, valamint az összes külföldi katonának ki kellett vonulnia Laosz és Kambodzsa 
területérıl. A békeszerzıdés biztosította Dél-Vietnam önrendelkezésének jogát, de engedélyezte a délen 
tartózkodó északi csapatok maradását is. 
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hogy a megelızı évtizedekben a gazdaság fejlıdési üteme nem volt alacsony. Az ipar és a 

mezıgazdaság bruttó teljesítménye 1952 és 1980 között 19-szeresére nıtt. A heves 

fellendülések és a hatalmas visszaesések miatt azonban az ütem egyenetlenül alakult. A 

gazdaság hatékonysága alacsony fokú, és ami különösen riasztó, csökkenı tendenciájú volt. A 

nemzeti jövedelem csak 5-szörösére emelkedett. Az életszínvonal 1957 óta gyakorlatilag nem 

emelkedett, különösen a parasztok esetében volt tragikusan alacsony. Túlzott hangsúlyt 

helyeztek a nehézipar fejlesztésére, az egyéb ágazatok rovására. Az energiatermelés, az 

infrastruktúra jelentéktelen volt és fejletlen. 

A közel 400 millió foglalkoztatott mellett a városokban 20 millióra, a falvakban mintegy 

100 millióra becsülték a „munkára várók”-nak nevezett munkanélküliek valamint a rejtett 

munkanélküliek számát. Súlyos gondok forrásává vált a születésszabályozás hosszú idın 

keresztüli elhanyagolása. 

Teng Hsziao-ping többször beszélt a politikai reformról, a párt- és az állami rendszer 

demokratizálásának szükségességérıl. Ennek korlátait azonban már 1979-ben világosan 

megvonta a „négy alapelvvel”, amelyhez Kínának ragaszkodnia kell:  

• a szocialista út 

• a népi demokratikus diktatúra 

• a párt vezetı szerepe 

• marxizmus-leninizmus és Mao Ce-tung gondolatai. 

Az új vezetés nagy rehabilitációt hajtott végre, amely az 1957–1958-as jobboldalellenes 

kampány áldozataiig visszamenıen több millió embert érintett. Megszüntették a volt 

földesurak, a gazdagparasztok kategóriáit, amelyek több évtizeddel korábbi társadalmi 

helyzetük alapján sújtották hátrányos megkülönböztetéssel és különbözı retorziókkal ıket, 

családtagjaikat es gyermekeiket is. A folyamat egyúttal hozzájárult a vezetés társadalmi 

bázisának szélesítéséhez, politikai hatalmának konszolidációjához. 

Elindították a hivatali apparátus több évig tartó reformját is, mert a tervbe vett 

modernizációhoz képzett, az új megoldásokra fogékony és a vezetéshez lojális bürokráciára 

volt szükség. Az apparátusok túlnépesedettek voltak. Az évtizedeken keresztül követett 

gyakorlatban a „vörös és szakember” kritérium alkalmazásakor többnyire az elsıre helyezték 

a hangsúlyt, emiatt a tisztviselık iskolázottsági, képzettségi szintje általában alacsonyvolt. 

Hatalmas feladat volt fiatalabb és képzettebb emberek tömeges munkába állítása, új 

nyugalomba vonulási rendszer kidolgozása, a létszámcsökkentés (végül is sikertelen) 

kísérlete. 
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A pártfegyelem megerısítése érdekében a 40 milliós párttagság megrostálását is 

elhatározták. Most fegyelemre és engedelmességre volt szükség. Még nagyobb óvatosságot 

és körültekintést igénylı feladat volt a hadsereg megtisztítása.  

A katonai kiadások arányát jelentısen csökkentették, 1985-ben pedig egymillió fı 

leszerelését jelentették be, amit két év alatt lényegében végre is hajtottak.41 A reform során 

fiatalabb, magasabb képzettségő tisztek kerültek nagy tömegben vezetı beosztásokba, 

emelték a kiképzés színvonalát, javították a szakmai felkészültséget. 

8.10. Mezıgazdasági reformok 

Az átfogó gazdasági reformok a mezıgazdaságban kezdıdtek, mivel a kínai vezetés 

érzékelte, hogy az akkor közel egymilliárdos lakosság megfelelı táplálása nemcsak ellátási 

probléma, hanem elsırendő politikai és hatalmi kérdés. A maoista korszakban a 

táplálkozásban fı szerepet játszó gabona mennyisége fokozatosan nıtt. 

A reformok során a kommunarendszer helyébe a „termelési felelısségi rendszer” 

különbözı formáit vezették be, amelyekkel már a hatvanas évek elején, a „kiigazítás” során is 

kísérleteztek. Ezek lényege, hogy a földet mővelésre felosztották az egyes parasztcsaládok 

között, amelyek szerzıdésben kötelezték magukat bizonyos mennyiségő termék átadására az 

államnak, valamint meghatározott kötelezettségek teljesítésére a szerzıdést kötı 

kollektívának. A megmaradó mennyiséggel szabadon rendelkezhettek, felélhették vagy a 

piacon értékesíthették. Az átlagban 15 (esetenként több) évre szóló szerzıdéssel azonban a 

föld tulajdonjoga a kollektíváé maradt. A viharos gyorsasággal terjedı, 1982-re általánossá 

váló rendszer nagymértékben növelte a parasztok aktivitását, közvetlenül érdekeltté téve ıket 

a jobb munkában, a nagyobb termelés elérésében. Komoly ösztönzést jelentett az állami 

felvásárlási árak lényeges felemelése is. 

Gyorsan nıtt a parasztok jövedelme, életszínvonala. A falvakban valóságos fogyasztói 

forradalom bontakozott ki, rengeteg új ház épült. A parasztok a hagyományos 

növénytermesztés és állattenyésztés mellett minden olyan tevékenységbe belefogtak, ami 

hasznot hoz, a különbözı melléktevékenységektıl a fokozatosan újra engedélyezett 

kereskedésen át a szolgáltatásokig. 

                                                           
41 Mekkora ma Kína hadserege? 
A kínai fegyveres erık létszámuk alapján a világ legnagyobb hadseregei közé tartoznak; a paramilitáris erık 
beszámítása esetén összesen mintegy 7 millió fıvel a harmadik helyet foglalják el Irán és Vietnam után. 

• Aktív: 2 270 000 fı (ebbıl körülbelül 1 100 000 fı sorozott, 136 000 nı) 
• Szolgálati idı a sorozottaknak: 24 hónap 
• Tartalékos: 600 000 fı 
• paramilitáris 3 969 000 fı[1] 

A hadsereg létszámának a lakossághoz viszonyított aránya viszont így is alacsonynak számít (1000 lakosra 5,3 
fı, míg Oroszországban 23,56, az Egyesült Államokban 9,46 fı). 
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A helyi munkába állítást szorgalmazandó falusi, mezıvárosi ipari, építıipari, szolgáltató 

vállalatokat hoztak létre. Ez vált a kínai gazdaság egyik legdinamikusabban fejlıdı 

szektorává. Az itt foglalkoztatottak száma 2002-ben 132,9 millió volt az összesen 489,6 millió 

fı falusi munkaerıbıl. 

1985-ben megszüntették az alapvetı mezıgazdasági termékek kötelezı állami 

felvásárlásának (beszolgáltatásának) 1953 óta fennálló rendszerét és szerzıdéses felvásárlási 

rendszerre tértek át. A nyolcvanas évek második felétıl azonban a mezıgazdaság dinamikus 

fejlıdése megtorpant, s a kilencvenes évek elején válságjelenségek mutatkoztak. A vezetés 

komplex intézkedésekkel próbált lendületet adni a paraszti érdekeltségnek, a mezıgazdasági 

termelés gyorsabb növekedésének. 

8.11. Ipari reformok 

Az átfogó reform 1985-ben indult, és mindenekelıtt a nemzeti jövedelem és a 

költségvetési bevétel zömét biztosító állami vállalatok hatékonyabbá és nyereségesebbé 

tételére irányult. A reform elvi alapja a tulajdonjog és az igazgatási, mőködtetési jog 

elválasztása, a vállalati autonómia és önállóság növelése volt. Az 1988-ban elfogadott 

vállalati törvény a vállalatok közvetett, gazdasági eszközökkel történı befolyásolását célozta. 

Megvalósítására változatos formákat alkalmaztak. Áttértek a termelési eszközök, anyagok 

túlnyomóan piaci értékesítésére. A hazai piaci értékesítés mellett mind több vállalat kapott 

exportjogot is. 

A profit korábbi teljes befizetése helyett az egységes adóztatásra tértek át. A beruházáshoz 

szükséges hiteleket a vállalatok kamattal terhelten, visszafizetési kötelezettség mellett kapták. 

Bıvült az igazgatók, a menedzserek döntési jogköre a korábban mindenhatónak számító 

párttitkárok rovására. 

A kínai vezetés gondjainak egyik fı forrása a kilencvenes években is az állami szektor 

maradt. Az állami cégek mintegy 40 százaléka veszteségesen mőködött. Életben tartásuk 

évente növekvı terheket rakott az állami költségvetésre. 

Az állami szektor helyzetét befolyásolta az egyéb tulajdonban levı vállalatok növekvı 

térhódítása. Az 1999-ben módosított alkotmány egyenjogúnak ismert el minden 

tulajdonformát. 

8.12. A nyitás politikája 

Kínában tudatosult, hogy az ország korszerősítése csak a világgazdasággal való szoros és 

szerves kapcsolatban képzelhetı el. A nyitási politika fontos céljai közé sorolták: 

• a külföldi tıke bevonását, 

• a modern technológia, menedzseri és marketingismeretek megszerzését.  
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A kínai fejlesztési stratégia exportorientált lett. 

A nyolcvanas évek elején különleges gazdasági övezeteket állítottak fel Dél-Kínában. 

Ezek területén a külföldi befektetık jelentıs kedvezményekben részesültek. A belsı 

tartományokban pedig különféle „fejlesztési övezeteket” alakítottak ki. A gazdasági fejlıdés 

különösen 1992-tıl öltött szinte elképesztı méreteket. A külföldi befektetıkre erıs vonzerıt 

gyakorolt a viszonylag olcsó és bıséges munkaerı, a rendelkezésre álló természeti kincsek, 

nyersanyagok, de egyre hangsúlyosabban az óriási potenciális piac kihasználása. Ezek a 

csábító tényezık sikeresen ellensúlyozták a befektetési környezet súlyos hiányosságait. 

Az ország külkereskedelme is rendkívüli dinamizmust mutatott. Kína a nyitással, a 

világgazdaságba történı sokoldalú bekapcsolódásával az utóbbi évtizedben egyre inkább 

meghatározó tényezıvé vált. 

A reformidıszak legsúlyosabb válságát az 1989. tavaszi demokráciamozgalom és annak 

vérbefojtása jelentette. Összetett társadalmi megmozdulás volt, a politikai demokrácia, a 

hatalom ellenırzése, a korrupció elleni harc stb. követeléseivel. Nem támaszkodhatott 

tömegbefolyással rendelkezı, szervezett ellenzéki mozgalmakra, és egyik legfıbb gyengesége 

volt, hogy a vidéket nem érintette. Az „ellenforradalmi lázadásnak” minısített demokratikus 

megmozdulás véres elfojtása, az eseményeknek a valósággal homlokegyenest ellenkezı 

hivatalos magyarázata súlyos csapást mért a párt és a rendszer legitimitására és 

szavahihetıségére. 

A reformfolyamat s a gazdaság 1992-tıl ismét nagy lendületet vett. Megfogalmazódott a 

célkitőzés, hogy Kína „szocialista piacgazdaságot” akar felépíteni. 

Teng Hsziao-ping 1997. februárban bekövetkezett halála után a vezetés továbbra is a 

reformok folytatásának híve maradt. Határait azonban jelzi a négy alapelvhez, 

mindenekelıtt a párt vezetı szerepéhez való ragaszkodás. 

2001. júliustól vállalkozók, tıkések is tagjai lehetnek a pártnak. A vezetés kiemelt politikai 

értékként kezeli a társadalmi, politikai stabilitást, amelynek fontosságát nemcsak az 1989-es 

események, hanem még inkább a közép- és kelet-európai rendszerváltások után 

hangsúlyozták. 

8.13. Kínai külpolitika a reformid ıszakban 

A kínai külpolitika Mao halála után is szovjetellenes maradt. Az ellenségeskedés átterjedt 

Vietnamra is, amely közeledett a Szovjetunióhoz. Kambodzsa Vietnam általi elfoglalását 

Kína hegemón törekvésként elítélte; 1979 elején háborús konfliktust robbantott ki, s 

„büntetıexpedíciót” indított Vietnam ellen. A szovjetellenesség miatt is javult Kína viszonya 

a fejlett ipari országokkal. 
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1972-ben felvette a diplomáciai kapcsolatokat Japánnal, majd 1978-ban béke- és 

barátsági egyezményt kötött vele. Javította kapcsolatait Nyugat-Európával. A szovjet 

fenyegetésre való utalással nem ellenezte ott az amerikai csapatok jelenlétét, s a NATO újabb 

rakétatelepítési terveit. 1979 januárjában teljes körő diplomáciai kapcsolatot létesített az 

Egyesült Államokkal. 

Kína törekvéseinek középpontjába a nemzetközi béke és biztonság fenntartása került, mint 

a modernizáció és a gazdasági fejlıdés elengedhetetlen feltétele. Szakított a világháború 

elkerülhetetlensége tételével, elutasítva a fegyverkezési versenyt. Független külpolitikát 

folytatott, minden országgal normális, kiegyensúlyozott kapcsolatokra törekedett, a békés 

egymás mellett élés elvei alapján, tekintet nélkül az országok társadalmi rendszerére és 

ideológiájára. Határozottan elutasította az imperializmust, a kolonializmust és a 

rasszizmust. 

Normalizálta viszonyát a Szovjetunióval, ahogy a „három fı akadály” eltávolításában 

elırelépés következettbe: 

1. a szovjetek kivonulása Afganisztánból, 

2. a vietnamiak távozása Kambodzsából 

3. a határ menti katonai fenyegetés csökkenése. 

Nagy külpolitikai sikere volt a megegyezés Hongkong 1997-es, valamint Makaó 1999-es 

visszakerülésérıl Kína szuverenitása alá.  

Teljesen új világhelyzet jött létre a közép- és kelet-európai kommunista rendszerek 

összeomlásával és a Szovjetunió felbomlásával. Ez felértékelte Kínának az egyedüli 

szuperhatalomhoz, az Egyesült Államokhoz főzıdı viszonyát. Ebben a viszonyban 

növekedett a gazdasági, biztonságpolitikai és más tényezıkbıl fakadó egymásra utaltság, ezek 

a tényezık azonban komoly feszültségforrásokat is jelentenek. Ez kiegészült a demokrácia és 

az emberi jogok körüli nézeteltérésekkel. A két hatalom viszonyát 2001 után befolyásolták a 

terrorizmus elleni harc szempontjai. A gazdasági tényezık mellett a szélesedı alapú 

együttmőködés nyomán, 13 évi várakozás után 2001 novemberében Kína (és Tajvan) a 

Világgazdasági Szervezet (WTO) tagja lett. 

Kína Oroszországhoz főzıdı viszonyában több kedvezı változás állt be. Kína korábban e 

kapcsolatban mindig a gyengébb partner volt. 1990 után ez jelentısen módosult: Oroszország 

az egykori szovjet szuperhatalomhoz képest meggyengült. Gazdasága visszaesett, miközben 

Kínáé dinamikusan fejlıdött. Az orosz visszaesés következtében fıleg a védelmi kooperáció, 

a kínai fegyvervásárlások kerültek elıtérbe. A Nyugattal élezıdı vitáik viszont ismét elıtérbe 

tolták kölcsönös érdekeiket. 
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8.14. Hongkong, Makaó és Tajvan 

A „nagyobb Kína” fogalmába beletartozik a KNK, Hongkong, Makaó és Tajvan Ezek a 

területek egymást jók kiegészítik: Kína legfıbb vonzereje az olcsó és bıséges munkaerı, a 

nyersanyagok, a hatalmas piac. Hongkong, Makaó és Tajvan viszont a Kína számára égetıen 

szükséges tıke, fejlett technológia, menedzseri és marketing-szakértelem birtokában van. 

A lehetıségek megvalósítását megkönnyítették e kínai társadalmak közötti kulturális 

kapcsolódások (közös nyelv, kultúra, családi kötelékek). A kormányok elısegítették és 

ösztönözték a befektetéseket és a kereskedelmet. A KNK ezzel a céllal hozta létre a 

Hongkonggal és Makaóval határos, illetve a Tajvannal szemközti területeken a különleges 

gazdasági övezeteket, biztosított számos csábító kedvezményt. 

A feldolgozóipari tevékenység ezekrıl a területekrıl gyors ütemben helyezıdött át Kínába. 

A folyamatok eredményeként a leginkább érintett Dél-Kína és e területek gazdasági 

integrációja egyre inkább megvalósul. Az emberek, az eszmék, a befektetések és az áruk 

áramlása tömegessé vált, tekintet nélkül a politikai eltérésekre és a határokra. Kína e 

kapcsolatoktól a gazdasági elınyökön túl a Tajvannal való egyesülés elısegítését is reméli. 

Az „anyaországon” kívüli három kínai terület különbözı fejlıdési utat járt be. Közös 

jellemzıjük, hogy gazdaságilag kiemelkedı eredményeket értek el; Hongkong és Tajvan a 

„kis tigrisek" sorába emelkedett. 

Hongkong (kb. 1070 km2, 6,3 millió lakos42) angol koronagyarmat volt. Az angolok itt az 

elsı ópiumháborút követı nankingi szerzıdés43 alapján vetették meg a lábukat. A gyarmat 

területének mintegy 90 százalékát kitevı Új Területeket 1898-ban vették bérbe 99 évre. A 

                                                           
42 Hongkong lakossága 2012-ben becslések szerint 7 153 519 fı 
43A nankingi szerzıdést (más formákban nankingi béke, nanjingi szerzıdés) az elsı ópiumháború 
lezárásaképpen 1842. augusztus 29-én Nanjing városában (nevének korabeli formája Nanking volt, 
hasonlóképpen a Peijing-Peking párhuzamhoz) az Egyesült Királyság és Kína (a Csing-dinasztia) képviselıi. 
Ez volt az elsı olyan szerzıdés, amelyet a kínai fél szóhasználata nyomán egyenlıtlen szerzıdésként vált 
ismertté a nemzetközi jogban, különösképpen azért, mert csak Kína számára tartalmazott kötelezettségeket. 
A szerzıdést a Nanjing elıtt horgonyzó HMS Cornwallis hadihajó fedélzetén „tárgyalták” és írta alá brit részrıl 
Sir Henry Pottinger, valamint a kínai császár képviseletében Qiying, Elepoo, and Niujian hivatalnokok. 
A dokumentum tizenhárom cikkbıl állt. Kilenc hónappal késıbb ratifikálta azt Viktória brit királynı és 
Daoguang kínai császár. 
A brit fél fı célja a kétoldalú külkereskedelem rendszerének megváltoztatása, az 1760 óta életben lévı kantoni 
rendszer megváltoztatása volt. Ennek jegyében öt kikötıt megnyitottak a britek számára, ahol tetszésük szerint 
kereskedhettek: Canton (1949-ig volt érvényben), Amoj (Xiamen, 1930-ig), Fucsou (Fuzhou), Ningpo (Ningbo) 
és Sanghaj (1949-ig). Ezekben a kikötıkben brit konzulok mőködhettek, a kínai hatóságok elismerték a brit 
alattvalók területenkívüli státusát (brit konzuli bíráskodás alá tartoztak). 
A kínai kormányzat kötelezettséget vállalt 6 millió ezüstdollár megfizetésére az 1839-ben általuk a brit 
kereskedıktıl elkobzott ópium fejében, további 3 milliót korábbi kereskedelmi tartozások fejében és 12 milliót a 
hadi költségekre. 
A Csing kormány ugyancsak vállalat a brit hadifoglyok szabadon bocsátását és amnesztia nyújtását a britekkel 
együttmőködı kínaiak számára. 
E szerzıdésben engedte át Kína Hongkongot a brit korona fennhatósága alá. 
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gazdasági csodát kedvezıtlen körülmények (a természeti kincsek hiánya, szők belsı piac, 

nagy bevándorlási hullámok) ellenére érte el, amit részben ellensúlyozott a kiváló adottságú 

kikötı, amely Hongkongot a térség egyik fı kereskedelmi és szállítási központjává tette. A 

KNK számára az 1949-et követı évtizedekben fontos „kapuként” szolgált, 

külkereskedelmének jelentıs részét Hongkongon keresztül bonyolította, keményvaluta-

bevételének mintegy 40 százalékát ebbıl a viszonylatból szerezte. 

1949 után a pekingi kormánynak katonai szempontból aligha jelentett volna nehézséget a 

brit gyarmat megszállása, ám ezt mégsem hajtották végre. Ezt a döntést az is befolyásolta, 

hogy Anglia – tekintettel elsısorban Hongkongra és kínai gazdasági érdekeltségeire – 1950. 

január 5–6-án megvonta elismerését a Tajvanra menekült „nemzetiektıl”, és jegyzékben 

erısítette meg már korábban is kifejezett szándékát az új hatalom elismerésére. 

Az 1950−1960-as évektıl a világkereslet növekedését kihasználva exportorientált 

gazdaságfejlesztési stratégiát követett. Gazdaságában a kereskedelem mellett egyre nagyobb 

szerephez jutott a feldolgozóipar, fıleg a könnyőipar. A gyarmati adminisztráció csak 

minimális mértékben avatkozott be a gazdaság ügyeibe, miközben mindmáig fontos 

tényezıként szerepel az angol jogrend következetes alkalmazása. 

Hongkong szabad kereskedelmi terület, néhány cikket leszámítva nincs importvám. 

Sikerében az emberi tényezı, az alkotó kezdeményezés szabad érvényesülése mellett kiemelt 

szerepet játszott a munkaerı megfelelı minısége is. Ezt a jól kiépített oktatási rendszer, az 

általános képzés magas aránya biztosította. Kína nyitási politikája kezdetétıl Hongkong a 

közvetlen tıkebefektetések egyik fı forrásaként szerepelt. A hongkongi munkaintenzív 

termelés növekvı hányada települt át a szomszédos kínai területekre. Hongkong fokozatosan 

szolgáltató központtá vált (a GDP mintegy 85 százalékát már a szolgáltatás adja), s a világ 

egyik vezetı pénzügyi- és bankközpontja. 

Kína és Nagy-Britannia 1984. évi közös nyilatkozata értelmében Hongkong 1997. július 

1-jén visszakerült Kínához. 

Magas szintő autonómiát élvez és társadalmi-gazdasági berendezkedése ötven évig 

változatlan marad. (Ennek alapjául a Teng Hsziao-ping által megfogalmazott „egy ország - 

két rendszer” formula szolgál.) Önállóan kezeli pénzügyeit, megtartotta saját valutáját, 

fennmaradt az áruk és a tıkék szabad mozgása, külön vámterület maradt. Kínai részrıl az 

egyezmény betartásának fı biztosítéka változatlanul erıs gazdasági érdeke, továbbá az a 

törekvés, hogy Hongkong kezelése példaként szolgáljon Tajvan problémájának 

megoldásához. A kilencvenes években a hongkongi társadalom átpolitizálódása intenzívebbé 

vált, mert sokan egy megfelelıen kiépített intézményrendszerben látták a biztosítékot 
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Hongkong autonómiájának tényleges érvényesítésére. Kína e törekvések érvényesítését 

minden módon igyekezett akadályozni. Visszakerülése Kínához egybeesett a Hongkongot is 

erısen sújtó 1997-es ázsiai pénzügyi, gazdasági válsággal, amely három évtized után 

elıször okozott gazdasági visszaesést. 

Makaó (kb. 23,5 km2, mintegy 450 ezer lakos) a „nagyobb Kína” gyakran elfeledett kis 

összetevıje, amely a 16. század elején vált portugál gyarmattá. Évszázadokon keresztül 

virágzó kereskedelmi központ és missziós bázisterület volt. Gazdaságában az újabb idıkben 

sokáig fıleg a turizmus, a szerencsejáték, a csempészet volt a meghatározó. Késıbb ezekhez 

társult a feldolgozóipar (ruha, kötött áru, mőanyag játék). A kormányzat itt is exportorientált 

gazdaságfejlesztési stratégiát követett. Fı külkereskedelmi partnerei Hongkong, az Egyesült 

Államok, az Európai Közösség voltak, majd egyre inkább Kína, amely élelmiszer-, 

nyersanyag- és ivóvízszükségletének fı szállítója. Fejlıdését hátráltatta a megfelelı 

infrastruktúra hiánya s a terület szőkössége. Ezen mélyviző kikötı, repülıtér, új utak stb. 

építésével az 1990-es években jelentısen változtattak. Makaón is fejlett bankrendszer alakult 

ki, a jövıben igyekszik nemzetközi pénzügyi központtá válni. A portugál nyelv és kapcsolat 

révén Kína számára fontos összekötı kapocs lehet a latin országok felé. 

Gazdasága ma négy pilléren nyugszik: a turizmus és szerencsejáték, az ingatlanszektor 

(együtt az építıiparral), a bank és a biztosítás, a feldolgozóipar. A hongkongi egyezmény 

mintájára Kína és Portugália között 1987-ben aláírt közös nyilatkozatértelmében 1999. 

december 20-án - Hongkongéhoz hasonló feltételek mellett - Makaó visszakerült Kína 

szuverenitása alá. 

Tajvan (36 ezer km2, 22,5 millió lakos) 1949-tıl az odamenekült Csang Kaj-sek és a 

KMT uralma alatt állt. Bár nagyjából azonos szintrıl indultak, a kilencvenes évekre a KNK 

és Tajvan egy fıre esı nemzeti jövedelmének különbsége több mint 20-szorosára növekedett. 

A KNK-tól eltérıen növekedése fokozatos és egyenletes volt, nem alakultak ki a szárazföldi 

Kínához hasonlítható óriási különbségek a falu és a város között. Az általános hiedelemmel 

szemben Tajvanon a felsı és alsó 20 százalékhoz tartozó rétegek jövedelemkülönbsége jóval 

kisebb, mint a KNK-ban. 

Az 1895-tıl 1945-ig tartó japán uralom kedvezı indulási feltételeket teremtett, de 1949 

után a helyzet katasztrofális volt. Óriásira nıtt az infláció, milliós menekültáradat érkezett, 

nagy volt a feszültség a helyiek és a szárazföldrıl beáramlottak között. Az Egyesült Államok 

politikailag támogatta Csang Kaj-seket, de nem garantálta a sziget biztonságát. (Ebben a 

koreai háború hozott fordulatot: 1954-tıl az Egyesült Államok szerzıdésben kötelezte magát 

a sziget védelmére.) A gazdasági fejlıdéshez kezdetben jelentısen hozzájárult a mintegy 1,5 
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milliárd dolláros amerikai segélyprogram. A radikális földreform a parasztcsaládok túlnyomó 

többségét tulajdonossá tette. A földtulajdon maximálása pedig a befektetéseket az ipar és a 

kereskedelem felé terelte. Az ötvenes években Tajvan importhelyettesítı gazdaságpolitikát 

követett (az élelmiszer-, textil-, fa-és bıripart magas vámokkal védték). 

A hatvanas évektıl a kormányzat exportorientált gazdasági stratégiára tért át. 1963-1973 

között az export értéke évi 29 százalékos ütemben nıtt; az ütem a hetvenes években - az 

olajárrobbanás okozta rövid visszaeséstıl eltekintve - tovább fokozódott. Látványos 

struktúraváltás is végbement: a hangsúly egyre inkább áttevıdött az elektromos és 

elektronikai termékekre. Mára számítástechnikai ipara a világon az elsık közé került, de 

mőszáltermelésben, PVC-termelésben; motorkerékpár-gyártásban is az élen áll; autógyártása 

is jelentıs. Az ipari cégek túlnyomó többsége kisvállalat, az átlagos dolgozói létszám nem éri 

el a 30 fıt. Folyamatosan nagy kereskedelmi aktívuma következtében hatalmas 

valutatartalékot halmozott fel. 

A Kínai Köztársaság (Tajvan) hosszú idın keresztül a „kiszolgált” japán technológiákat 

vette át, mára azonban maga is „továbbadóvá” vált a régió országai (fıleg az ASEAN44), az 

utóbbi években azonban elsısorban Kína felé. Tajvan a lemaradás elkerülésére fokozatosan 

hatalmas kutatási-fejlesztési kapacitást alakított ki. A gazdasági fejlıdés drámaian 

megváltoztatta a foglalkoztatási szerkezetet. Az 1960-as években a mezıgazdaságban kb. a 

lakosság 45 százaléka dolgozott, 1995-re ez az arány 10 százalék körülire esett, a 

szolgáltatásban dolgozóké pedig meghaladta az 50 százalékot. Befolyásos és jelentıs 

középosztály is kialakult. A felfelé irányuló társadalmi mobilitást, a munkaerı megfelelı 

minıségét a magas színvonalú oktatás biztosítja. (1994-ben bevezették a 12 éves kötelezı, 

ingyenes oktatást.) A modernizációs folyamatot gyors városiasodás kísérte, emiatt a 

kilencvenes évekre elıtérbe került a közlekedési problémák, a környezetszennyezés, a 

szemételhelyezés és a szennyvízkezelés megoldása. 

1949 után az országban évtizedekig rendkívüli állapot volt érvényben, a KMT kemény 

egypárti diktatúrát gyakorolt. A választásokon a nyolcvanas évek derekáig csak a KMT 

tagjai, illetve pártonkívüliek indulhattak. A rendkívüli állapotot 1987-ben szüntették meg. A 

politikai életben legálisan szerepel az 1986-ban alakult legnagyobb ellenzéki erı, a 

                                                           
44 A Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN – Association of Southeast Asian Nations) egy regionális 
nemzetközi szervezet, amely a Délkelet-Ázsiában található országok politikai, gazdasági és kulturális 
együttmőködését segíti elı. A szövetség 1967. augusztus 8-án jött létre, alapító tagjai a Fülöp-szigetek, 
Indonézia, Malajzia, Szingapúr és Thaiföld. Az 1976-os bali csúcstalálkozó után a szervezet a gazdasági 
együttmőködésre helyezte a fı hangsúlyt. Az 1980-as évek közepére megtorpant az együttmőködés, de az 1991-
es thai felvetésre, amelyben egy regionális „szabadkereskedelmi övezet” létrehozását javasolták, újra fellendült. 
A tagországok évente találkoznak. 
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Demokratikus Haladó Párt (DPP). A párt megalakulásakor Tajvan függetlenségének 

deklarálása mellett tette le a voksot (késıbb enyhített álláspontján). 

A parlament a hivatalos felfogás szerint egész Kínát képviselte, így 1991 végéig az 1947-

ben választott - még életben lévı - képviselık egyfolytában mandátumuk birtokában 

maradtak. Ezt követı visszavonulásuk után a parlament már a sziget lakosságát képviseli. 

A politikai élet a kilencvenes években gyors ütemben demokratizálódott. Ez nem 

elsısorban a hatalmi elit belátásának volt a következménye: a magasan fejlett piacgazdaság 

mőködési feltételeit egyre kevésbé lehetett diktatórikus hatalomgyakorlással biztosítani. 1996-

ban a demokratizálódás újabb jeleként a kínai történelemben elıször választották az elnököt 

közvetlen, szabad népszavazás útján.  

A 2000. évi második közvetlen elnökválasztáson a DPP jelöltje gyızött (ıt 2004-ben 

újraválasztották), és 2001-ben is többséget szerzett ez a korábbi ellenzéki párt. A demokrácia 

konszolidációjának, érettségének jele, hogy több évtizedes KMT-uralom után a váltás békés, 

demokratikus módon ment végbe. A demokráciával a KNK-hoz képest a politikai rendszer 

terén is szélesedett a szakadék, jelentıs akadályát képezve az egyesítésnek, amely így már 

nem lehet két párt (a KKP és a KMT), illetve a két elit ügye. 

A Kínai Köztársaság az ENSZ-bıl való eltávolítása (1971) óta viszonylagos nemzetközi 

elszigeteltségben élt; a kilencvenes évek derekán csak 30 kisebb állam tartott fenn vele 

diplomáciai kapcsolatot (2004-ben már csak 27). Tajvan politikai és gazdasági életének 

meghatározó kérdésévé lett a KNK-hoz való viszony. 

A KKP és a KMT is az „egy Kína” elvet vallotta. Évtizedeken át a két rendszer egymást 

törvénytelennek és illegitimnek tartotta (a KNK álláspontja változatlan). Tajvan felfogása úgy 

módosult, hogy Tajvan Kína része (akárcsak a szárazföldi Kína), de nem a KNK-é, mivel a 

pekingi rendszer sohasem kormányozta Tajvant. Tajvan számos gesztust tett a viszony 

normalizálására: 1987-ben engedélyezték a nem hivatalos utazásokat és családlátogatásokat 

a KNK-ba. 1991-ben bejelentették a háborús állapot végét a KNK-val. 1991-ben 

háromszakaszos programot dolgoztak ki az újraegyesülésre, 1993-ban nem hivatalos 

szervezetek közötti tárgyalásra került sor Szingapúrban. Kína háborúval fenyegetızik arra az 

esetre, ha Tajvan függetlenségre törekedne. 

Tajvan sem tudott ellenállni annak a hatalmas vonzerınek, amit a KNK gyakorolt az egész 

világgazdaságra. Az 1990-es évektıl nagy intenzitással kapcsolódott be a kínai 

kereskedelembe és a mőködıtıke-befektetések folyamatába. 2002-re a KNK vált Tajvan 3. 

legnagyobb kereskedelmi partnerévé és elsı számú exportpiacává. Az ebbıl a relációból 

szerzett többlet nélkül külkereskedelmi mérlege évek óta deficites lenne. A tajvani 
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mőködıtıke-befektetéseket 80-100 milliárd dollárra becsülik, emellett már 2000-ben kb. 230 

ezer tajvani dolgozott a KNK-ban. Ilyen nagyságrendő kapcsolatok mellett egyre kevésbé 

jogos Tajvan egyoldalú függésérıl és növekvı kiszolgáltatottságáról beszélni. 

Politikai státusza: 

A Kínai Köztársaság politikai státusa folyamatos vita tárgya. A Kínai Népköztársaság 

(KNK) szerint a Kínai Köztársaság kormánya nem legitim. Ezzel szemben a Kínai 

Köztársaság, amelynek saját alkotmánya, függetlenül választott elnöke és jelentıs számú 

hadereje van, független államként tekint magára. Területét a Kínai Népköztársaság sohasem 

irányította. Egy 2010-es felmérés szerint a tajvaniak 64%-a elégedett a status quo-val, 19% a 

teljes függetlenséget támogatta, és 5% szeretné, ha az ország egyesülne Kínával. 

A Kínai Népköztársaság (KNK) az „egy Kína”-politika keretében, az „elszakadásellenes 

törvény” értelmében kész arra, hogy amennyiben békés tárgyalások útján nem sikerül Tajvant 

Kínához csatolni, úgy erıszakkal fogja azt megtenni. Ehhez Fujian tartomány partjára katonai 

légvédelmi eszközöket telepítettek. A KNK arra törekszik, hogy más országok ne ismerjék el 

a Kínai Köztársaság független állam voltát. 

Az Amerikai Egyesült Államok a Kínai Köztársaság egyik fı szövetségese, a két ország 

kapcsolatát ma is az 1979-ben elfogadott Taiwan Relations Act határozza meg, amely 

kimondja, hogy az USA ellátja a Kínai Köztársaságot fegyverekkel, hogy meg tudja védeni 

magát, az azonban nem szerepel a törvényben, hogy egy esetleges támadás esetén maga az 

USA beavatkozna-e. 2010-ben az USA bejelentette, hogy 6,4 milliárd dollár értékő hadi 

felszerelést kíván eladni Tajvannak, mire Kína kijelentette, hogy ez a döntés a részükrıl 

gazdasági szankciókkal és a két ország nemzetközi együttmőködésének romlásával járhat. Az 

USA úgy véli, mindkét országnak tartózkodnia kell az olyan cselekedetektıl, illetve 

kijelentésektıl, amelyek „egyoldalúan megváltoztatnák Tajvan státusát”. ☺ 

A Kínai Köztársaságon belül két véglet létezik: az egyesülést támogató „kék tábor” (Pan-

Blue Coalition) és a függetlenséget preferáló „zöld tábor” (Pan-Green Coalition). 

A kék tábort a Guomindang (KMT) vezeti, amely támogatja a status quo fenntartását, a 

végsı céljuk azonban az egyesülés. Mindazonáltal a KMT nem támogatja az azonnali vagy 

rövid idın belül történı egyesülést, mivel a párt legtöbb tagja és a lakosság többsége sem 

hajlandó azt elfogadni. Ma Ying-jeou, a köztársasági elnök (illetıleg a KMT elnöke) a 

demokratikus rendszert, a Kínai Köztársaság gazdasági fejlettségéhez hasonló szintet és a 

javak igazságos elosztását tőzte ki Kína számára feltételként az egyesüléshez. 
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A Demokratikus Progresszív Párt, a zöld tábor vezetıje, hivatalosan a függetlenséget 

támogatja, gyakorlatilag azonban szintén a status quo ideiglenes fenntartása mellett voksol, 

mivel a közvélemény és a párttagok nagy része nem akarja provokálni Kínát. 

A Kínai Köztársaság által követelt területek: 

A Kínai Köztársaság 1949-tıl egészen a statárium 1987-es feloldásáig Kína egyetlen 

jogerıs kormányának tekintette magát. Bár Chen Shui-bian (2000–2008) kormánya aktívan 

nem követelte egész Kína területét, a Kínai Köztársaság határait nem vizsgálták felül és nem 

húzták meg újra. Így elméletben a köztársaság területéhez tartozónak tekinti a kontinentális 

Kínát, több szigetet és Mongóliát is. 2008-ban Ma Ying-jeou elnök egy interjúban 

megerısítette, hogy a Kínai Köztársaság továbbra is területéhez tartozónak tekinti Kínát, 

azonban nem törekszik aktívan az újraegyesítésre, hanem inkább a status quo fenntartását 

támogatja, a Kínai Népköztársasággal való kapcsolatuk javítása érdekében. ☺☺☺☺ 

Bár a Kínai Köztársaság a területi követelései miatt elméletben a kontinentális Kínában 

élıket is saját állampolgárainak tekinti, a gyakorlatban azonban megkülönböztetik azokat, 

akik az effektíve általuk adminisztrált területeken élnek, és azokat, akik a szárazföldön 

laknak. A kontinentális Kínában élıknek külön beutazási papírokra van szükségük, és nincs 

szavazati joguk. 

A Kínai Köztársaság igyekszik javítani a viszonyát az elméletben területéhez tartozónak 

tekintett Mongóliával is, és ma már elismeri Mongólia független állam voltát. 
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9. téma: Korea 1945–1953 között 

9.1. Szovjet és Amerikai megszállás 

9.2. A koreai háború (1950 – 1953) 

9.1. Szovjet és Amerikai megszállás 

Koreát, Ázsia egyik legısibb államát az 1894−1895-ös kínai-japán, majd az 1904−1905-

ös orosz-japán háborút követıen 1910-ben Japán - a nagyhatalmak, az Egyesült Államok és 

Anglia egyetértésével - fıkormányzóságként teljesen annektálta. Bár a japán gazdasági és 

hadicélok érdekében - fıleg a természeti kincsekben gazdag Észak-Koreában - némi torz 

iparfejlesztésre ugyan sor került, Korea az 1945-ös felszabadulásig félfeudális, gyarmati 

agrárország maradt. Japán a „fıkormányzóságot” katonai-adminisztratív módszerekkel 

kormányozta, népét a kíméletlen gyarmati rendszer minden politikai és gazdasági eszközével 

kizsákmányolta és elnyomta. A koreai nép közel négy évtizedes nemzeti ellenállási 

küzdelmének legjelentısebb fejezete az 1919. március 1-jei felkelés volt. 

Késıbb a japánellenes mozgalom két szárnyra tagolódott: a fıként az értelmiséget, a 

polgárságot tömörítı nacionalista irányzatokra, és a kommunisták vezetésével, a kínai népi 

felszabadító hadseregben mőködı fegyveres partizánokra. E két irányzat viszálya gyengítette 

japánellenes fellépésüket, és kihatott a felszabadulás utáni belpolitikai helyzet alakulására is. 

Az 1945. augusztus 15-ei japán fegyverletétel, a koreai gyarmati uralom összeomlása 

azonban váratlanul és felkészületlenül érte a koreai társadalmat, amelynek meglehetısen 

eltérı elképzelései voltak az ország jövıjérıl. Nemzeti egyetértés csak a függetlenség és az 

önállóság mielıbbi helyreállítását illetıen állt fenn. A japán kapituláció viszont geopolitikai 

vákuumot teremtett a félszigeten, s ezt hosszabb távon sem a Szovjetunió, sem az Egyesült 

Államok, a felszabadító-megszálló hatalmak egyike sem kívánta átengedni a másiknak. 1945. 

júliusi potsdami megállapodásuk értelmében a 38. szélességi foktól északra a szovjet, délre 

az amerikai hadsereg fogadta a japán csapatok kapitulációját, hozta létre saját katonai 

adminisztrációját. A két eltérı megszállásrendszer, a kibontakozó hidegháborús nagyhatalmi 

konfrontáció azonban alig két-három év alatt teljes politikai-adminisztratív megosztottsághoz, 

a két országrész eltérı társadalmi-gazdasági fejlıdéséhez, 1948 nyarán pedig Észak és Dél 

állami elkülönüléséhez vezetett. A belsı és a nemzetközi szembenállás végül is az északiak 

által kirobbantott hároméves pusztító háborúba torkollott (1950-1953), amelyben 

közvetlenül vagy közvetve szerepet vállaltak a nagyhatalmak és számos más állam is (ENSZ-



[101] 

 

csapatok, kínai népi önkéntesek). Azóta a „koreai kérdés”, Korea a nemzetközi helyzet egyik 

potenciális válsággóca maradt. 

A felszabadulás utáni hetekben országszerte különbözı népi bizottságok jöttek létre, széles 

körő támogatással. Szöulban megalakult a Koreai Függetlenség Elıkészítı Bizottsága, 

amely 1945. szeptember 6-ára Szöulba összehívta a népi bizottságok képviselıinek országos 

kongresszusát. Kikiáltották a Koreai Népköztársaságot, s elfogadták a demokratikus 

átalakulás programját (földreform, a japán és a kollaboráns tulajdon elkobzása). Jobb- és 

baloldali, valamint centrista személyiségekbıl koalíciós kormányt is alakítottak. Ám 

egyelıre sem Li Szin Man kijelölt miniszterelnök, sem Kim ír Szen hadügyminiszter, s 

mások sem tartózkodtak Koreában. 

A megszálló hatalmak eltérıen reagáltak a koreai fejleményekre. Délen a csak szeptember 

8-án partra szálló amerikai csapatok parancsnoksága haladéktalanul feloszlatta a 

kongresszust, a (még csak papíron létezı) kormányt és egyéb szervezeteket, semmisnek 

nyilvánította a népköztársaságot. Nem sokkal késıbb hasonló sorsra jutott a több évtizedes 

kínai emigrációból hazatérı ideiglenes kormány is. Sıt, az amerikai katonai kormányzat 

(USAMGIK45) visszahelyezte hivatalába a japán gyarmati adminisztrációt, élén a 

fıkormányzóval. Ez azonban olyan elemi tiltakozást robbantott ki, hogy az amerikaiak 

meghátrálásra kényszerültek. 

Az USAMGIK gazdasági és szociális intézkedései sem járultak hozzá a már 1945-ben 

robbanással fenyegetı társadalmi feszültségek feloldásához. S bár az amerikai fıparancsnok 

ismételten azt jelentette Washingtonnak, hogy Dél-Koreában „forradalmi helyzet” van, erıs 

baloldali mozgalom bontakozik ki, nem került sor lényeges demokratikus reformokra. Az 

amerikai katonai vezetés nem ismerte a helyi viszonyokat, nem érzékelte a japán- és a 

kollaboránsprobléma súlyát. Bizalmatlan volt viszont a népi bizottságok, a függetlenségi és 

egyéb szervezetek iránt, azok - egyébként heterogén - baloldali színezete miatt. Ehelyett, az 

USAMGIK közremőködésével, a dél-koreai társadalom konzervatív, korábban gyakran 

japánkollaboráns politikai erıit támogatta, amelyek az 1945 ıszén alakult Koreai 

Demokratikus Pártban tömörültek. 

1946 szeptemberében, a puszáni vasutasok általános sztrájkja nyomán országszerte 

tömegtüntetések robbantak ki, s az egész déli megszállási övezet- amerikai értékelés szerint - 

a felkelés melegágyává vált. A megmozdulásokat csak az év végére, amerikai fegyveres 

segítséggel sikerült leverni. A következı években azonban már katonai egységek lázadásaira 

                                                           
45 United States Army Military Government in Korea. 
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is sor került. A Délen idıközben betiltott kommunista párt viszont partizánharcot 

kezdeményezett. Ebben azonban pártjuk s a déli baloldal teljesen elvérzett. 

Északon ezzel szemben a szovjet katonai vezetés, érdekeinek megfelelıen, messzemenıen 

támogatta a kibontakozó demokratikus népmozgalmat, a japán gyarmati rendszer 

maradéktalan felszámolását. A szovjet katonai parancsnokság keretében polgári közigazgatási 

osztályt szerveztek, amely a Szovjetunióból hazatérı koreai emigránsok közremőködésével, 

megfelelı helyismerettel segítette a helyi népi bizottságokat a politikai-adminisztratív élet 

újjászervezésében. 

A helyi népi bizottságok képviselıi 1946 februárjában Phenjanban megválasztották az 

Észak-koreai Ideiglenes Népi Bizottságot, majd 1946 márciusában radikális földreformot 

hajtottak végre. Ezt további demokratikus reformok követték. A japán és a 

kollaboránstulajdont államosították. Minderre tevékeny szovjet támogatással került sor, s ez 

komoly tömegbázist jelentett az 1945 októberében újjáalakult kommunista pártnak. (Sztálin 

1945. szeptember 20-ai utasítása egyébként elvetette a szovjetizálás megkezdését Észak-

Koreában, s ekkor még polgári-demokratikus rendszer megteremtését tőzte ki célul.) 

A félsziget késıbbi kettészakadásának korai elıjele volt 1945 októbere, amikor a szovjet és 

az amerikai megszálló hatóságok ünnepélyes fogadtatást rendeztek saját támogatott koreai 

patriótájuk emigrációból való hazatérése tiszteletére. Északon a szovjet vezetés választottja 

Kim Ir Szen volt, aki 1945 decemberében a Munkapárt fıtitkára, majd 1946 februárjában az 

Ideiglenes Népi Bizottság elnöke lett. Hatalmát, személyi kultuszát a szovjet csapatok 

fıparancsnoksága alapozta meg. Délen az amerikaiak választása Li Szin Manra, a 

szélsıségesen nacionalista, japán- és szovjetellenes beállítottságú politikusra esett. A 

jobboldal vezéralakjaként a Demokratikus Képviseleti Tanács megalakításán munkálkodott. 

Az USAMGIK közremőködésével 1946 ıszén Törvényhozó Kamarát állítottak fel, amely Li 

irányításával egyre gyakrabban szerepelt „átmeneti kormányként”. 

Nem vitte elıbbre Korea egységét a szovjet, amerikai és az angol külügyminiszter 1945 

decemberében tartott moszkvai értekezlete sem. Ez, amerikai javaslatra, ötéves gyámsági 

rendszerbevezetésérıl határozott, egyben a szovjet-amerikai Szövetséges Ellenırzı 

Bizottságra (SZEB) bízták az egységes ideiglenes koreai kormány létrehozását. Az elıbbi a 

koreai társadalom heves tiltakozása következtében bukott meg; a SZEB tevékenységét pedig 

1947-re a nagyhatalmak ellentétei bénították meg. 
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1947 ıszén Washington a koreai kérdést az ENSZ elé vitte, és a szovjet tiltakozás 

ellenére a közgyőlésen elfogadtatta az Ideiglenes Korea-bizottság (UNTCOK)46 

létrehozását, az általa javasolt össz-koreai általános választások felügyeletére. Phenjan 

elutasította az ENSZ illetékességét, s nem engedte be a bizottság képviselıit. A választásokra 

1948 májusában csak délen, az amerikai megszállási övezetben került sor. 

A megválasztott nemzetgyőlés 1948. augusztus 15-én Szöulban kikiáltotta a Koreai 

Köztársaságot, s Li Szin Mant választotta elnökké. A szöuli kormány önmagát Korea 

egyetlen törvényes képviselıjének tekintette; s az Egyesült Államok és szövetségesei 

haladéktalanul elismerték. Válaszként augusztusban északon is általános választásokat 

tartottak a szovjet megszállási övezetben, s 1948. szeptember 9-én kikiáltották a Koreai Népi 

Demokratikus Köztársaságot (KNDK). A kormány élére Kim Ir Szent választották. A 

KNDK is saját magát tartotta egész Korea egyetlen törvényes képviselıjének. (1949 elején 

kérte is felvételét az ENSZ-be, de ezt elutasították.) 

A két koreai állam megalakulása után az amerikai és a szovjet csapatok lényegében 

elhagyták Koreát, bár katonai tanácsadóik mind délen, mind északon ottmaradtak. 

A nagyhatalmak - tartós további jelenlétüket alátámasztandó - rövidesen egyoldalú 

szerzıdéseket kötöttek a két részállammal: 1948. december 10-én az Egyesült Államok írt alá 

barátsági és kereskedelmi szerzıdést Dél-Koreával, majd 1949. március 17-én a Szovjetunió 

gazdasági és kulturális együttmőködési megállapodást Észak-Koreával. A két szemben álló 

külön állam közt fokozódott a feszültség. 1948 végétıl az államhatárrá merevedett 38. 

szélességi fok mentén már kölcsönösen napirenden voltak a kisebb-nagyobb fegyveres 

incidensek. 

9.2. A koreai háború (1950 – 1953) 

1950. június 25-én, Moszkva és Peking egyetértésének megszerzésével, a KNDK váratlan 

támadást indított a Koreai Köztársaság ellen. Augusztus elejére csaknem az egész félszigetet 

elfoglalták. Washington és szövetségesei gyorsan és határozottan reagáltak. A Biztonsági 

Tanács Észak-Koreára hárította a felelısséget az agresszióért, s felszólította az ENSZ-

tagállamokat: vegyenek részt a szabad világ kollektív védelmében (a felhívásnak 16 állam tett 

eleget, többen csak jelképesen). A hadmőveleteket az ENSZ égisze alatt létrejött 

parancsnokság irányította. Fıparancsnokká Douglas MacArthur tábornokot, a csendes-

óceáni és távol-keleti amerikai csapatok fıparancsnokát nevezték ki. (A külföldi csapatok 

                                                           
46 United Nations Temporary Commission on Korea. 
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túlnyomó része amerikai volt.) Ezzel a polgárháborúvá fajult koreai belsı konfliktus 

nemzetközi válsággá, Korea pedig a hidegháború legforróbb pontjává vált. 

1950 ıszén az ENSZ-csapatok kiszorították az északiakat Dél-Koreából, sıt Észak 

túlnyomó részét is megszállták. A háború már-már Kínát fenyegette. (MacArthur bombázni 

akarta a mandzsúriai iparvidéket; Truman elnök ezt nem engedte, mivel ez könnyen a 

Szovjetunió hadba lépéséhez vezethetett volna.) Kína ekkor a megsemmisülés elıtt álló 

KNDK segítségére sietett. A több százezer kínai népi önkéntes 1950. novemberi 

ellentámadása visszavetette az amerikai és a dél-koreai csapatokat (ENSZ-haderı) Délre, sıt 

átmenetileg másodszor is elfoglalták Szöult. 

1951 nyarára, nagyjából a 38. szélességi fok mentén a front stabilizálódott, patthelyzet 

alakult ki. Nehru indiai miniszterelnök javaslatára ekkor fegyverszüneti tárgyalások 

kezdıdtek, melyek 1953. július 27-én Panmindzsonban fegyverszüneti megállapodás 

aláírásához vezettek az ENSZ-csapatok és az észak-koreai–kínai fél között (Dél-Korea nem 

írta alá a megállapodást.) A koreai kérdés békés rendezésérıl késıbb a nagyhatalmak 1954. 

évi genfi csúcstalálkozóján sem sikerült megállapodni. 
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10. téma: Japán a 20. század második felében 

10.1. A megszállás évei (1945–1952) 

10.2. A japán-amerikai biztonsági szerzıdés és az „1955-ös rendszer” megszületése 

(1952–1960) 

10.3. A nagy gazdasági növekedés idıszaka (1960–1972) 

10.4. A „japán szigetsor átépítése” és „elszámolás a háború utáni politikával” (1972–

1989) 

10.5. A „buborékgazdaság kipukkanása” és az „55-ös rendszer” vége (1989–2005) 

10.1. A megszállás évei (1945–1952) 

1945. augusztus 15-én Sóva császár (Hirohito) közleménye - elfogadva a szövetségesek 

felszólítását a fegyverletételre - felkészületlenül érte az Egyesült Államokat; Tokióban csak 

szeptemberben kezdte meg munkáját az amerikaiak alkotta Szövetséges Hatalmak 

Fıparancsnoksága, élén Douglas MacArthur tábornokkal. 

A megszállók szilárdkormányt és meglepıen jól mőködı államapparátust találtak a 

földig rombolt, országban. A császár parancsára, a hadsereg maradéka engedelmesen letette a 

fegyvert, a kormány pedig megkezdte a húszas évek kevésbé militarista látszatparlamentáris 

rendszerének restaurálását. 

Josida Sigeru külügyminiszter meggyızte MacArthurt, hogy a megszálló hatóságok csak 

a meglévı japán közigazgatással képesek elérni céljaikat, s ennek feltétele a császár 

érintetlenül hagyása is. 

A Fıparancsnokság október 4-én tette közzé elsı rendelkezéseit az államvédelmi 

rendırség feloszlatásáról, a kommunista párt legalizálásáról, a politikai foglyok szabadon 

bocsátásáról stb. Felszólította a japán kormányt, gondoskodjék azok végrehajtatásáról. A 

császár Sidehara Kidzsúro személyében új miniszterelnököt jelölt ki, de a kinevezéshez meg 

kellett szerezni MacArthur beleegyezését is. Sidehara október 11-én kézhez vette az újabb 

reformokra vonatkozó utasítást, közöttük a gazdaság demokratizálása, a nık emancipációja 

(választójoghoz juttatása), a szakszervezeti mozgalom legalizálása, az oktatás 

demilitarizálása s az új, demokratikus alkotmány megalkotása. 

A gazdaság demokratizálásának elsı lépése a monopolisztikus óriásvállalatok, a zaibacuk 

feloszlatása volt. A vállalatok részvényeit kivették a családi alapon szervezıdött 

holdingvállalatok kezébıl, és különbözı módon értékesítették. A tíz legnagyobb zaibacu 

vezetıinek a magánvagyonát kisajátították. Az intézkedéssorozat több mint száz vállalatot 
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érintett. 1947 áprilisában monopóliumellenes rendeleteket tettek közzé. A gazdasági 

intézkedéseknek fontos területe volt a jóvátétel megállapítása is. A békegazdaság szükségleteit 

meghaladó japán ipari berendezéseket le kellett szerelni és jóvátételként át kellett adni ázsiai 

országoknak. A cél az lett volna, hogy a japán gazdaság ne haladja meg egy átlagos délkelet-

ázsiai ország gazdaságáét. A többszöri földreformok eredményeképpen a korábbi bérlıkbıl 

kisbirtokos gazdák lettek, megszőnt a nagybirtokrendszer és 1947-re általánossá vált a 

farmergazdaságokon alapuló mezıgazdasági termelés. A japán konzervatív politikusok 

ezáltal biztos támogatókat és szavazóbázist nyertek a parasztság soraiban. 

Az oktatási reformot is amerikai szakértık dolgozták ki. Törölték a tanrendbıl az 

erkölcstan-, a történelem- és a földrajzórákat. Külön hangsúlyt helyeztek arra, hogy a 

tankönyvekben ne kapjon helyet a császárkultusz, a sintoizmus, a militarizmus és az 

ultranacionalizmus. 

Mivel az 1946januárjában elkészült új alkotmánytervezet alig különbözött a régitıl, a 

japán kormány kénytelen volt elfogadni a napok alatt elkészült amerikai tervezetet. Az 1946. 

november 3-án kihirdetett alkotmány biztosította az alapvetı emberi jogokat, kimondta a 

néphatalom elvét. Rögzítette a kétkamarás parlamentet, a császár szerepét mindössze abban 

jelölte meg, hogy ı a japán nép egységének szimbóluma. Egyedülálló módon rögzítette, hogy 

Japán örökre lemond a háború eszközérıl, és nem tart fent hadsereget. 

A császárság valamilyen formában történı átmentése a megszállás elsı napjaiban a 

politikai vezetés számára élet-halál kérdése volt, s ennek érdekében bármilyen 

kompromisszumra hajlandónak mutatkozott. Ehhez személyesen MacArthurnak kellett 

meggyızıdnie arról, hogy Hirohito segíti munkájukat. Új szerepkört is kellett kapnia. 

Az 1946. január l-jén közzétett császári szózatban Hirohito deklarálta, hogy nem isten, 

hanem ugyanolyan emberi lény, mint a többi japán, és együtt kíván szorgoskodni a néppel az 

ország újjáépítésén. Ezt követıen megkezdte látogatásait az országban, közvetlen kapcsolatba 

kerülve a néppel, ami korábban elképzelhetetlen volt. így alakult ki a „szimbolikus 

császárság” intézménye. 

A megszálló hatóságok nem feledkeztek meg a közélet megtisztításáról és a háborús 

bőnösök megbüntetésérıl sem. 

1946 januárjában rendeletet hoztak, miszerint a közéletben senki nem vehet részt, aki a 

múltban cselekvı részese volt a militarista rezsimnek (katonatisztek, ultranacionalista 

szervezetek tagjai, vezetı hivatalnokok stb,). A rendelet országosan mintegy kétszázezer fıt 

érintett, köztük több mint háromszáz képviselıt és öt minisztert. 
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Tokióban 1946 májusában ült össze a Távol-keleti Nemzetközi Katonai Bíróság, hogy 

ítélkezzen a háborús bőnösök fölött. Tódzsó Hideki és hat társa halálos ítéletét 1948 

novemberében mondták ki. Tetteik színhelyein, Kínában, Szingapúrban, a Fülöp-szigeteken 

és másutt 5700 vádlott fölött ítélkeztek a helyi bíróságok. Mandzsúriából és Koreából mintegy 

hatszázezer japán katonát hurcoltak szovjet hadifogolytáborokba, közülük négyszázezer soha 

sem tért vissza. 

1945 novemberében újjászervezıdtek a politikai pártok is. A háború alatt legaktívabb 

jobboldali politikusok alapították meg a Haladó Pártot, a náluk mérsékeltebb konzervatív 

irányzat képviselıi a Liberális Pártban  szervezıdtek újjá. Míg a Japán Szocialista Párt 

alapító tagjai szabadlábon ugyan, de hallgatásra kárhoztatva vészelték át a háborús éveket, 

addig a Japán Kommunista Párt vezetısége vagy a börtönbıl szabadult, vagy pedig Kínából 

tért haza, ahol a kínai kommunisták Japán-ellenes harcában vett részt. 

1946 áprilisában ideiglenes választásokra került sor. Az alsóházban a Liberális Párt 

került többségbe. Sideharát Josida Sigeru váltotta fel a miniszterelnöki székben. A reformok 

és a közéleti tisztogatások következtében a hatalomból kiestek a volt katonatisztek és 

földbirtokosok, a zaibacuk vezetıi és a politikai apparátus vezetı tisztségviselıi. Helyüket a 

volt gazdasági bürokrácia azon tagjai vették át, akik kevésbé voltak felelısségre vonhatóak 

háborús mőködésük miatt, a fegyverletétel után pedig rendszeres munkakapcsolatot építettek 

ki a Szövetséges Hatalmak Fıparancsnokságával. Ezen hivatalnoki gárda vezetı személyisége 

volt Josida Sigeru, a konzervatív beállítottságú volt diplomata. 

Josida kormánya számára a legnagyobb kihívást a mérhetetlen nyomor és a háború 

elıtti idıkben ismeretlen erejő szakszervezeti mozgalom jelentette. A nagymértékő 

elbocsátások mellett a munkanélküliek számát növelte a mozgósított katonák és a volt 

gyarmatokon, illetve a megszállt területeken élı több mint nyolcmillió ember hazaözönlése. 

1946 nyarára a JSZP és a JKP irányítása alatt megszervezıdtek a szakszervezetek 

szövetségei, amelyek országos sztrájkmozgalmat bontakoztattak ki. A hitüket vesztett, 

cserbenhagyott tömegek elemi erıvel követelték az elbocsátások leállítását és az állami 

juttatások rendszerének kiépítését. 

1946. december 17-én az országban nagygyőléseket szerveztek amelyeken „élethez való 

jogot” követeltek. A kormány nem akarta, de nem is tudta volna teljesíteni a követeléseket. 

Ráadásul Josida az évnyitó beszédében „pimasz fickóknak” nevezte a szakszervezeti és 

ellenzéki vezetıket, ami olaj volt a tőzre. Igazi forradalmi hangulat uralkodott az országban, a 

konzervatív kormányzat helyzete megingott. Egy baloldali fordulat már nem fért volna bele az 

Egyesült Államok Japánnal szembeni politikájába. MacArthur 1947 január 31-én betiltotta a 
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másnapra meghirdetett országos munkabeszüntetést. Egyúttal utasította a kormányt, hogy az 

új alkotmány szellemében kezdjék meg elsı általános választások elıkészületeit. 

Az 1947 márciusában megtartott választásokon a JSZP szerezte meg a legtöbb 

mandátumot (143), de a Liberális Párt (131) és a volt Haladó Pártból lett Demokrata Párt 

(121) is sikeresen szerepelt, amely koalíciós kormányzást tett szükségessé. 

Június l-jén megalakult a JSZP elnöke, a keresztényszocialista Katajama Tecu által 

vezetett szocialista-demokrata koalíciós kormány. Feladata volt az új alkotmánynak 

megfelelıen átalakítani a japán jog- és állami intézményrendszert. Ennek eleget is tett, de a 

megszállás nyomása, a katasztrofális gazdasági helyzet és a nyomor által kiváltott 

tömegmozgalmak elleni politikai küzdelem szétforgácsolta a koalíció erıit. 1948 

februárjában a Katajama-kormány lemondott. 

1948 után Japán felértékelıdött az amerikai külpolitika és a hidegháború „kitörése” miatt. 

Japán az amerikai védelmi vonal fontos részévé vált. A cél ezért Japánban a baloldal 

visszaszorítása és a gazdaság helyreállítása lett. Az üzemek jóvátétel címén folyó leszerelését 

leállították. 

Josida-Sigeru, a Liberális Párt vezetıje, 1948 decemberében kisebbségi kormányt 

alakított, majd a parlament feloszlatása után az új választásokon (1949. január) elsöprı 

gyızelmet aratott 

Josida ekkor kezdte meg kiépíteni a háború utáni japán politikai struktúra alapjait, a késıbb 

legendássá vált „vasháromszög”-et (a politikai elit, az ipari-pénzügyi körök vezetıi és az 

állami hivatalnokréteg). Választási ígéretek révén maga mellé állította a pénzemberek nagy 

részét, akik a háborús vereség okozta kábulatból magukhoz térvén megszervezték érdek-

képviseleti szervezeteiket, a Japán Vállalkozók Szövetségét (Nikkeiren) és a gazdasági 

hatalom csúcsszervét, a Gazdasági Szervezetek Szövetségét (Keidanren). 

A gazdaság stabilizálásához közvetlen amerikai beavatkozásra volt szükség. 1949 

februárjában Tokióba érkezett Joseph Dodge detroiti bankár, aki radikális intézkedésekkel 

igyekezett megteremteni a japán gazdasági fejlıdés feltételeit. Az infláció letörése érdekében 

a jen árfolyamát a dolláréhoz kötötte (1 dollár = 360jen). A gazdaság racionalizálása 

érdekében több százezres elbocsátási hullám kezdıdött. Ez a szakszervezeti és a baloldali 

mozgalmak fellángolásával járt, amit viszont a Fıparancsnokság csírájában elfojtott. Japánba 

is begyőrőzött a mccarthyzmus:47 kommunista szimpátia vádjával százával mondtak fel a 

média dolgozóinak, közalkalmazottaknak és szakszervezeti vezetıknek. 

                                                           
47 A mccarthyzmus Joseph McCarthy szenátor nevéhez főzıdik, aki az 1950-es évek elején az Amerikai Egyesült 
Államokban „boszorkányüldözést” indított a kommunista(gyanús) személyek ellen. 
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1949-re Washingtonban úgy döntöttek, hogy megkötik a békét a Szovjetunió nélkül is.48 

1950. július 21-én John F. Dulles, Truman elnök különmegbízottja megkezdte az 

egyeztetést a békérıl. Négy nappal késıbb kirobbant a koreai háború, amely új helyzetet 

teremtett Japán számára. 

Az Egyesült Államok, nyomására az ENSZ agresszornak minısítette a Koreai Népi 

Demokratikus Köztársaságot, és megkezdte az ellentámadást az észak-koreai erık ellen, 

amelyek egy hónap alatt birtokukba vették majdnem az egész koreai-félszigetet. Az ENSZ-

csapatok fıparancsnoka MacArthur lett. Miután a szigetországban állomásozó amerikai 

egységeket átdobták Koreába, felvetıdött a szüksége annak, hogy Japán maga szervezze meg 

rendfenntartó alakulatait. 1949 nyarán amerikai felszólításra Tokió megkezdte a 75 ezer fıt 

kitevı rendıri alakulatainak felállítását. Számos volt katonatiszt találhatott új hivatást a 

rendıri egységekben, és olyan eltiltott politikusok térhettek vissza a közéletbe, mint Hatojama 

Icsiró, aki a harmincas években kultuszminiszterként irányította a nagy tisztogatásokat az 

egyetemeken. Ezzel szemben a baloldalon a JKP mőködését ideológiai viták, a japán és 

amerikai hatóságok zaklatásai bénították, és a JSZP sem találta meg a megfelelı politikai 

választ a felgyorsult eseményekre. 

Az 1953júliusáig elhúzódó háború folyamán az amerikai hadvezetés logisztikai 

hátországnak használta Japánt, ami az egyik pillanatról a másikra igazi háborús 

konjunktúrát eredményezett a szigetországban. A háború elsı szakaszában még csak a 

homokzsáknak való vászon, szögesdrót beszerzése történt Japánból. Késıbb azonban már a 

gépjármővek javítása, majd teherautók, vagonok gyártása, útépítéshez szükséges gépek és 

nyersanyagok biztosítása, lövedék és puskapor elıállítása is a szigetországban történt. A 

háborús megrendelések haszonélvezıi azok a nagyvállalatok voltak, amelyek vezetıi már 

korábban közel kerültek Josidához és a konzervatív-bürokrata politikusi gárdához. A 

konjunktúrának köszönhetıen 1951-ben a japán ipari termelés mennyisége elıször haladta 

meg a háború elıtti legmagasabb szintet. 

A békeszerzıdéssel kapcsolatos elégedetlenkedést az Egyesült Államok csak Nagy-

Britanniával volt hajlandó kompromisszumos megoldással enyhíteni. A Szovjetunió többek 

között azt követelte, hogy a béke megkötését követıen számolják fel az amerikai 

támaszpontokat. Ehhez a követeléshez India is csatlakozott. A délkelet-ázsiai államok 

többsége nem volt hajlandó lemondani a jóvátételrıl, noha az ezzel kapcsolatos kifizetések 

beszüntetése is szerepelt a tervezetben ugyanúgy, mint Tajvan meghívása. Ám Nagy-

                                                           
48 A szovjet atombomba és a kínai változások mind sürgetıbbé tették a kérdés megoldását. 
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Britannia, amely Hongkong biztonsága érdekében idıközben elismerte a Kínai 

Népköztársaságot, utóbbi bevonását követelte a békeszerzıdésbe. Ezen a ponton az Egyesült 

Államok engedett, és az 1951 szeptemberében San Franciscóban összeült 

békekonferenciára egyik Kína sem kapott meghívást. 

A békeszerzıdést 1951. szeptember 8-án írta alá 49 ország képviselıje, de az aláírók 

között nem szerepelt a Szovjetunió, egyik Kína sem, de India, Burma és még néhány délkelet-

ázsiai, illetve kelet-európai ország sem. A szerzıdésben rögzítették, hogy Japán visszanyeri 

teljes szuverenitását, kivonják a megszálló csapatokat az országból. Lemond háború elıtti és 

alatti területi szerzeményeirıl (Korea, Tajvan, Kuril-szigetek, Dél-Szahalin stb.). Hozzájárul 

viszont, hogy Okinava és néhány déli szigetcsoport az Egyesült Államok igazgatása alatt 

maradjon. A szerzıdı felek elismerték Japán jogát az egyéni, illetve kollektív önvédelemre, s 

lemondtak a japán által fizetendı jóvátételrıl is. 

Josida kijelentette: „Ez a békeszerzıdés nem a bosszú szerzıdése, hanem a megbékélés és 

a bizalom írásba foglalása.” 

A miniszterelnök öröme nem volt alaptalan. Immár nem kellett politikai döntéseit a 

megszálló hatóságok szándékaihoz illeszteni. A megoldatlan kérdések azonban némi 

aggodalomra okot adtak: békeszerzıdés hiánya egy sor országgal (Kína, Korea, Szovjetunió, 

India, délkelet-ázsiai országok); tisztázatlan területi kérdések a Szovjetunióval, Kínával, 

Koreával; a jóvátétel kérdésének végleges rendezése; az amerikai haditámaszpontok kérdése 

stb. A békeszerzıdés 1952. április 28-án lépett hatályba. Japán közel hét év után 

visszanyerte önálló államiságát. 

10.2. A japán-amerikai biztonsági szerzıdés és az „1955-ös rendszer” 

megszületése (1952–1960) 

A szintén San Franciscóban aláírt japán-amerikai biztonsági szerzıdés értelmében az 

Egyesült Államok védelmi szükségleteinek megfelelı mérető haderıt állomásoztathat Japán 

területén, amely nem csak külsı támadás ellen, hanem belsı zavargások esetén is 

bevethetı. 1952-ben Japán megkötötte a békét Tajvannal, Indiával, és megkezdte: tárgyalásait 

Dél-Koreával is. Tajpej amerikai nyomásra lemondott a jóvátételrıl, így a béke létrejöhetett, 

ám a szöuli kormány nem csupán a jóvátételhez, hanem Tokió bocsánatkéréséhez is 

ragaszkodott, amire a konzervatív japán kormány nem volt hajlandó. A tárgyaláséi ezért 

megszakadtak. 

Az Egyesüli Államok tehermentesítése miatt fontos volt, hogy Japán nagyobb mértékben 

részesedjen a katonai terhekbıl. 
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1953 júliusában tárgyalások kezdıdtek Washington és Tokió között egy kölcsönös 

biztonsági szerzıdés megkötésérıl. Az Egyesült Államok csak akkor folyósította Japán 

újjáépítési segélyeit és kölcsöneit, ha a szigetország megfelelı hatékonyságú haderıt állít ki. 

Októberben Ikeda Hajato washingtoni látogatása során az amerikai fél a haderı létszámát 

325-350 ezer fıben jelölte meg. Ikeda az amerikai igények kielégíthetetlensége mellett érvelt. 

Hivatkozott az alkotmány megkötéseire, a lakosság érzelmeire és az ország gazdasági 

korlátaira. Mivel Japán nem nélkülözhette az amerikai támogatást, a tárgyalások végül 

sikerrel zárultak. 1954 márciusában aláírták a kölcsönös biztonsági egyezményt, júliusban 

pedig Japánban létrehozták a három fegyvernembıl álló Önvédelmi Erıket.49 

A Josida-kormánynak nem volt más választása, mint elfogadni az amerikai követeléseket, 

miközben számolnia kellett az újrafegyverkezést ellenzık tiltakozásával is. A környezı népek 

tiltakozása sem lehetett közömbös, de az országos mozgalom kibontakozása jelentette a 

komolyabb próbatételt. A békealkotmány védelme mellett az 1954 márciusában a csendes-

óceáni Bikini-szigeteknél végrehajtott amerikai kísérleti hidrogénbomba-robbantás - 

amelynek egy japán halászhajó is áldozatául esett - elleni tiltakozás országos mozgalommá 

terebélyesedett. Már a függetlenség elsı éveiben fellángolt az Okinava visszaszerzését 

követelı mozgalom. Az amerikai kormányzat a tömegtüntetések hevének csillapítására 1953 

végén lemondott a katonailag értéktelen Amami-szigetekrıl, ám a gesztus eredménytelen 

maradt. 1955-ben a bandungi konferencia50 és az osztrák államszerzıdés51 aláírása 

                                                           
49 A japán katonaságot szigorúan korlátozták a japán alkotmány 9. paragrafusában. Ez megtiltja hadsereg, 
haditengerészet és légierı létrehozását, de engedélyezi önvédelmi erık fenntartását. Az Önvédelmi Haderı 
minimális partraszálló és áttelepülési képességgel rendelkezik, nincsenek nagy hatótávolságú csapásmérı 
fegyvereik (nagy hatótávolságú levegı-föld fegyverek és nagy hatótávolságú hadászati és harcászati 
támadógépeik), a légierı légi üzemanyag-utántöltı képessége minimális, kétéltő (tengerészgyalogos), vagy 
különleges hadmőveleti alakulataik létszáma is csekély. Ennek ellenére az Önvédelmi Haderı felszerelése 
korszerő. Japán hagyományosan GDP-je 1%-át költi véderejére, azonban a közelmúltbeli hihetetlen gazdasági 
fellendülés hozta bevételnövekmény miatt ez hatalmas összeg: az ország évi 45,8 milliárd USD-t költ rá. Ennek 
nagyjából a fele a személyi állományra, a másik fele a felszerelések fenntartására és a fejlesztésekre különül el. 
Ezzel Japán rendelkezik a hatodik legnagyobb katonai költségvetéssel, az Amerikai Egyesült Államok, Kína, 
Oroszország, az Egyesült Királyság és Franciaország után. 

• Japán Szárazföldi Véderı 
• Japán Tengerészeti Véderı 
• Japán Légi Véderı 

50 1955. április 18-án nyitották meg az indonéziai Bandung városában azt az egyhetes afroázsiai konferenciát, 
ahol a 29 megjelent állam lerakta egy új, a két hidegháborús hatalmi tömbtıl elkülönülı politikai közösség 
alapjait. 
Az indonéz városban rendezett tárgyalások legfıbb elıkészítıi a házigazdák mellett a volt Brit India utódállamai 
(pl. India, Pakisztán, Sri Lanka) voltak, fı védnöke és házigazdája pedig Ruslan Abdulgani indonéz külügyi 
államtitkár lett. A konferencián magukat képviseltetı afrikai és ázsiai államok lefedték a világ egynegyedét; az 
egyik legjelentısebb vendég Csou en-Laj kínai miniszterelnök volt, aki ellen repülıútja során – vélhetıen az 
amerikai titkosszolgálat emberei – sikertelen merényletet követtek el. 
A bandungi konferencia eszmei alapját Nehru 1954-es sri lanka-i beszéde fogalmazta meg, aki India és a hozzá 
hasonló, gyarmati uralom alól felszabadult államok számára az „el nem kötelezettség” politikáját tartotta a 
legüdvösebbnek. Az egyhetes tárgyalás végén kiadott tízpontos deklarációt aláíró államok hitet tettek az 
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tovább fokozta a semlegesség s az elnemkötelezettség iránti vágyat. 1955. augusztus 6-án 

rendezték meg elıször a Hirosimai Atomellenes Világtalálkozót. 

A békemozgalmakban nagy szerepet játszottak a férfiakkal egyenlı politikai jogokkal 

nemrég felruházott nık. A békemozgalmak politikai haszonélvezıje a JSZP balszárnya volt. A 

japán szocialisták jobb- és balszárnya a békeszerzıdés és a biztonsági szerzıdés 

elfogadásával, illetve elutasításával kapcsolatos viták következtében 1951-ben szétvált. 1950-

ben szakadás történt a JKP-n belül is. A fı áramlattá a JKP fegyveres forradalmi harcot 

hirdetı szélsıséges irányzata vált, amelynek semmilyen tömegbázisa nem volt. így a 

parlament baloldalát a JSZP balszárnya képviselte. Ezen frakció 1951-ben mindössze 16 

képviselıi mandátummal indult, de az 1955-ös választásokra - miközben a JSZP jobbszárnya 

is erısödött — a csoport 89 fıre duzzadt. 

A Liberális Párt és a Josida-kormány jobboldali ellenzékének vezéralakja Hatojama Icsiró 

volt, akinek csoportja 1954-ben kivált a Liberális Pártból, és a volt Demokrata Párttal 

egyesülve létrehozta a Japán Demokrata Pártot. Az új politikai képzıdmény élesen 

kritizálta Josida politikáját, amely - mintegy a megszállás továbbéléseként - mindenben az 

amerikai igényeknek igyekezett megfelelni. Hatojama programjába vette az alkotmány 

revízióját, a honvédelmi erık fejlesztését, a biztonsági szerzıdés módosítását oly módon, 

hogy Japán és az Egyesült Államok egyenlı szintő szövetségesként szerepeljen benne. 

Síkraszállt Japán teljes és csorbítatlan szuverenitásának visszaszerzéséért. Az amerikai 

dominancia ellensúlyozásaként Hatojama hangoztatta a Szovjetunióval és a Kínával való 

diplomáciai kapcsolatfelvétel fontosságát is. 

A JDP külpolitikai orientációja egybeesett a gazdasági körök érdekeivel, akik pragmatikus 

módon üzleti lehetıségeket láttak a két hatalmas szomszédban. Együttérzésre talált a baloldal 

párjaiban is, amelyek politikai támogatást reméltek a két kommunista nagyhatalom részérıl. 

                                                                                                                                                                                     

Egyesült Nemzetek Chartájában foglalt emberi jogok betartása mellett, követelte a faji megkülönböztetés 
eltörlését, az államok szuverenitásának, a nemzetközi jog szabályainak tiszteletben tartását, és kifejezték 
óhajukat a konfliktusok erıszakmentes, békés megoldása iránt. 
A kirajzolódó szövetség az 1961-es belgrádi konferencia után intézményesült, és a hidegháború során olyan 
államok is csatlakoztak hozzá (például az 1961-es házigazda, a Tito által vezetett Jugoszlávia, vagy a Fidel 
Castro-féle Kuba), melyek mozgásterüket próbálták növelni hatalmi tömbjükön kívül. A Belgrádban alapított El-
Nem Kötelezettek Mozgalma mind a mai napig létezik, jelenleg 118, zömmel afrikai, ázsiai és latin-amerikai 
ország a tagja, 18 állam pedig megfigyelı státusszal rendelkezik a szervezetben. 
51 Az államszerzıdés (1955 május 15) visszaállította a független és demokratikus Ausztriát. Az Egyesült 
Államok, Franciaország, Nagy-Britannia és a Szovjetunió kötelezettséget vállalt az alpesi ország 
függetlenségének és területi integritásának tiszteletben tartására az 1938. január 1-jei határok között. Az osztrák 
államszerzıdés megtiltotta Ausztria csatlakozását Németországhoz, tömegpusztító fegyverek gyártását és 
birtoklását, kötelezte a bécsi kormányt a demokratikus szabadságjogok biztosítására. Ezzel összhangban hozta 
meg az osztrák parlament az Ausztria állandó semlegességét kimondó törvényt, amely deklarálta, hogy az ország 
semmiféle katonai szövetséghez nem csatlakozik és nem engedi meg, hogy területén idegen államok katonai 
támaszpontokat létesítsenek. 
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Ráadásul 1954 elején a kormány számos tagja belekeveredett egy megvesztegetési botrányba. 

Ilyen körülmények között Hatojama 1954 decemberében bizalmatlansági indítványt 

terjesztett be a kormánnyal szemben, amelyet a JSZP mindkét frakciója támogatott. Ez Josida 

Sigeru több mint hatéves miniszterelnöksége végét jelentette. Az új miniszterelnök Hatojama 

lett. 

Az 1955. februári választásokat a demokraták és a szocialisták mindkét frakciójának 

elıretörése és a liberálisok veresége jellemezte. Jóllehet, Josida megbuktatásában 

együttmőködött a kormány jobb- és baloldali ellenzéke, ezt követıen a tét a békealkotmány 

védelme, illetve annak revíziója volt. Ez ádáz politikai mozgásokat váltott ki. Mivel a 

baloldal mandátumai meghaladták az egyharmadot, képesek voltak megakadályozni 

Hatojama nem titkolt célját, az alkotmányrevíziót, de a szoros eredmény mindkét felet 

lépésre ösztönözte. 

1955 júliusában a JKP VI. kongresszusán, a vezetıség önkritikát gyakorolt, feladta a 

szélsıbaloldali politikát: újraegyesülésüket követıen egy „szeretetreméltó” párt arculatát 

öltve kívántak visszatérni a parlamentáris politizálás színterére. 

A szakszervezetek a konzervatív erık elleni hatékony fellépés érdekében már 1954 

novemberében egyesülésre szólították fel a JSZP két frakcióját. Mivel az alkotmánymódosítás 

és az újrafegyverkezés közvetlen veszélye balra tolta a JSZP jobbszárnyát is, megkezdıdtek a 

tárgyalások a két szocialista frakció között. 1955. október 13-án mondták ki a JSZP 

újraegyesülését, ami egy egységes erıs baloldal születését eredményezte. A párt elnökét a 

balszárny, fıtitkárát pedig a jobbszárny adta. 

A konzervatívok nem hagyhatták válasz nélkül az egységes baloldal megszületését. Josida 

bukásával a liberálisok és a demokraták közötti politikai ellentétek feloldódtak, ami 

megteremtette a konzervatív fúzió feltételét is. Noha a vezetı politikusok rivalizálása 

nehezítette a megegyezést. 

1955. november 15-én megszületett a Liberális Demokrata Párt, s elsı elnöke Hatojama 

Icsiró lett. 

1955 végére kialakult az a pártstruktúra, amely közel negyven éven át nem változott: a 

heterogén és több frakcióból álló, konzervatív LDP gyakorolta a hatalmat, míg a JSZP, a JKP 

és néhány késıbbi pártalakulás képezték az örök ellenzéket. Ezt nevezik „1955-ös 

rendszernek”. 

A Hatojama-kormány azonnal megkezdte az alkotmánymódosítás és az Önvédelmi Erık 

fejlesztésének jogi elıkészületeit. Ám az ellenzék egységes és határozott fellépése minden 
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kísérletét kudarcra ítélte. A kormány számára nem maradt más hátra, mint a nagyobb 

támogatottságot élvezı külpolitikai programjának megvalósítása. 

A Szovjetunióval történı kapcsolatfelvétel nagy jelentıségő volt. Japán élelmezése 

szempontjából nélkülözhetetlen volt egy halászati egyezmény megkötése. Emellett a 

Szovjetunió szavazatára szükség volt ahhoz, hogy Japán az ENSZ tagállamává válhasson. Az 

1955 januárjában, Londonban kezdıdı tárgyalások középpontjába a területi kérdés került. 

Japán követelte, hogy a Szovjetunió hagyja el azt a négy szigetet, amelyek japán értelmezés 

szerint nem a Kuril-szigetek, hanem Hokkaido részét képezik (Habomai, Sikotan, Kunasiri, 

Etorofu), s amelyeket a szovjetek 1945 augusztusa óta megszállva tartottak. Moszkvának 

természetesen nem volt tudomása arról, hogy rendezetlen területi; kérdés létezne a két ország 

között Tokió azonban nem kockáztathatta sem a halászati egyezményt, sem az ENSZ-tagságot, 

így engedni volt kénytelen. 

1956. október 19-én Hatojama és Gromiko szovjet külügyminiszter Moszkvában közös 

nyilatkozatot adott közre, ebben a Szovjetunió lemondott a jóvátételrıl, s kijelentette, hogy 

támogatja Japán tagfelvételi kérelmét az ENSZ-be. Helyreállították a nagyköveti szintő 

diplomáciai kapcsolatokat. A területi kérdést a késıbb megkötendı békeszerzıdésben 

kívánták rendezni. 1956. december 12-én japán az ENSZ 80. tagállama lett. 

Hatojama a belpolitikai kudarcok és a diplomáciai sikerek után lemondott, és utódlásáért 

ádáz küzdelem kezdödött az LDP soraiban. Vezetı politikusok a köréjük szervezıdött LDP-

frakciók segítségével bonyolult informális játékszabályok szerint, a politika minden létezı 

eszközét igénybe véve igyekeztek az LDP pártelnöki székébe és az ezzel járó miniszterelnöki 

posztra, azaz a hatalom csúcsára jutni. 

l956 végén a liberális politikus, Isibasi Tanzan lett a miniszterelnök, aki betegség miatt 

hamarosan kénytelen volt lemondani. A miniszterelnöki posztot 1957 februárjában a 

konzervatív Kisi Nobuszuke, Tódzsó Hideki háborús kabinetjének kereskedelmi és ipari 

minisztere szerezte meg. 

Kisi, az ország gazdasági újjáéledését érzékelve, külpolitikai programjának 

leglényegesebb elemévé egy „kommunistaellenes ázsiai gazdasági blokk” létrehozását 

tekintette, amelyben Japánt illetné meg a vezetı szerep. Az ország újrafelfegyverzése mellett 

tervbe vette az Egyesült Államokhoz főzıdı viszony megváltoztatását is. Ez az 1951-es és 

1954-es biztonsági szerzıdések újrafogalmazását jelentette: azt, hogy ne csupán az Egyesült 

Államok szavatolja egyoldalúan Japán biztonságát, hanem a védelmi kötelezettség kölcsönös 

legyen. Ez viszont rögtön olyan kötelezettségeket rótt volna Tokióra, amelyeknek csak az 

alkotmány békecikkelyének megváltoztatásával tudott volna eleget tenni. 
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Programjának végrehajtását hat országot felölelı ázsiai úttal kezdte (1957. május-

június). Ez alkalommal Japán rendezte jóvátételi kötelezettségeit, és tetemes kölcsönökkel is 

támogatta a függetlenségüket nemrégiben elnyert délkelet-ázsiai államokat. A kifizetések 

állami megrendelések teljesítése formájában történtek (vízerımővek, vasutak, hírközlési 

hálózatok, gyárak építése), a japán törlesztések tehát visszaforogtak a japán befektetık 

zsebeibe. A szigetország gyors fejlıdésnek indult gazdasága biztos piacokhoz jutott. 

Az ázsiai körutat követıen Kisi bejelentette hadsereg-fejlesztési elképzeléseit. Eszerint 

1961-ig a japán szárazföldi haderıt 180 ezer fıre, a tengeri haderıt 124 ezer tonnára és a 

légierıt 1300 harci gép erejéig kívánta fejleszteni. 

1957. június 22-én Washingtonban Kisi és Eisenhower közös nyilatkozatban jelentették 

be, hogy új korszak veszi kezdetét a két ország kapcsolataiban. A Fehér Ház deklarálta, hogy 

üdvözli a japán hadsereg-fejlesztési elképzeléseket és Japán erıfeszítéseit, amelyeket a 

délkelet-ázsiai térség fejlesztéséért tesz. Sıt, 1958 szeptemberében már az Egyesült Államok 

javasolta, fogalmazzák újra a biztonsági szerzıdést, akár még a japán alkotmány 

megváltoztatása elıtt. Washington igyekezetének hátterében az húzódott meg, hogy a 

Szovjetunió az. Egyesült Államokat megelızve fejlesztette ki interkontinentális ballisztikus 

rakétáit (1957. augusztus), és elınyre tett szert az őrkutatásban is (októberben föld körüli 

pályára bocsátotta az elsı mesterséges holdat)52. A két kormány szakértıi megkezdték a 

szerzıdéstervezet kidolgozását. 

Miközben Kisi elégedett lehetett a külpolitikai fejleményekkel, erıfeszítéseket tett 

belpolitikai programjának végrehajtására is. A kormány törvényjavaslatokat terjesztett be a 

pedagógusok autonóm szervezeteinek állami ellenırzés alá vonásáról (a pedagógusok 

jelentıs része a békealkotmány híve volt, és nagymértékben befolyásolták a közvéleményt). Ki 

kívánta terjeszteni a rendırség hatáskörét is (az új biztonsági szerzıdés s az alkotmányrevízió 

elleni tömegmozgalmakkal szemben hatékony rendıri erıre volt szükség). Az idısebb 

generáció emlékezetében még élt a háború alatti rettegett rendır képe, s ez elég volt ahhoz, 

hogy országos mértékő tiltakozó akciók vegyék kezdetüket. Mivel az LDP egy része is 

visszariadt ez utóbbi törvényjavaslat támogatásától, 1958. november elején az alsóházban ez 

a kormány-elıterjesztés kisebbségben maradt. 

A kormány népszerőtlen lépései miatt meginogni látszott Kisi helyzete. Ekkor azonban egy 

másik esemény teljesen elvonta a közvélemény és a tájékoztatási eszközök figyelmét a 

miniszterelnökrıl és politikájáról: 1958. november 27-én az udvartartás bejelentette Akihito 

                                                           
52 Az elsı mőhold a Szputnyik–1 volt, amelyet a Szovjetunió indított 1957. október 4-én. 
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koronaherceg eljegyzését a polgári származású Sóda Micsikóval. A következı év áprilisában 

sorra kerülı esküvıig a japán szigetek a demokratizálódott császári házról és a bájos aráról 

szóló híradásoktól harsogtak, mintegy eufóriás állapotot idézve elı. 

Alig ült el azonban az esküvıi parádé hangja, a JSZP, a JKP és a szakszervezetek újult 

erıvel szálltak harcba az új biztonsági szerzıdés megkötése ellen. A mozgalom nagy 

társadalmi támogatottságot élvezett. A japán nép jelentıs része békéje és biztonsága 

fenyegetettségét látta abban, hogy hazája kölcsönös védelmi kötelezettséget vállal, amelynek 

következtében az Egyesült Államok belesodorhatja egy esetleges térségbeli konfliktusba. Ezt 

az érzést csak növelték az amerikai tengerészgyalogosok japánokkal szembeni 

erıszakoskodásai és Kisi miniszterelnök kijelentései a békealkotmány revíziójának 

szükségességérıl. 

A mozgalom egysége nem tarthatott sokáig. 1959 novemberében Japán Kommunisták 

Szövetsége néven a JKP-bıl kivált egy csoport, amely azonnali fegyveres felkelést sürgetett. 

Ez a csoport komoly befolyáshoz jutott a Diákönkormányzatok Országos Szervezetében. A 

másik oldalon 1960 januárjában a JSZP-bıl kiváltak azok a politikusok, akik elfogadták a 

biztonsági szerzıdést. Ezek 40 alsóházi, valamint 16 felsıházi képviselıvel megalapították a 

Demokratikus Szocialista Pártot. 

Az egyre határozottabb tiltakozás és politikai viták árnyékában 1960. január 19-én 

Washingtonban aláírták a japán-amerikai biztonsági szerzıdést felváltó japán-amerikai 

kölcsönös együttmőködési és biztonsági szerzıdést. Az új okmány nem különbözött a régi 

biztonsági szerzıdéstıl annyiban, hogy nem tartalmazott semmilyen megszorító tételt az 

amerikai csapatok állomásozásával kapcsolatosan, és hogy a katonai jelenlétük az egész 

Távol-Kelet békéjét hivatott biztosítani. Az új szerzıdés olyan védelmi kötelezettségeket is 

rótt Japánra, amelyek a régiben nem szerepeltek. 

A parlamenten kívüli egyre duzzadó tiltakozó mozgalmakra nem csupán a Li Szin Man és 

Menderes53 bukását eredményezı dél-koreai és törökországi események (1960. április-május) 

hatottak serkentıleg. A fenyegetettség érzését növelte, hogy – miután május l-jén a 

Szovjetunió légterében lelıttek egy U-2 típusú amerikai kémrepülıt – Hruscsov szovjet 

miniszterelnök és pártfıtitkár mindazokat megfenyegette, akik repülıtereiket az amerikaiak 

rendelkezésére bocsátják (a Tokió melletti Acugi bázison a lelıtt típusból több állomásozott). 

                                                           
53 Adnan Menderes (1899. – 1961. szeptember 17.) Törökország kilencedik miniszterelnöke, az elsı 
demokratikus úton választott kormányfıje. 1946-ban a Demokrata Párt egyik alapítója volt. Az 1960-as katonai 
puccsot követıen halálra ítélték és két társával együtt Đmralı szigetén kivégezték. 1990-ben rehabilitálták, 
hamvait a számára Isztambulban épített mauzóleumba helyezték át. Ma több közterület, iskola, egyetem és az 
izmiri repülıtér viseli a nevét. 
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Az ellenzék a parlamentarizmus adta lehetıségeken keresztül próbálta megakadályozni a 

szerzıdés ratifikálását, de a konzervatív többséggel szemben csak az idıhúzásra telt erejébıl. 

Kisi az alkotmányos jogokat és a házszabályt semmibe véve, a kormányırséggel félre 

taszíttatta az ellenzéki képviselıket, akik el kívánták torlaszolni az üléstermet, és az utolsó 

pillanatban a kormánypárti képviselık megszavazták a szerzıdés ratifikálását. 

A miniszterelnök alkotmánysértı magatartása nem várt tiltakozást váltott ki a tömegekbıl. 

A korábbi passzívabb aláírásgyőjtés (május közepén már 13 millió aláíró tiltakozott a 

biztonsági szerzıdés ellen) átalakult aktív mozgalommá: országos sztrájkok és hatalmas 

tömegdemonstrációk követték egymást. Június 4-én országosan 5,6 millió dolgozó 

szüntette be a munkát. Ahogy közeledett a szerzıdés életbelépésének a napja, annál 

erıszakosabbá váltak a tüntetık, végül június 15-én a 150 ezer fıbıl álló tömeg benyomult 

a parlamentbe és összetőzött a rendırséggel. Kisi nem engedett, lemondta az amerikai 

elnök meghívását, és követelte a katonaság bevetését (a védelmi miniszter nem tett eleget a 

kérésnek). Június 18-án éjfélkor, mialatt 330 ezer fı tiltakozott a parlament körül, 

automatikusan életbe lépett a japán-amerikai kölcsönös együttmőködési és biztonsági 

szerzıdés. A tömeg szétszéledt, 23-án kicserélték a ratifikációs okmányokat, Kisi pedig még 

aznap bejelentette lemondását. 

10.3. A nagy gazdasági növekedés idıszaka (1960–1972) 

Kisi Nobuszukét Ikeda Hajato, a régi pénzügyminisztériumi bürokratából lett politikus 

váltotta fel az LDP elnöki posztján és a miniszterelnöki székben. A békealkotmány már 

olyan i mélyen beleivódott a társadalmi tudatba, hogy annak revíziós kísérletei a baloldal 

karjaiba terelik a társadalmat. Ráadásul a baloldali mozgalmak fellángolása ellenlépéseket 

váltott ki a szervezett bőnözıkkel (jakuza) összefonódott szélsıjobboldali csoportok részérıl 

is. 

1960 októberében Aszanuma JSZP-fıtitkárt több ezer ember elıtt tartott beszéde közben 

tırrel sebezte halálra egy szélsıjobboldali aktivista. Az 1950-es évek második felétıl 

folyamatosan érzékelt rohamos (évi 7-8 százalékos) gazdasági növekedésbıl viszont a 

természeténél fogva gazdasági kérdések iránt amúgy is érzékenyebb új miniszterelnök 

politikai tıkét tudott kovácsolni. 

Ikeda 1960 szeptemberében meghirdette a hangzatos „nemzeti jövedelem 

megkétszerezésének programját”. A terv az 1961-tıl 1970-ig tartó tíz esztendıre vonatkozott, 

és Ikeda, a tapasztalt pénzügyi szakember akkor legmerészebb álmában sem gondolta volna, 

hogy Japán nemzeti jövedelmének megkétszerezéséhez nem tíz, hanem évi két számjegyő 

növekedési ráta mellett mindössze hét év is elegendı lehet. 
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Japán gazdasága a koreai háború idején állt rá a növekedési pályára, de az 1955-tıl 

kezdıdı és két éven át tartó konjunkturális idıszak teremtette meg a modern gazdaság 

kiépítésének feltételeit (ezt az idıszakot mitikus államalapító császárukról Dzsimmu-

konjunktúrának nevezték el). Ez idı alatt szinte egy idıben cserélték le a kiöregedett 

gépparkot, illetve kezdték meg a jóvátétel fejében leszerelt és elszállított berendezések 

pótlását, ami óriási lökést adott a gazdaságnak. 

Rövid visszaesést követıen 1959-tıl újabb két évig tartó befektetési láz vette kezdetét. (Ez 

a korszak a sintoista Olümposz barlangbejáratáról, amin keresztül Amateraszu Ómikami 

napisten elárasztotta fénnyel a külvilágot, Ivato-konjunktúra nevet kapta.) 

Az erıfeszítés ekkor már elsısorban az acélipar, a nehézvegyipar és a gépgyártás 

területeire koncentrálódott. 1960 és 1964 között a szabadon behozható termékek aránya 41 

százalékról 93 százalékra növekedett. Japán 1963-ban aláírta a GATT-egyezményt54, 1964-

ben OECD-tagállam55 lett és csatlakozott a Nemzetközi Valutaalaphoz. A jen konvertibilis 

fizetıeszközzé vált a japán exportırök számára roppant elınyös 1 USD = 360 JPY kötött 

árfolyamon. 

Az évtized során bezárták a szénbányákat és a kıolaj vált a szinte kizárólagos 

energiaforrássá. A kıolajat olcsón be tudták szerezni az arab országokból, finomítása pedig 

belföldön történt. 

A külföldi és belföldi piac egyaránt rendelkezésre állt. Már az ötvenes évek végén japán 

családok milliói vásárolták meg a „szentháromságot”: a televíziót, a mosógépet és a 

hőtıgépet. A japán gazdaság sikerének fontos feltétele volt a korszerő technológiák 

akadálytalan bejutása az országba, elsısorban az Egyesült Államokból. A késıbbiekben a 

japán fejlesztések is meghatározóvá váltak. 

Az 1960-as években az alkalmazottak létrehozták a vállalati (vertikális) szakszervezeteket, 

amelyek korporatív56 jelleggel a vállalat vezetésével, pontosabban magával a vállalattal 

hirdették az érdekazonosságot. Ezen szakszervezetek szükségszerően nemet kiáltottak a 

baloldali mozgalmakra, elsısorban a JKP politikájára, és az ágazati szakszervezetekkel is 

                                                           
54 Általános Vámtarifa- és Kereskedelmi Egyezmény (General Agreement on Tariff and Trade): a nemzetközi 
kereskedelem egyezménye. 1947-ben 23 ország kötötte meg Genfben. Tevékenységében ma már több mint 100 
ország vesz részt. Ezek a világkereskedelemnek mintegy 80%-át bonyolítják le. Mo. 1973-ban lett tagja a 
szervezetnek. A tagországok vámkedvezményeket nyújtanak egymásnak és kötelezettséget vállalnak, hogy 
alkalmazzák egymás irányában a legnagyobb kedvezmény elvét. Az egyezmény tiltja a diszkriminációt és a 
dömpinget. A GATT az ENSZ szakosított szervezete. A WTO 1995. január 1-jén jött létre az 1947-ben 
megkötött GATT (Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény) utódaként. 
55 A Gazdasági Együttmőködési és Fejlesztési Szervezet (angol nevének – Organisation for Economic Co-
operation and Development – rövidítésérıl hazánkban is fıként OECD néven ismert nemzetközi szervezet. Fı 
célja a tagállamok gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi tevékenységének összehangolása. 
56 Együttmőködı; testületi 



[119] 

 

visszautasították az együttmőködésit. Az új szervezetek népszerőségének egyik oka volt az, 

hogy a gyors növekedés arányában végrehajtott rendszeres béremelés, és a vállalat 

gondoskodása alkalmazottairól azt az érzetet keltette a munkavállalóban, hogy a munkaadó 

megfelelı mértékben figyelembe veszi érdekeit. 

A japán gazdasági modell legfontosabb elemei a következık: a vállalat egy életen át 

alkalmazza a dolgozót; az elımenetel mindenki számára életkorától függıen biztosított; a 

vállalat képezi ki a kezdı munkaerıt, melyben a kollektív munkára való nevelés nagy 

szerepet kap; a döntéshozatali folyamatokba bevonják a dolgozókat; a vállalat gondoskodik a 

dolgozó szociális biztonságáról és segíti ıket magánéletbeli problémáik megoldásában is. A 

hagyományos japán közösség (a család, mint funkcionális és nem vér szerinti közösség) 

kerete az államot felváltva (a korábbi család-állam koncepció helyett) a vállalat lett. 

A politikai vezetés egyre nagyobb összegeket fektetett az infrastrukturális 

fejlesztésekbe. 

Az 1964-ben megrendezett tokiói olimpiával kapcsolatos befektetésekbıl 880 milliárd jent 

a szuper- expressz vonat, az autópályák és földalatti vasutak, 85 milliárdot pedig 

szemétégetık, víztisztítók építésére, a csatornahálózat fejlesztésére fordítottak (Olimpia-

konjunktúra).  

Az állam által felhasználható hatalmas összegek az alacsony katonai és szociális 

kiadások révén keletkeztek. Az alacsony szociális kiadások (a GDP 5,7 százaléka) magas 

megtakarítást kényszerített a lakosságra, amelynek fedezetét a gondoskodó vállalat 

biztosította. Ezt a felhalmozódott összeget a bankok nagy biztonsággal és haszonnal tudták 

átforgatni a gazdaságba, aminek további serkentı hatása volt. 

Az 1960. novemberi, majd az 1963. februári általános választásokat az LDP fölényes 

gyızelme és a JSZP stagnálása jellemezte (az LDP 296, illetve 294 mandátumot szerzett, a 

JSZP 145, illetve 144 mandátumával szemben). 

Az 1960-as évek elejére a „vasháromszög” elemei elválaszthatatlanul összeforrtak: 

kialakult a konzervatív politikusok, a gazdasági vezetık és a bürokrácia irányítói közötti 

érdek-összefonódás, amely Japán háború utáni politikájának alapjait adta. A gazdasági körök 

állami megrendelések, adókedvezmények és egyéb elınyök reményében hatalmas 

összegekkel finanszírozták vezetı politikusok választási kampányait. A pénz többnyire az 

LDP-n belüli frakciók vezetıihez került, akik az ıket támogató jelöltek rendelkezésére 

bocsátották azt választási hadjáratukhoz. A választások költségeit megnövelte az ún. közepes 

mérető választókörzetek rendszere, amely szerint minden körzetbıl 2-6 képviselı jutott az 
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alsóházba. Emiatt azonos párthoz tartozók is versengtek egymás ellen, ezért a választók nem 

„a párt jelöltjére”, hanem személyre adták szavazatukat.  

Az Ikeda-program meghirdetését követıen a JSZP jelszavai az amerikai életszínvonalat, 

a szovjet szociálpolitikát, az angol parlamentáris demokráciát és a japán békealkotmányt 

jelölték meg célkitőzésnek. Az utópisztikus program nem tudta felvenni a versenyt a 

közvetlen elınyöket ígérı konzervatív jelöltekével. 

1964-ben betegség miatt lemondott Ikeda Hajato. Utódja Szató Eiszaku lett. Szató 

elérkezettnek látta az idıt arra, hogy helyreállítsa Japán teljes területi integritását, ami 

Okinava visszacsatolását jelentette az anyaországhoz. Japán számára a lehetı legjobbkor 

bontakozott ki az indokínai válság. A vietnami háború lehetıséget teremtett Tokiónak arra, 

hogy mindenben kiszolgálja az Egyesült Államokat és cserében tárgyalásokat 

kezdeményezzen a déli szigetcsoport visszacsatolásáról. 

Washington számára nyugtalanító volt a rendezeüen dél-koreai-japán viszony. Miközben az 

amerikaiak mérsékelték az 1961-ben puccsal hatalomra került Pak Csong Hi rendszerének 

támogatását, nyomást gyakoroltak a tokiói kormányzatra, hogy kösse meg az alapszerzıdést 

Szöullal, és Japán vegye át az Egyesült Államok szerepét a dél-koreai rendszer 

stabilizálásában. 

1965 júniusában a két szomszédos állam megkötötte az alapszerzıdést. A szerzıdés 

értelmében Japán nem fizetett jóvátételt (a koreai nép legnagyobb felháborodására legitimnek 

tekintették az 1910-ben Koreára kényszerített megállapodásokat). Vissza nem térítendı 

támogatás formájában azonban 300 millió, hosszú lejáratú hitel formájában 400 millió 

dollárral járult hozzá Dél-Korea gazdaságának stabilizálásához. A japán politikusok kerültek 

minden olyan kifejezést, amelyek a koreai néppel szembeni bocsánatkérésre emlékeztethetett 

volna, s ez országos tiltakozó mozgalmakat váltott ki Dél-Koreában. Augusztusban Pak 

bevezette a rendkívüli állapotot, az egyetemeket meghatározatlan idıre bezáratta, és csak a 

katonaság bevetésével volt képes helyreállítania a rendet. 

Miközben a japán kormány mindenben igyekezett megfelelni a vietnami háborúval 

felmerülı amerikai politikai és logisztikai elvárásoknak, egyre gyakrabban vetette fel Okinava 

kérdését, mint rendezésre váró ügyet. (Okinava lakossága az 1960-as évek elejétıl mind 

határozottabban követelte a csatlakozást az anyaországhoz, s ez néha már az amerikai 

támaszpontok biztonságát is fenyegette.) 

Szató 1967 novemberi washingtoni látogatása alkalmával Johnson elnök kijelentette, 

hogy két-három éven belül meghatározható lesz, hogy Okinava mikor kerülhet vissza 

Japánhoz. 1969 novemberében a Nixon-Szató-csúcstalálkozón megállapodtak a biztonsági 
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szerzıdés meghosszabbításáról és a visszacsatolás idıpontjáról. A szerzıdés aláírására 1971. 

novemberben, Washingtonban és Tokióban egyidejőleg került sor. 1972. május 15-én, 100 

évvel azután, hogy Rjú-Kjú királyság függetlenségét elveszítve a felkelı nap országának 

részévé vált, Okinava 27 év elteltével újból Japán közigazgatása alá került. A szigetek 

területének 12 százaléka továbbra is amerikai katonai támaszpont maradt és Japán 320 millió 

dollárt fizetett ki az amerikaiak által hátrahagyott létesítmények ellenértékeként. 

1966 végétıl újabb dinamikus fejlıdés vette kezdetét, s ez a konjunkturális szakasz a 

korábbiaknál is tartósabbnak bizonyult (a sintoista teremtı istenek egyikérıl Izanagi-

konjunktúrának  nevezték el). Ugrásszerő növekedésnek indult az export, 1967 és 1971 

között évi 20 százalékos növekedés mellett. A kiviteli cikkek nagy részét ekkor a 

gépjármővek, a hajók, a mőszaki cikkek, gépipari termékek, vas és az acél és vegyipari 

termékek alkották. A japán kivitel fele az Egyesült Államokba és a délkelet-ázsiai országokba 

irányult. A behozatalban az energiahordozók (elsısorban a kıolaj) domináltak, ezt követték 

az egyéb nyersanyagok és az élelmiszerek. Japán energiaszükségleteinek mindössze 10, 

szójababszükségleteinek 4 százalékát állította elı belföldön. A rizs importja viszont tilalom 

alatt állt, a japán parasztság, az LDP legbiztosabb szavazóbázisa érdekében. 

A GNP évi növekedése újból 10 százalék fölé emelkedett, és az ország ipari teljesítménye 

már 1968-ban az Egyesült Államok és a Szovjetunió mögött a világon a harmadik helyre 

lépett elıre. 

Ezt a gazdasági teljesítményt az olyan nagy gyártók, mint a Nissan, Hitachi, Toshiba, 

Matsushita (Panasonic), Toyota, Sony stb. mellett a hat nagy tıkecsoportosulás (Mitsui, 

Mitsubishi, Sumitomo, Fuji, Daiichi Kangyo, Sanwa) hajtotta végre. Mindegyik csoport 

számtalan, szervezetileg önálló vállalatból állt, de a zaibacuktól eltérıen nem volt egyetlen 

központi koordináló és tulajdonosi szervük, hanem részvényeik kölcsönös felvásárlásával 

biztosították összetartozásukat. 

1955-ben a lakosságnak még csak 50 százaléka volt városlakó, ez az arány 1970-re 72 

százalékra emelkedett. A társadalom szinte egésze uniformizálódott, középréteggé vált. 

1955-ben a megfelelı korosztály 51, 1975-ben már 92 százaléka rendelkezett 

középiskolai végzettséggel. 

Az egyetemi végzettség aránya 1975-re elérte a 40 százalékot. 

A pártéletben is jelentıs változások zajlottak le. 

1960-ban létrejött a Demokratikus Szocialista Párt, amely a vertikális 

szakszervezetekbe tömörült alkalmazottak számára kínált fel alternatívát, ami vállalati 
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támogatásokat is lehetıvé tett az új párt számára (az ágazati szakszervezetek továbbra is a 

JSZP-t támogatták-). 

1961-ben a JKP VIII. kongresszusán még „szalonképesebbé” tette magát, s fıleg az 

értelmiség és a diákság körében nıtt népszerősége. 1963-ban elıször az SZKP-val, majd 

1966-ban a KKP-val is megromlottak a kapcsolatai. A csehszlovákiai események (1968) 

miatt élesen bírálta a Szovjetuniót. Ezen irányváltásnak köszönhetıen parlamenti 

mandátumainak száma az 1955. évi 2-rıl 1972-re 40-re növekedett. 

1964-ben született egy új politikái formáció, a Nicsiren buddhista szekta társadalmi 

mozgalma (Szóka Gakkai) által megszervezett Kómei Párt. 

A két nagy párt rovására az alsóház sokszínőbbé válása már megkezdıdött az 1969 

decemberében az LDP 288 (a konzervatívok biztos szavazóikat veszítették el a paraszti 

lakosság rohamos csökkenésével), a JSZP 90, a Kómei Párt 47, a DSZP 31 és a JKP 14 

mandátumhoz jutott. 

10.4. A „japán szigetsor átépítése” és „elszámolás a háború utáni politikával” 

(1972–1989) 

1972 júniusában Szató bejelentette visszavonulását. Utódja Tanaka Kakuei lett. 

Tanaka, aki egyszerő paraszti családból származott és csak alsó fokú iskolai végzettséggel 

rendelkezett;a Kisi-kormány szállításügyi minisztere volt, majd az Ikeda- és a Szató-

kormányokban a legfontosabb gazdasági tárcákat vezette. A hatvanas években, az 

„aranykorban” gazdasági csúcsminiszterként szoros kapcsolatokat épített ki a japán tıke 

legfontosabb képviselıivel, akik révén milliárdok fölött diszponált.57 

Egy évtized alatt kiépítette az LDP legnagyobb frakcióját. Hívei és ellenségei egyaránt 

használták gúnynevét: a számítógép-vezérléső bulldózer. ☺ 

A Nixon-doktrína58 meghirdetését és az amerikai-kínai kapcsolatok normalizálását 

követıen Tokió egy percig sem habozott feladni addigi szövetségét Tajvannal. 

Tanaka 1972 szeptemberében Pekingben találkozott Csou En-lajjal, ahol közös 

közleményt adtak ki a diplomáciai kapcsolatok felvételérıl. Ennek feltétele volt, hogy Tokió 

csak a pekingi kormányt ismerje el legitim kínai hatalomként. Ezzel megindulhatott a 

kereskedelem a szigetország és egymilliárdos lélekszámú szárazföldi szomszédja között. A 

japán-kínai békeszerzıdés aláírására 1978-ban került sor. Ettıl az idıponttól kezdve Japán 

                                                           
57 Rendelkezett. 
58 Az ún. Nixon-doktrína meghirdetésével megkezdıdött az Egyesült Államok fokozatos kivonulása a vietnami 
hadszíntérrıl. 1968 
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minden évben egymilliárd USD vissza nem térítendı támogatással járult hozzá Kína 

gazdasági fejlıdéséhez. 

Felmerült Japánban a kevésbé iparosodott területek fejlesztésének szüksége is. Tanaka 

meghirdette programját, amelynek a „japán szigetsor átépítése” nevet adta. A terv 

értelmében az autópálya- és szuperexpressz-hálózatot ki kell építeni a Japán-tenger 

partvidékéig, Sikoku szigetéig és az ország északkeleti részéig, ahol további infrastrukturális 

fejlesztéseket terveztek. A kilátásba helyezett építkezések telekvásárlási rohamot váltottak ki. 

Ez felverte az ingatlanárakat, ami inflációt gerjesztett. 1973-ban az ingatlanárak 30, a 

fogyasztói árak 14,6 százalékkal emelkedtek. Még tartott a felvásárlási hullám, amikor 1973. 

október 6-án kirobbant a 4. arab-izraeli háború, és a nyersolaj ára hetek alatt a duplájára 

emelkedett. (Decemberben Miki Takeo miniszterelnök-helyettes azonnal beutazott nyolc arab 

országot, amelyeket - miközben élesen kritizálta Izraelt - baráti országoknak nevezett, mit sem 

törıdve egyéb nagypolitikai szempontokkal.) A japán gazdaság megbénult volna az arab olaj 

nélkül, és az olajsokk pánikot váltott ki a japán társadalom minden rétegébıl. A felvásárlási 

hullám felvásárlási ırületté fajult, ideig-óráig még alapvetı háztartási cikkekbıl is hiány 

keletkezett az országban. 

Az olajsokk nemcsak Tanaka gazdaságpolitikájának vetett véget, hanem a japán 

gazdaság közel húsz éven át tartó rohamos növekedésének is. 1973 végén a következı évi 

költségvetés 0 százalékos gazdasági növekedést irányzott elı, de még ezt sem sikerült tartani. 

(1973 decemberétıl a jen-dollár viszonylatban áttértek a napi árfolyamra, ami a jen 

felértékelıdéséhez, az exportfeltételek romlásához vezetett.) 1974 nyarán Tanaka még 

vagyonokat mozgatott meg annak érdekében, hogy elkerülje az LDP visszaesését a felsıházi 

választásokon, de kudarcot vallott. İsztıl egyre nagyobb nyilvánosságot kaptak zavaros 

pénzügyei, amelyeket már saját pártján belül is egyre többen kényelmetlennek éreztek. 

Tanaka Kakuei 1974. november 26-án benyújtotta lemondását. 

Miki Takeo pártelnök lett a miniszterelnök. Miki kinevezését köve- tıén azonnal 

korrupcióellenes intézkedések sorozatát kívánta meghozni. Am javaslatainak mindegyike 

megbukott saját pártja és a gazdasági körök ellenállásán. A miniszterelnök pártján belüli 

támogatottsága egyre apadt. Amikor pedig teljes körő kivizsgálást rendelt el a gyanúval 

kapcsolatban, hogy Tanaka Kakuei esetleges megrendelések fejében 500 millió jen kenıpénzt 

vett át az amerikai Lockheed repülıgépgyártótól, az LDP vezetése végképp elfordult tıle. A 

botrányt világgá kürtölı médiát és az ügyészséget leállítani már nem lehetett, így Tanakát 

1976. július 27-én letartóztatták, de rövidesen Mikinek is mennie kellett. 



[124] 

 

Az LDP egy csoportja Kóno Jóhei vezetésével kivált a pártból, és Új Liberális Klub 

néven 1976 júniusában új parlamenti frakciót hozott létre, egy korrupciómentes konzervatív 

alternatívát kínálva a választóknak. 1978-ban a JSZP jobbszárnyáról újabb csoport vált le, 

akik létrehozták a Szociáldemokrata Szövetséget. Tovább folytatódott a parlament 

szétaprózódása, s a két nagy párt részarányának csökkenése. 

A felhalmozott tartalékok és az energiatakarékos megoldásokra való gyors áttérésnek 

köszönhetıen Japán 1976-tól az irigylésre méltó évi 5 százalék feletti hasított ki magának 

a világ exportjából. 

1980-ra az évi 11 millió darabot meghaladó személygépkocsi gyártásával az Egyesült 

Államokat megelızve világelsı lett. Ebbıl közel kétmillió jármő az Egyesült Államok 

piacára került, miközben a három; legnagyobb amerikai autógyár több mint négymilliárd 

dollár veszteséggel zárta az  évet. 

Japán termelése a világ össztermelésének 10 százalékát adta, és egyre gyakrabban merült 

fel, hogy a szigetország gazdasági súlyának megfelelı mértékben kellene kivennie a részéi a 

nemzetközi politikából is. 

Miki megbuktatását követıen kétévenkénti váltásban az LDP frakcióvezetıi töltötték be a 

pártelnöki és miniszterelnöki posztot, amelynek feltétele a háttérbıl továbbra is irányító 

Tanaka Kakuei és csoportjának támogatása volt. Hasonló módon alakíthatott kormányt 1982 

novemberében a háború alatti belügyminisztériumi bürokrata, Nakaszone Jaszuhiro is. 

Parlamenti programbeszédében kifejtette, hogy le kíván számolni a háború utáni 

politikával, és nem foglalkozik többé tabukkal. 

1983januárjában, a Reagan-Nakaszone-találkozó alkalmával kijelentette, hogy a két ország 

„sorsközösséget alkot”, és Japánnak is ki kell vennie a részét a közös védelembıl. A 

Washington Postnak adott nyilatkozatában kifejtette, hogy Japánt „elsüllyeszthetetlen 

repülıgép-anyahajóvá” kívánja változtatni. Miközben Reagan bejelentette a csillagháborús 

program végrehajtását és megkezdıdött a Pershing–II. típusú, atomtöltető rakéták telepítése 

Nyugat-Európába, Japán évrıl évre növekvı kereskedelmi aktívummal zárta az évet az 

Egyesült Államokkal szemben. 

Tokió nem bújhatott ki tovább a katonai felelısségvállalás elıl, s erre Nakaszone – aki ezt 

nem is akarta elhárítani – ideális politikusnak tőnt. Látványosan közeledett a sintoista 

hagyományokhoz és a császárkultuszhoz, azaz a japán nacionalizmus megnyilvánulásaihoz, 

mintegy ideológiailag elıkészítve katonapolitikai lépéseit. A Japán múltát visszaidézı 

megnyilvánulásai keveredtek egy divatosabb jelszóval, az ország „nemzetköziesedése” 

szükségének hangoztatásával. Ez a japánok angol nyelvi tudásszintjének emelése, a külföldi 
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diákok taníttatásának programja és egyéb nagyszabású segélyprogramok mellett a nemzetközi 

katonai és politikai szerepvállalás növelését is jelentette. 

Az 1986. évi költségvetésben a katonai kiadások 6,5 százalékkal meghaladták az elızı 

évit, amely a háború után elıször meghaladta a GNP 1 százalékát. Ez már részét képezte 

annak az ötéves tervnek, amely szerint az idıszakban 18 billió jent kell költeni katonai 

fejlesztésekre. 1986 októberében került sor az elsı olyan nagyszabású közös japán-amerikai 

hadgyakorlatra, amelyen mindhárom fegyvernem részt vett. 

Nakaszone belpolitikai törekvéseinek legfontosabbika a deregularizáció volt, az állam 

szerepének csökkentése a gazdaságban. Egyrészt drasztikusan leépítette az állami 

támogatások és szabályzók rendszerét, másrészt privatizált néhány állami kézen lévı fontos 

vállalatot: 1985-ben a telefonszolgáltatást, 1987-ben pedig a Japán Államvasutakat. 

A JSZP és a JKP hevesen tiltakozott Nakaszone minden olyan lépése ellen, amely az 

elbocsátásokhoz vezetı privatizációt és Japán katonai szerepének növelését célozta. Ez 

azonban nem találkozott a társadalom többségének egyetértésével. A japánok elégedettek 

voltak életkörülményeikkel, Nakaszone pedig nagy népszerőségnek örvendett. A 

miniszterelnök mozgásszabadságát az is növelte, hogy Tanaka 1985 februárjában 

megbetegedett, s ezzel megszőnt a Tanaka-frakció nyomasztó befolyása. (A Tanaka 

utódlásáért folytatott harcból a Takesita Noboru és Kanemaru Sin vezette csoport került ki 

gyıztesen.) 

Az 1986. júliusi alsóházi választások során az LDP újra erıre kapott, és 300 

mandátumával kényelmes többségre tett szert. 

Nakaszone pártelnöki megbízatása többszöri újraválasztást követıen 1987 

októberében lejárt. 

1987. november 6-án megalakult Takesita Noboru kormánya. A stabil és hosszan tartó 

kormányzás reménye azonban hamar szertefoszlott. 1988 júniusában újabb vesztegetési 

botrány tört ki. Napvilágra került, hogy a Recruit Rt. részvényei a közzétételt megelızıen 

nagy tételben kerültek politikusokhoz, akik ezáltal tisztességtelen elınyökhöz jutottak. A 

megvesztegetett politikusok köre széles volt; Takesita, Nakaszone, a többi LDP-frakcióvezetı 

mellett még néhány ellenzéki politikus is belekeveredett az ügybe. 

Sóva császár (Hirohito) 1989. január 7-én bekövetkezett halála, az országos gyász, és 

Heiszei császár (Akihito) koronázási ünnepségei csak átmenetileg terelték el az ország 

figyelmét a korrupt politikusokról. Takesita 1989 áprilisában kénytelen volt benyújtani 

lemondását. 
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10.5. A „buborékgazdaság kipukkanása” és az „55-ös rendszer” vége (1989–

2005) 

Kaifu Tosiki lett 1989 augusztusában a miniszterelnök. Kaifu a japán történelem 

leghosszabb konjunktúrájaként számon tartott idıszak (buborék-konjunktúra 1986–1992) 

kellıs közepén került a kormány élére. 

Az 1980-as években Japán elárasztotta a világot kiváló minıségő olcsó termékekkel a 

háztartási elektronikai cikkektıl a gépjármőveken át a nehézvegyipari cikkekig. Dinamikusan 

növekedı kiviteléhez nagymértékben hozzájárult a jen dollárhoz és a többi valutához képest 

alacsonyan tartott árfolyama. 

1985 szeptemberében amerikai kezdeményezésre New Yorkban találkoztak az öt vezetı 

gazdasági hatalom (Egyesült Államok, Japán, NSZK, Nagy-Britannia, Franciaország) 

pénzügyminiszterei és jegybankelnökei, hogy tárgyaljanak a kereskedelmi egyensúly 

helyreállításáról. (1983-ban az amerikai külkereskedelmi deficit 67 milliárd dollár volt, 1984-

ben pedig elérte a 112 milliárd dollárt. A hiány egyharmada a Japánnal folytatott 

kereskedelembıl adódott) Döntöttek, hogy a dollár árfolyamának letörése és a jen 

árfolyamának emelése céljából a jegybankok nagy mennyiségben vásárolnak jent és adnak el 

dollárt („Plaza-megállapodás”). Az akció eredményesnek bizonyult. A dollár árfolyama egy 

nap alatt 242 jenrıl 230 jenre zuhant. A trend folytatódott, s a következı év elején elérte a 200 

jenes határt. A drága jen következtében a japán export mérséklıdött ugyan, és ez csökkentette 

a feszültséget a két vezetı gazdasági hatalom között, de hatalmas felhalmozáshoz vezetett a 

szigetországban. 1989-re Japán valutatartalékai megközelítették a 100 milliárd dollárt, ami 

a jen további árfolyam-emelkedésével járt (ekkortájt érte el az egy dollár a száz jent). A 

drága jen egyrészt tıkekihelyezést eredményezett (termelı üzemek külföldre telepítése mellett 

a japánok megkezdtek felvásárolni minden felvásárolhatót, a mőkincsektıl kezdve New York-

i felhıkarcolókon át hollywoodi filmgyárakig). Másrészt pedig ingatlanvásárlást váltott ki. Az 

ingatlanárak megint robbanásszerően emelkedtek. A felhalmozódott pénzek révén bıségesen 

lehetett újabb beruházási hitelekhez jutni, amelyek jelzálogaként minden hitelfolyósító 

intézmény elfogadta az ingatlant. 

Kaifu - a közvélemény megnyugtatására - kísérletet tett a választási reform 

végrehajtására. A közepes választókörzetek helyett egyszemélyes választókörzeteket akart 

bevezetni, hogy csökkentse a választások költségeit, ami a korrupció visszaszorulásához 

vezethetne. Noha mindegyik LDP-frakció hangoztatta a politikai reformok szükségét a 

korrupció visszaszorítása érdekében, ez üres retorika maradt. Mivel pedig Kaifu nem kapta 

meg a kellı támogatást pártjától, kénytelen volt letenni elképzeléseirıl. A miniszterelnök 
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kudarcát jelentette annak a törvénytervezetnek az elvetése is, amely lehetıvé tette volna, hogy 

japán katonák - jóllehet fegyvertelenül - részt vegyenek az 1990–1991-es öbölháborúban. Ez a 

törvény sem talált kellı támogatásra. így az Egyesült Államoknak meg kellett elégednie azzal, 

hogy Japán 13 milliárd dollárral járult hozzá a nemzetközi akcióhoz. 

Mijazava Kiicsi 1991 októberében alakította meg kormányát. Mijazava miniszterelnöki 

ténykedése jól indult, hiszen az 1992 januárjában országgyőlés elé terjesztett 

törvényjavaslatát - a japán katonák békefenntartó tevékenységérıl - megszavazták, s így már 

szeptemberben megérkeztek az elsı japán katonák Kambodzsába, hogy utakat, hidakat 

építsenek a feldúlt országban. (A törvénnyel kapcsolatos parlamenti viták során az alkotmány 

különbözı értelmezései ütköztek, de a 9. paragrafus eltörlése vagy módosítása szóba sem 

jöhetett.) 

Az 1992. év a „buborékgazdaság kipukkanásának” éve volt. 

Véget ért a szokatlanul hosszú konjunktúra és napról napra mélyült a recesszió. Az év 

második felében már csökkenés mutatkozottá termelésben, egymás után zártak be az üzemek, 

a befektetések megrekedtek, a befektetık tönkrementek. A válság elsı jeleire az ingatlanárak 

zuhanni kezdtek, ami az t eredményezte, hogy jelzálogértékük már nem fedezte a 

kölcsönöket. A bankok és hitelintézetek néhány hónap alatt óriási mennyiségő behajthatatlan 

hitelt könyveltek el. 

Kanemaru Sin, a Takesita-frakció tiszteletbeli elnöke, a japán politikát háttérbıl irányító 

szürke eminenciás, gyanúba keveredett, hogy 500 millió jen kenıpénzt vett át egy szállítási 

vállalkozótól. A botrány tovább terebélyesedett, midın kiderült, hogy nem csupán hagyta 

magát megvesztegetni, de kapcsolatban állt a szervezett bőnözıkkel is, sıt adócsalás is 

szerepelt bőnlajstromán. 1993 márciusában Kanemarut letartóztatták, ami eddig nem 

tapasztalt erjedést indított el az LDP legnagyobb frakcióján belül. 

Az utódlásért folytatott küzdelembıl Hasimoto Rjútaró csoportja került ki gyıztesen, 

mire Kanemaru pártfogoltja és kijelölt utóda, Ozava Icsiró és társai elıször a frakcióból, 

majd magából az LDP-bıl is kiválva létrehozták az Újjászületés Pártját. 1993 júniusában a 

megbukott Mijazava feloszlatta a parlamentet és kiírta a választásokat.59 

Az 1993. július 18-i választásokon az LDP 223 mandátumhoz jutott, a szocialisták 70, az 

Újjászületés Pártja 55, a Kómei Párt 51, és az LDP-bıl kivált két másik párt összesen 48 

parlamenti helyet szerzett, a DSZP és a Szociáldemokrata Szövetség mindössze 19 képviselıt 

küldhettek az alsóházba. Az eredmény az LDP egyeduralmának a végét jelentette, csak azt 

                                                           
59 A kormány egy bizalmatlansági indítványon bukott meg. 
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nem lehetett tudni, hogy milyen pártok fogják alkotni a koalíciós kormányt. 

Kezdeményezıként Ozava Icsiró lépett fel, akit más cél nem vezérelt, mintáz, hogy az LDP-t 

kiszorítsa a hatalomból. A parlamenti matematika szabályainak értelmében ez csak úgy volt 

elképzelhetı, ha a JKP kivételével az összes párt az LDP ellen fordul. Ozavának sikerült 

meggyıznie Hoszokava Morihirot, a korábban az LDP-bıl kivált Japán Új Párt vezetıjét, 

hogy fogadja el a miniszterelnöki jelölést. Az LDP megbuktatásának vágya oly erıs volt 

mindenkiben, hogy végül 1993 augusztusában megalakult a hét párt alkotta, Hoszokava 

vezette koalíciós kormány. A legfontosabb tárcák vezetıi természetesen az Újjászületés 

Pártjának – volt LDP-s – képviselıi voltak, akiket a háttérbıl Ozava irányított. 

Változtattak a választási törvényen, módosítottak a politikai támogatásokat szabályzó 

elıírásokon, de a korrupciót kizáró gyökeres változtatásokról nem esett szó. 1994 áprilisában 

a miniszterelnök lemondott, mivel pénzügyeirıl kínos hírek kezdtek megjelenni. 

A JSZP hiába volt a koalíciós kormány legnagyobb pártja, szinte semmilyen szerephez sem 

jutott, s ez Ozava ellen hangolta a párt vezetését. 

Ezen az alapon kezdett közeledni egymáshoz a megcsappant LDP és a megsértett JSZP, és 

amikor a liberális demokraták felajánlották a miniszterelnöki posztot Murajama 

Tomiicsinek, a JSZP elnökének, a szocialisták belementek a frigybe. 1994. június 30-án, az 

immár „többségbe került” LDP és JSZP megválasztotta Japán második szocialista 

miniszterelnökét. Murajama kormányf ıként képviselni kezdte mindazt, ami ellen 

évtizedeken át tiltakozott a JSZP: a japán-amerikai védelmi rendszert, a japán Önvédelmi 

Erık nemzetközi szerepvállalását stb. 1996 januárjától a párt neve Japán Szociáldemokrata 

Párt lett. 

1994 decemberében a Hoszokava-kormány koalíciós pártjai fuzionáltak 60 és 

létrehozták az Új Távlatok Pártját, amely így a második legnagyobb parlamenti pártként 

igyekezett felvenni a politikai küzdelmet a kormányzó koalícióval. Hasimoto Rjútaró, 

miután megválasztották az LDP elnökének, 1996 januárjában átvette a miniszterelnöki 

megbízatást Murajamától. Két és fél év után az LDP visszaszerezte a miniszterelnöki 

posztot. így újból a hatalom középpontjába került, de ettıl kezdve koalícióban kormányzott 

más pártokkal. 

1996-ban több kisebb párt egyesülésébıl létrejött a Demokrata Párt, amely egy 

konzervatív alternatívát kívánt felmutatni a választók elıtt. 

                                                           
60 A JSZP ebben nem volt benne. 
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Hasimotót követıen LDP frakcióvezetık váltották egymást a miniszterelnöki székben, majd 

2001 áprilisában megkezdıdött Koizumi Dzsunicsiró kormányzása. 

A politikai vezetés legfontosabb feladata az volt, hogy kormányzati intézkedésekkel 

kibillentse a japán gazdaságot a stagnálásból és újból növekedési pályára állítsa. A Hasimoto-

kormány nagyszabású reformprogramot hirdetett meg, amelynek legfontosabb elemei a 

rossz hitelállománnyal rendelkezı banki szektor szanálása,61 közigazgatási reform a 

szubszidiaritás62 elvének érvényesítése érdekében, a központi kormányzat reformja, a 

mindenre kiterjedı deregulációs63 folyamatok megindítása, illetve felgyorsítása és 

privatizáció. Gyökeres strukturális átalakítás vette kezdetét a szigetországban. 

A program végrehajtása során a japán termelıszektor egy része kitelepült az országból, 

hogy az olcsóbb munkaerı igénybevételével és a piachoz való közelebb kerüléssel fokozza 

versenyképességét (Kína). A japán gazdaságban is egyre nagyobb mennyiségben jelent meg a 

külföldi tıke. 

Koizumi kormányra kerülése során ígéretet tett e reformok felgyorsítására, következetes 

végrehajtására, amely találkozott a lakosság elvárásaival is (Koizumi a háború utáni Japán 

legnépszerőbb politikusa). 

2004-re a világ második legnagyobb gazdasága újból növekedési pályára állt, de ezúttal 

már szorosabban egybefonódva, nagymértékben hasonulva a globális gazdasághoz. 

Az elmúlt évtizedekben Tokió külpolitikájának három pillére volt: 

• az ország biztonságát kizárólagosan az Egyesült Államok szavatolja 

• az érdekérvényesítés területén Tokió számára rendelkezésre álló egyetlen 

eszköz a pénz volt (jendiplomácia) 

• 1988-ban a nemzetközi segélyprogramokban Japán az Egyesült Államokat 

megelızve a világ elsı számú befizetıjévé vált. Ezen vissza nem térítendı pénzügyi 

támogatás révén a szigetországnak lehetısége nyílott arra, hogy a támogatott 

államokkal szemben és a nemzetközi szervezetekben érvényesítse érdekeit. A 

nemzetközi katonai akciókban is pusztán pénzügyi támogatással vett részt. 

Az ország gazdaságának nyitottabbá válásával mérséklıdtek a kereskedelmi feszültségek 

Tokió és Washington között. Japán piacát megnyitotta az amerikai termékek elıtt, üzemeket 

                                                           
61 Eredeti jelentése gyógyítani. 
62 A szubszidiaritás fogalma a latin subsidum szóból ered, amelynek jelentése: „tartalék”, átvitt értelemben 
„segítség”, „támogatás”, „pénzbeli segély”. Esetünkben az az elv, mely szerint minden döntést és végrehajtást a 
lehetı legalacsonyabb szinten kell meghozni, ahol a legnagyobb hozzáértéssel rendelkeznek. (regionalizmus, 
önkormányzatiság) 
63 Közgazdasági értelemben az állam szerepvállalásának csökkentése a piaci hatások érvényesülésnek javára, 
például a privatizáció útján. 
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telepítettek a Csendes-óceán túlpartjára, és egyre nagyobb számban születtek vegyes 

vállalatok kölcsönös befektetések és kivásárlások következtében. Ugyanakkor Tokió 

mérsékelni kezdte a segélyprogramokban való anyagi szerepvállalását (elsısorban a Kínai 

Népköztársaság pénzügyi támogatását), de megkezdte jogi elıkészületeit annak, hogy immár 

ne csupán pénzzel, hanem katonai erıvel is részt tudjon venni a nemzetközi konfliktusok 

rendezésében, saját biztonságának szavatolásában. 
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11. téma: Mongólia 1911–2000 között 

11.1. Mongólia 1911–1940 között 

11.2. A csojbalszanizmus (1940–1952) 

11.3. A cedenbalizmus (1952–1984) 

11.4. Batmönx kormánya (1984–1990) 

11.5. A demokratikus fordulatot követı évtized (1990–2000) 

11.1. Mongólia 1911‒1940 között 

Mongólia 20. századi története a kínai birodalom 191l-es összeomlásával kezdıdött, 

amikor a több mint kétszáz éve kínai fennhatóság alá tartozó Külsı-Mongólia (a mai Mongol 

Köztársaság) kinyilvánította függetlenségét. 

Az új monarchikus állam élére a mongol buddhista egyház vezetıje került, aki nyugati 

mintára öt minisztériumból álló központi kormányt hozott létre. A tervezett átalakításoknak 

nem voltak meg az alapvetı feltételei, ezért a kormány kezdetektıl fogva külsı segítségre 

szorult. Ezt a Mongólia feletti befolyás megszerzésének igényét már korábban is kinyilvánító 

Oroszországtól kapta meg. Az északi szomszéd segítséget nyújtott többek között a kívánt 

átalakítások pénzügyi tervezéséhez, az ipar megteremtéséhez, az infrastrukturális 

beruházásokhoz. A fokozatosan növekvı orosz támogatások ellenére az autonóm idıszak alatt 

nem történt jelentıs változás: a társadalom továbbra is nemesekre és (szabad-) pásztorokra 

oszlott, a közigazgatás a mandzsu idıszak formáját ırizte meg, a gazdaság alapvetıen nomád 

nagyállattartó maradt. 

Az önállósodás után követeket küldtek a nagyhatalmakhoz, hogy diplomáciai kapcsolattal 

biztosítsák a mongol függetlenséget. Törekvésük azonban kudarcot vallott, mert egyetlen 

ország sem válaszolt. 

Az ország státuszát végül csak az 1915-ös xyagti (Kyakhta) háromoldalú szerzıdés 

tisztázta. Mongólia autonóm területként továbbra is Kína elidegeníthetetlen része maradt, 

de Oroszország befolyása alá került. 

Az 1917. októberi forradalom alapvetı változásokat hozott Mongóliának. 1919 

novemberében a folyamatos belsı harcoktól szabdalt Kína egyik tábornoka (Hsü Shu-

cheng) kihasználta, hogy Szovjet-Oroszországot a Távol-Keletre is áthúzódó harcok kötik le, 

s elfoglalta a mongol fıvárost, megszüntetve Mongólia autonómiáját. A hatalomátvételt 

véres terror követte, amely nyomán két ellenálló csoport alakult. Késıbb ezekbıl alakult meg 
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a Mongol Népi Párt, amely névváltoztatás után Mongol Népi Forradalmi Pártként (MNFP) a 

késıbbi szocialista Mongólia vezetı pártja lett. 

1919 végén a Szovjet-Oroszországból fokozatosan kiszoruló fehér seregek egyik vezetıje, 

az „ırült balti báró” Ungern, betört Mongóliába, és 1921 februárjára előzte a kínai 

seregeket, „felszabadítva” a fıvárost. Úgy képzelte, hogy helyreállítja az egykori dzsingiszi 

mongol birodalmat, és ı lesz a nagykán. Az ellenálló csoportok képviselıi azonban a Távol-

Keleti Köztársaságba (szovjet-orosz területre) utaztak, és a Vörös Hadsereg segítségét kérték 

Mongólia felszabadításához. A szovjetek 1921 nyarán előzték Ungernt és csapatait, hogy a 

határai mentén vele szövetséges vagy csatlós államok jöjjenek létre, és betöltsék az 

ütközıállam szerepét. Az országban ideiglenes kormány alakult, amely hamarosan 

bejelentette az elszakadást Kínától. Kína nem nyugodott bele Mongólia elvesztésébe. A 

kapcsolatok rendezésére irányuló mongol kezdeményezéseket visszautasította, sıt többször 

támadással fenyegette az országot, ám ezeket a kísérleteket a szovjet hadsereg jelenléte 

meghiúsította. Megindult a feudálisnak nevezett társadalmi, gazdasági és politikai rendszer 

lebontása. Ennek során eltörölték a rangokat, a kiváltságokat, majd a fıpap halála után az 

egyházi és világi birtokok, gazdaságok ellehetetlenítése következett. 

A hutugtu halála egyben a monarchikus államforma végét is jelentette. A frissen alakúlt 

Nagy Népi Hural (országgyőlés) 1924. november 25-én bejelentette a Mongol 

Népköztársaság megalakulását, és ezzel Mongólia a világ második szocialista országa lett. 

Még ebben az évben sor került a kínai-szovjet diplomáciai kapcsolatok felvételére, s 

Mongólia helyzetét kétoldalú szerzıdésben tisztázták. A megállapodás eredményeként a 

szovjet csapatokat 1925-ben kivonták Mongólia területerıi. 

A népköztársaság vezetésén belül erıs harc folyt a hatalom megszerzéséért, a Szovjet-

Oroszországban zajló leszámolásokhoz hasonlóan rendszeressé váltak a politikai kivégzések 

és merényletek. A hatalom valódi birtokosai az országba delegált Komintern ügynökök 

voltak, akik igyekeztek minél hamarabb végrehajtani a szocialista államhoz szükséges 

átalakításokat. A Szovjetunióhoz hasonlóan a szövetkezeti rendszer létrehozásához itt is 

erıszakot alkalmaztak, s ez hamarosan országos mérető ellenszegüléshez vezetett. A 

fegyveres lázongásokat a hatalomból fokozatosan kiszorított lámák es nemesek is támogatták, 

s így a felkelés leverése után ıket is újabb megtorlások érték. (Az 1930-as évek közepétıl 

1940-ig több mint 600 buddhista kolostort és szentélyt romboltak le, több tízezer lámát és 

nemest végeztek ki.) A felgyülemlett feszültséget végül a szövetkezetek feloszlatása oldotta 

meg. 
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1931-ben japánok betörtek Északkelet-Kínába, megváltoztatva a térség erıviszonyait. 

Japán közvetlen szomszédsága a gyenge Mongóliát még közelebb kényszerítette a 

Szovjetunióhoz. 1937-ben a szovjet csapatok mongol kérésre visszatértek az országba, s 

1939-ben a mongol seregekkel együtt Xalxiin Golnál (Halha-folyó) legyızték a betörı japán 

csapatokat. 

11.2. A csojbalszanizmus (1940–1952) 

A belpolitikai helyzet 1940-re rendezıdött, amikor az 1920-as évek elejétıl különbözı 

vezetı posztokat betöltı Horlógín Csojbalszan minden vetélytársát kiszorítva, új klientúrát 

létrehozva megszilárdította hatalmát. Az 1930-as évek közepén megkezdett iparosítás lassú 

ütemben folytatódott, azonban a gazdaság és a kereskedelem alapját továbbra is a magán-

állattenyésztés adta. 

Az 1940-es években megkezdıdött a hagyományok felszámolása: betiltották az ujgur-

mongol írást, s helyére a cirill került; a klasszikus mongol irodalmi alkotások helyét a 

marxista irodalom vette át. A második világháború alatt Mongólia a Szovjetuniót 

hátországként élelmiszer- és könnyőipari termékekkel látta el, az északi szomszéd 

támogatásának érdekében gazdaságát hatalmas erıfeszítésekkel hadigazdasággá alakította át. 

A baráti segítség viszonzásaként a Szovjetunió a jaltai konferencián elérte a status quo 

fenntartását a belsı-ázsiai térségben. 

Az ENSZ határozata szerint 1945 októberében az ország népszavazáson döntött a. 

függetlenség mellett. A döntést a Kínai Köztársaság 1946-ban ugyan elfogadta, de az 

országban folyó polgárháború és a kínai-mongol határincidensek megkérdıjelezték az 

elismerés komolyságát. Végleges kínai álláspontot a népi Kína 1949. évi megalakulása hozott. 

A háború után a gazdaság szovjet mintájú átalakítása újabb lendületet kapott. 1948-tól 

meghirdették az ötéves tervek rendszerét; az 1940-es, de fıként az 1950-es évektıl a 

gazdaság fı célkitőzése az iparosítás lett. A párt új iparágak alapítását, a szállítás és a 

kommunikáció modernizálását határozta el, távlati célként pedig az addig jellemzıen nomád 

állattartó gazdaság agrár-ipari gazdasággá való átalakítására törekedett. Az átalakítás 

részeként megvalósult a mongol állattenyésztés békés szövetkezetesítése (1958–1959). 1950 

novemberében elkészült a Nauski (a szovjet-mongol határváros) és Ulánbátor közötti 

vasútvonal, amely még szorosabb gazdasági kapcsolatot jelentett a két ország között. 

11.3. A cedenbalizmus (1952–1984) 

Csojbalszan halála (1952) után Jumzsagijn Cedenbal került az állam élére. İ egy 

átmeneti idıszak után (1953–1958) elıdjéhez hasonlóan magához ragadta a párt és az állami 
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irányítást. A nevével fémjelzett idıszakot ismét a személyi kultusz, a vezetésen belüli 

nagymérvő tisztogatás, majd a hatalom stabilizálása után új klientúra kiépítése jellemezte. 

Mongólia szélesebb körő elismerését hozta, hogy a megalakult szocialista államok nagy 

része az 1950-es évek végéig felvette a diplomáciai kapcsolatot Mongóliával. 

Sztálin halála után a Szovjetunióban zajló hatalmi harcok eredményeként a két ország 

szoros kapcsolata 1953–1957 között átmenetileg meggyengült, s Kínának lehetısége nyílt a 

korlátozott visszatérésre. A mongol külpolitika ügyes taktikázásának eredményeként a két 

szomszédos nagyhatalom rövid ideig egymást túllicitálva nyújtott segítséget az új Mongólia 

felépítéséhez. Azonban Kína és a Szovjetunió között megromlott kapcsolatok Mongóliát is 

válaszút elé állították. Az északi szomszéddal ismét kizárólagossá vált a kapcsolata, de elıtte 

még sikerült elérnie, hogy szerzıdésben megállapodjanak a kínai-mongol határvonalról. 

1961-ben Mongóliát számos sikertelen kísérlet után felvették az ENSZ-be, ami 

nemzetközi elismerését jelentette. A következı évben KGST-tag lett, s ez lendületet adott az 

elmaradott mongol gazdaság modernizálásának. Az 1960-as években az ország 

Szovjetunióhoz főzıdı kapcsolata egyre szorosabbá vált, a mongol minisztériumokban 

szovjet tanácsadók irányították az ügyeket, a Vörös Hadsereg egységei kínai fenyegetésre 

hivatkozva visszatértek az országba. 

Mongólia 1964-tıl kezdve fokozatosan elvesztette az önrendelkezését külpolitikája felett. 

1969-re ismét teljesen a szovjet külpolitika irányította a mongol diplomáciát. Mongólia a 

térség konferenciáin a Szovjetunió érdekeinek szószólójaként szerepelt. ENSZ-tagsága is csak 

a Szovjetuniónak jelentett eggyel több szavazatot. 

A cedenbali idıszakot a gazdaság modernizálásának törekvései jellemezték. A korábban 

megkezdett iparosítás az 1960-as években új lendületet kapott, fıként a Szovjetunió és a 

szocialista tömb országainak gazdasági segítségnyújtása révén. Kedvezményes és vissza nem 

térítendı hitelek keretében szovjet szakemberekkel sorra építették az ipari kombinátokat, a 

fıváros mellett új városok épültek, törekedtek a nomádok letelepítésére, s hamarosan 

megjelent a szocializmus alapját adó munkásosztály. A város és vidék között hamarosan 

jelentıs különbség mutatkozott a szociális ellátás és oktatás terén. Ugyanakkor a fıként 

állattenyésztést jelentı mezıgazdaság stagnált, emiatt megindult a lakosság városokba 

áramlása. A városiasodás, illetve az egészségügyi ellátás javulásának hatására (valamint 

állami ösztönzésére) óriási ütemben nıtt a lakosság száma, amivel a nyersanyagok 

kitermelését és a félkész termékek gyártását célzó iparfejlesztés nem volt képes lépést tartani. 

Az óriási ütemben növekvı lakosság és az elhibázott mezıgazdasági reformok miatt 

stagnáló mezıgazdasági teljesítmény hatására a lakosságnak az 1970-es évek végére egyre 
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nagyobb mérvő ellátási gondokkal kellett szembenéznie. Az 1980-as évek elején jegyrendszert 

kellett bevezetni, amely növekvı elégedetlenséget eredményezett a lakosság körében. Ehhez 

járult, hogy Cedenbal egészsége megromlott, s orosz származású felesége mind nagyobb 

mértékben avatkozott bele gazdasági és politikai ügyekbe. A beteg vezetı nem volt képes 

követni a megváltozott szovjet politikát, s rendszeressé vált a konfliktus a szovjet vezetık és 

Cedenbal, illetve az idıközben felnıtt új mongol politikai elit között. Az 1980-as években 

ismét rendszeressé váló tisztogatások eredményeként a szovjet vezetés jobbnak látta 

eltávolítani Cedenbalt a hatalomból, s helyére a rugalmasabb Batmönx-öt ültette. 

11.4. Batmönx kormánya (1984–1990) 

Az 1970-es évek második felétıl fokozatosan átalakuló nemzetközi környezet ellenére nem 

történt jelentıs változás az 1960-as években kialakult mongol külpolitikai függésben. Ebbe a 

nyugodt és eseménytelen légkörbe robbant be Gorbacsov új Ázsia-politikájának kereteit 

körülrajzoló vlagyivosztoki beszéde (1986), amely azonnal felrázta a mongol politikai elitet, 

s új utak keresésére sarkallta a mongol külpolitikát. A pártfıtitkár beszédében kijelentette, 

hogy rendezni kívánja a problémás kérdéseket a térség országaival, s többek között kivonja a 

Mongóliában állomásozó csapatainak egy részét is. 

Az új mongol vezetı 1986-ban meghirdette a gazdaságirányítás szovjet mintájú 

reformját, melynek alappillére a nyíltság és átépítés volt. Mongóliában - a szocialista tömb 

országaihoz hasonlóan - a reformfolyamat a minisztériumok és az állami bizottságok 

összevonásával kezdıdött. Azonban hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy az egyszerősítés 

nem hozta meg a kívánt eredményt, hiszen az többnyire csak névleg történt meg (a 

minisztériumi dolgozók száma nem csökkent, és a bürokratikus széttagoltság megmaradt). 

Ezután a gazdasági egységek autonómiájának kiterjesztésével próbálták azok hatékonyságát 

növelni, azonban a piaci alapú gazdaság megteremtéséhez elengedhetetlenül szükséges 

„szabad árak” bevezetését nem engedélyezték, így ez a törekvés is hamar elbukott. 

Az 1988. decemberi Politikai Bizottsági ülésen a pártfıtitkár elsı ízben bírálta elıdjének 

tevékenységét, felrótta a hibás gazdasági és politikai döntéseket, személyi kultuszát. Az 

1980-as évek végére a párt meghasonlott, és a Cedenbal leváltása óta a pártvezetésen belüli 

ellentétek kiélezıdtek. A mérsékelt reformista Batmönx-hel szemben álltak a konzervatív 

cedenbali erık, miközben kialakult a reformok felgyorsítását követelı belsı ellenzék is. A 

reformok hatására aktívvá vált lakosság a PB ülésétıl jelentıs személycseréket és politikai 

változásokat várt. Ezek elmaradása az elsı ellenzéki fellépésekhez vezetett. 

A következı év végén a pártvezetés ifjúsági konferencia szervezésével próbálta maga 

mellé állítani a fiatal értelmiségieket. Az ülésen azonban az addig elszigetelt, egymásról mit 
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sem tudó ellenzéki csoportok egymásra találtak, s megalakították64 az elsı ellenzéki 

szervezetet, a Mongol Demokrata Szövetséget. A szövetség 1989. december 10-én 

megtartotta elsı ellenzéki demonstrációját, és ez tekinthetı a mongol demokráciát követelı 

tömegmozgalom kezdetének. 

1990-ben egyre-másra alakultak ellenzéki csoportok, mindennapossá váltak a 

demonstrációk s a tüntetések. 

A pártvezetés megosztottsága miatt nem tudott egyértelmő választ adni a követelésekre, s 

végül az ellenzék egységesülése (február) után a március eleji éhségsztrájk követelését 

teljesítve lemondott. Az újonnan alakult vezetıség az ellenzékkel folyamatosan kapcsolatot 

tartó belsı ellenzékbıl került ki, s hamarosan teljesítette követeléseiket (az államvezetés 

struktúrájának átalakítása, demokratikus átalakulás, a párt monopol helyzetének 

megszüntetése, többpárti választások, piaci alapú gazdaság törvényi kereteinek megteremtése 

stb.). 

A megváltozott szovjet Ázsia-politika a térségben vállalt túlzott szovjet szerepvállalás 

csökkentése mellett, a szocialista országok (köztük Mongólia) önálló külpolitikájának 

megszületését is jelentette. A mongol vezetık a kezdeti bizonytalan lépések után a Kínával és 

a nyugati országokkal kívánták javítani kapcsolatait. A szovjet kivonulás ellensúlyozására egy 

másik szuperhatalom beemelésével akarták elhárítani, hogy Kína vegye át a Szovjetunió 

egykori szerepét. Ennek érdekében 1986-ban titokban tárgyalásokat kezdtek az Egyesült 

Államokkal diplomáciai kapcsolat létesítésérıl. 1987-ben hivatalosan is bejelentették a 

kapcsolatfelvételt, miközben rendezték Kínához főzıdı kapcsolataikat is. A mongol 

külpolitika 1986-tól fokozatosan önállósodott, s az elsı demokratikus választások után tagja 

lett az el nem kötelezett mozgalomnak, s több neves nemzetközi szervezetnek. 

11.5. A demokratikus fordulatot követı évtized (1990–2000) 

Az 1990 júliusában megtartott elsı demokratikus választások a MNFP gyızelmét hozták. 

A párt korábbi ígéretének megfelelıen koalíciós kormányt alakított, amelyben az ellenzék 

képviselıi is helyet kaptak. Az átmeneti idıszakban (1990–1992) kétkamarás parlamentet 

állítottak fel (Országos Kis Hural és Nagy Népi Hural), illetve erıs elnöki rendszert hívtak 

életre. A második választásokig (1992 nyara) a gazdaság átalakítására és a demokratikus 

államrend törvényi kereteinek kidolgozására fektették a hangsúlyt. 

A választások után a mongol gazdaság rendkívül nehéz helyzetbe került, hiszen 1992-re a 

Szovjetunió teljesen kivonult Mongóliából, leállította a gazdaság mőködéséhez 

                                                           
64 1989-ben. 



[137] 

 

elengedhetetlen hitelek és segítségnyújtás folyósítását. A közép- és kelet-európai, valamint a 

szovjetunióbeli hasonló változások nyomán elveszítették piacaikat, s a mongol gazdaság 

összeomlott. 

1992-ben fogadták el az új alkotmányt, amelyet az Országos Kis Hural dolgozott ki. 

Ennek szellemében megtartották a második demokratikus választásokat, amelyen az ellenzék 

ismét vereséget szenvedett. A két vereség az ellenzék szervezetlenségét és az összefogás 

hiányát jelezte. A közel hetven évig monopolhelyzetben lévı MNFP jól szervezett vidéki 

hálózattal és szinte korlátlan anyagi eszközökkel rendelkezett, jól kiképzett, profi 

politikusokkal. Ugyanakkor az ellenzéki pártok mellett a MNFP-nek is belsı válsággal kellett 

szembenéznie. 1992-ig több kisebb frakció is kivált a párt konzervatív szárnyának hatalomra 

kerülése után. 

Az új alkotmány értelmében 1993-ban tartották az elnökválasztást, ahol az ellenzék 

színeiben induló korábbi elnök, P. Očirbat gyızött. Az újonnan alakult kormány a gazdaság 

talpra állítását tőzte ki célul, amelyet árliberalizációval, valamint az 1990-ben megkezdett 

privatizáció következetes továbbvitelével kívánt elérni. A drasztikus intézkedések elsı 

eredménye már 1994-ben megmutatkozott, amikor a gazdaság hanyatlása lelassult, és 

csökkent az infláció is. Azonban az intézkedések hatására óriásira dagadó munkanélküliség, a 

mongol nemzeti valuta leértékelése, a magas árak elégedetlenséggel töltötték el a lakosságot, 

amit a parlamentbıl kiszorult ellenzék is tüzelt. 

Az 1996-os parlamenti választásokon az ellenzék a korábbi vereségek tapasztalataiból 

okulva már egységesen, jól szervezett kampányban lépett fel, s az elégedetlenséget 

kihasználva legyızte a magabiztos MNFP-t. Az 1997. évi elnökválasztáson a MNFP 

visszavágott, s korábbi elnökük, Bagabandi vereséget mért az ellenzék jelöltjére. 

Az egykori ellenzék a parlamenti választásokon nem tudta megszerezni a kétharmados 

többséget, ezért a MNFP a törvényjavaslatokról szóló szavazatok bojkottjával megbénította 

munkáját. A sorozatosan kipattanó korrupciós botrányok (bankprivatizáció, kaszinóbotrány 

stb.) az ellenzéki kormányok sorozatos bukását és az egységes ellenzék felbomlását 

eredményezte. A 2000. évi parlamenti választásokon az egykori demokratikus ellenzék ismét 

vereséget szenvedett. 
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12. téma: Ausztrália és Új-Zéland története a 20. század második felében 

12.1. Belpolitika (AUS) 

12.2. Gazdaság (AUS) 

12.3. Külpolitika (AUS) 

12.4. Belpolitika és gazdaság (NZ) 

12.5. Külpolitika (NZ) 

12.1. Belpolitika (AUS) 

A háborús kabinet tevékenységével elégedett választók 1946-ban így ismét a 

Munkáspártnak szavaztak bizalmat. A miniszterelnök, Chiefley figyelmének 

középpontjában ekkor már nem csak a leszerelt katonák elhelyezkedésének a támogatása 

állt, hanem mindenekelıtt az a szándék, hogy gazdasági és biztonsági okokból további 

bevándorlókkal gyarapítsák az ország népességét. 

1945 augusztusában önálló Bevándorlási Minisztériumot is létrehoztak, egyértelmő 

jeleként annak, hogy a Munkáspárt szakítani készül hagyományosan bevándorlásellenes 

álláspontjával. Nem csak briteket vártak, hanem kelet-európaia-kat is, de az illetékes 

miniszter meg akarta ırizni az angolszász dominanciát. A kormányzati erıfeszítéseknek 

köszönhetıen 1947‒1959 között 360 ezer brit és 340 ezer egyéb európai érkezett a 

kontinensre. Az Északi Terület bennszülöttjei ugyanakkor hasztalan kérték VI. György 

királytól az állampolgársági jogokat, Canberra nem támogatta igényüket. 

Az 1940-es évek végére egyre többen bírálták a munkáspárti Chiefley-kormányt amiatt, 

hogy nem kívánja teljesen leépíteni a háború során bevezetett bürokratikus gazdasági 

szabályozást. 1949-ben a belülrıl meghasonlott Munkáspártot a választáson legyızte az 

1944-ben alakított Liberális Párt, amely szövetséget kötött a Vidéki Párttal. A siker fıleg a 

liberális mezben konzervatív politikát folytató Menziesnek volt köszönhetı, s pártja másfél 

évtizedes hegemóniának vetette meg alapját. 

A hidegháború kiélezıdése, a koreai háború kitörése csak erısítette a Menzies vezette 

jobboldali koalíció belpolitikai helyzetét. A vetélytárs Munkáspárton belüli ellentéteket pedig 

végleg elmérgesítette Petrov szovjet attasé kémpere. A szervezetileg is szétforgácsolódott 

Munkáspárt fölött így 1958-ban könnyen aratott gyızelmet a liberális-vidéki párti szövetség, 

amely 1972-ig kormányon maradt. Idıközben a Munkáspárt élére Gough Whitlamet 

választották, aki a szociális vívmányok nagyszabású bıvítését és a bennszülöttek helyzetének 
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gyökeres javítását ígérte. Többéves munkája meghozta gyümölcsét: az 1972. decemberi 

választásokon 1946 óta elıször ismét a Munkáspárt kapta a legtöbb szavazatot. 

Kormányra kerülve Whitlam arra törekedett, hogy bebizonyítsa: a szociáldemokrata elvek 

valóra váltása nem feltétlenül vezet a középszerőség gyızelméhez és a hatékonyság 

feladásához. Abból indult ki, hogy az intézkedésekkel nem szabad megvárni a teljes kabinet 

megalakulását, ezért a fıkormányzó mindössze kétfıs kormányt esketett fel. A 27 tárcát 

átmenetileg Whitlam és helyettese egymás között osztotta szét. A „duumvirátus” azonnal 

eltörölte a kötelezı katonai szolgálatot, felfüggesztette a bányászati engedélyek kiadását 

azokon a területeken, ahol ıslakos törzsek éltek, és szimbolikus gesztusként eltörölte a 

fogamzásgátló tabletták forgalmi adóját. Azt is bejelentették, hogy a bevándorlás 

szabályozásánál többé nem lehet szempont a bırszín, hivatalosan is szakítva a „fehér-

Ausztrália” elvével. 

Egy év azonban szertefoszlatta a további reformokhoz főzött reményeket. Az ellenzék a 

parlament felsıházában megmaradt többsége révén, obstrukciós trükkök sorát felvonultatva 

próbálta megakadályozni a munkáspárti kormányzat radikális terveinek megvalósulását. Még 

hatásosabbá váltak az ellenzéki támadások azután, hogy 1975 elején a Liberális Párt élére 

Malcolm Fraser került, aki csalhatatlan érzékkel találta meg a kormányzat gyenge pontjait. 

Egy kétes pénzügyi tranzakció jó ürügy volt számára, hogy a királynıt képviselı 

fıkormányzót rávegye a képviselıház feloszlatására és újabb választás kiírására. Az 1975. 

novemberi választás nyomán a nagy taktikusnak bizonyuló, eszközeiben kevéssé válogató 

Fraser a liberális-vidéki párti koalíció élén 1983-ig miniszterelnök maradt. Az 1981–1982-

es recesszió azonban az ı pozícióját is aláásta: éppen azokon a területeken kellett egyre 

súlyosabb kudarcokat elkönyvelnie (növekedési ütem, infláció, munkanélküliség), amelyekre 

1975-ös kampányában és beszédeiben külön hangsúlyt helyezett. Eközben viszont Robert 

Hawke személyében igazi karizmatikus vezérre talált a defenzívából mindenáron kitörni 

próbáló Munkáspárt. Az „emberarcú” kapitalizmus szükségességérıl, a humánusabb, 

igazságosabb társadalom kialakításáról kifejtett gondolataival széles rétegeket nyert meg. 

Rokonszenvet keltett az is, hogy sosem palástolta érzelmeit és gyengéit. Frasernek ekkorra 

nem maradt más mondanivalója, mint a pénzügyi stabilitás fontossága, ám hitelét aláásták a 

gazdaság romló mutatói. 1983 márciusában a Munkáspárt fölényes gyızelmet aratott 

Hawke már kormányzásának elsı évében széles körő társadalmi-gazdasági megállapodást 

kötött az érdekképviseleti szervekkel. Ez a politika eredményesnek bizonyult: az infláció üteme 

és a munkanélküliek száma markánsan csökkent. Még a természet is a kegyeibe fogadta 

Hawke-ot: míg a választásokat megelızı évben példátlan aszály sújtotta a mezıgazdaságot, 



[140] 

 

1983 márciusától bı csapadék hullott a kiszikkadt földekre. A Liberális Párt és szövetségese 

(amely 1975-tıl a „Nemzeti” jelzıt kezdte használni) viszont mintha nem találta volna a 

helyét. Hawke egészen 1991 végéig hivatalban maradt. Akkor sem választáson szenvedett 

vereséget, hanem saját pártja döntött úgy, hogy „újít”. 

A sikeres pénzügyminisztert, Keatinget állította a kabinet élére. A joviális65 Hawke-nak 

szinte szöges ellentéte volt a hővös, kifejezetten arrogáns, technokrata szemlélető, szociálisan 

érzéketlen politikus. Keating késıbb megnyerte az 1993-as választást. Akkori ígéreteinek 

beváltásával azonban jórészt adós maradt. Sokan nem értettek egyet azon törekvésével sem, 

hogy Ausztrália államfıje többé ne Nagy-Britannia uralkodója legyen. 

1996 februárjában vége szakadt a Munkáspárt 13 éves országlásának és a konzervatív 

irányzatú liberális-nemzeti szövetség váratlan mértékő, elsöprı gyızelmet aratott John 

Howard vezetésével. A kilencvenes évek második felére a jobboldali koalíciós pártok egyre 

több fenntartást fogalmaztak meg a nagyarányú bevándorlással és a multi-kulturális 

törekvésekkel szemben. A legkritikusabb pont az ázsiaiak bevándorlása volt; az új 

bevándorlók csaknem fele ekkor már a „diszkriminációmentes” bevándorlási politika 

következtében Ázsiából érkezett. A konzervatívok arra a belpolitikai veszélyre hívták fel a 

figyelmet, hogy e folyamat a szükséges társadalmi kohézió meggyengüléséhez vezethet. 

Drasztikus korlátozásokat azonban a liberális-nemzeti koalíció sem alkalmazott A kormány a 

bevándorlás vonzerejét oly módon próbálta csökkenteni, hogy az újonnan érkezık számára fél 

évrıl két évre emelte azt az idıtartamot, amely a szociális juttatásokra való jogosultság 

elnyeréséhez szükséges. 

1996-ban Pauline Hanson megszervezte az „Egy Nemzet Pártot”, amely a színes bırőek 

bevándorlásának teljes leállítását, azaz a „fehér-Ausztrália” politikájának felújítását 

sürgette. Hanson az ıslakosoknak juttatott támogatásokat is sokallta. Egyfajta elvi fordulatot 

azonban a Legfelsı Bíróság 1992-es ítélete hozott: a földrész történetében elıször mondták 

ki az állam nevében, hogy a kérelmezıknek joguk van az általuk ısidık óta használt föld 

tulajdonjogára. Bár a bírósági döntés csak a perben érintett szigetlakók esetében mondta ki a 

tulajdonjogot, arra is utalt, hogy a „bennszülött jogcím” a szárazföldi Ausztrália ıslakos 

törzseit is megilleti. Ez sem változtatott azonban azon a szomorú tényen, hogy a világ egyik 

leggazdagabb országában a nem egészen 400 ezer ıslakos zöme „harmadik világbeli” 

körülmények között élt, egy részük a turisták által látogatható rezervátumokban. A 2000-es 

                                                           
65 Jókedvő, derős. 
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olimpiát az „aborigine” szervezetek megpróbálták kihasználni arra, hogy a nemzetközi 

nyilvánosság elé tárják sérelmeiket. 

Az 1998-as választásokon a konzervatív koalíció újabb ciklusra kapott felhatalmazást. A 

köztársaság kérdésérıl 1999-ben tartott népszavazáson a republikánus tábor az ország 

„felnıttségének" bizonyítékát látta az anyaországhoz főzıdı alkotmányos kötelék teljes el-

szakításában és a saját, „bentlakó” államfıben. A konzervatív oldal viszont a status quo 

mellett állt ki, arra is rámutatva, hogy a kontinensen élı sokféle nemzetiségnek éppen a 

monarchia intézménye tud valamilyen közös szimbólumot és hovatartozást nyújtani. A 

részvételre kötelezett (!) állampolgárok 55 százaléka elvetette, hogy az alkotmányos 

királyságot köztársaság váltsa fel. Howard pedig, „a liberálisok valaha is legkonzervatívabb 

vezetıje” a 2001-es választások megnyerése után 2004-ben is megismételte sikerét. 

12.2. Gazdaság (AUS) 

A második világháború Ausztráliában is felgyorsította a saját erıforrásokra alapozott 

gazdasági fejlıdést. 1945 után tovább csökkent a mezıgazdaság relatív súlya: a farmerek 

aránya a nyolcvanas évekre 9 százalékra csökkent. A legtöbb ágazatban azonban az 

elınytelen éghajlat ellenére dinamikusan növekedett a hatékonyság. Kulcságazat maradt a 

búzatermesztés, a világszer te keresett gyapjút adó juhtenyésztés és a húsexport alapjául 

szolgáló szarvasmarhatenyésztés. A hatvanas évek végére ugyan a mőszálas ruházati cikkek 

divatja csökkentette a gyapjú iránti keresletet, de a hetvenes évek közepére jobb feldolgozási 

technikával a gyapjúkivitel visszanyerte régi súlyát. 

Napjainkra az ötödik kontinens a világ egyik legfejlettebb ipari államává vált. A 

nehézipar fejlıdésének kedvezett, hogy a kontinensen sokféle ásványkincs található. A 

bányászat 1945 után is a legdinamikusabban fejlıdı iparágak közé tartozott. Különösen a 

vasércbányászat futott fel: a japán gazdaság minden mennyiségben átvette a nyugat-

ausztráliai bányákból felszínre hozott kitőnı minıségő ércet. Queenslandban a világ 

leggazdagabb bauxitkészletét tárták fel. A hazai autógyártást az állam magas vámokkal 

védte, így a Holden cég a hatvanas évek végéig valósággal uralta a hazai személygépkocsi-

piacot: részesedése elérte az 50 százalékot is. A hetvenes évektıl gyors fejlıdésnek indultak a 

kis nyersanyagigényő, ám annál nagyobb szakértelmet igénylı csúcstechnológiai iparágak. A 

szövetségi állam is kezdeményezett nagyszabású beruházásokat: így került sor annak a múlt 

század óta dédelgetett tervnek a kivitelezésére, hogy az Ausztrál-Alpokban eredı Snowy 

Riverre hatalmas erımővet építsenek, a duzzasztott folyó vizével pedig Új-Dél-Wales száraz 

déli síkságát öntözzék. 
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Gyökeresen átalakult a külkereskedelem szerkezete is. 1980-ra Nagy-Britannia, a volt 

anyaország részesedése az ország külkereskedelmében 4 százalékra csökkent, Japáné pedig 29 

százalékra nıtt. Jól tükrözte a változásokat az autópiac alakulása is: a japán autók részesedése 

60 százalékra nıtt. Hasonló, vagy még nagyobb arányeltolódás mutatkozott a japán termékek 

javára a korszerő elektronika területén. Sokan kérdezték aggódva: nem éri-e el Japán 

gazdasági eszközökkel ugyanazt a célt, amelyet nem sikerült elérnie katonai úton a 

világháborúban? Az aggályok azonban csak részben bizonyultak megalapozottnak. 1992-ben 

Ausztrália a világ azon kevés országainak egyike volt, amelyek kereskedelmi többletet 

könyvelhettek el Japánnal szemben. Folyamatosan bıvülı, egyre fontosabb piacot kínált az 

ausztrál gazdaságnak a délkelet-ázsiai régió is. 1993-ban már a teljes külkereskedelem 60 

százaléka Ázsiával bonyolódott. Canberra kezdeményezésére hozták létre az Ázsiai-Csendes-

óceáni Gazdasági Együttmőködés Fórumát (APEC). 

Az 1990-es recesszió óta az ausztrál gazdaság folyamatosan prosperál, még a 2000-es 

évek elején tapasztalt átmeneti visszaesés sem csökkentette érdemben a GDP növekedését. 

2004 októberére a munkanélküliség 5 százalékra csökkent; ilyen alacsony az 1970-es évek 

vége óta nem volt. 

12.3. Külpolitika (AUS) 

A világháborút követı hidegháborúba Ausztrália a nyugati hatalmak, az Egyesült Államok 

és Anglia szövetségeseként kapcsolódott be, de náluk nagyobb megértéssel fogadta az Ázsia-

szerte kibontakozó antikolonialista mozgalmakat. 

A Munkáspárt baloldala még a Kínai Népköztársaság elismerésére is hajlandó lett volna, 

ám az 1949 decemberében hatalomra került liberális-vidéki párti koalíciós kormány ettıl 

mereven elzárkózott. Habozás nélkül döntött viszont amellett, hogy az 1950 nyarán kirobbant 

koreai háborúban ausztrál haditengerészeti és légi egységek is részt vegyenek az amerikaiak 

oldalán. Menzies azt is természetesnek találta, hogy a briteknek megengedi a kísérleti 

nukleáris robbantásokat a kontinens belsı, sivatagos területein. Ezek környezetszennyezı 

és egészségkárosító hatásaira csak évtizedekkel késıbb derőit fény. 

A regionális biztonság erısítése volt a célja az ANZUS-paktum megkötésének 1951-ben. 

(Ausztrália, Új-Zéland, Egyesült Államok). 1954 ıszén hasonló megfontolásból 

csatlakozott Canberra a SEATO-hoz,66 amely a délkelet-ázsiai térségben igyekezett a 

kommunizmus terjedésének útját állni. Kifejezetten a „birodalmi kapcsolatok” ápolásának 

jegyében vállalt viszont részt Ausztrália a volt brit gyarmatok fejlıdését segítı ún. „Colom-

                                                           
66 Southeast Asia Treaty Organization, magyarul: Délkelet-ázsiai Szerzıdés Szervezete. 
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bo-terv” megvalósításában, elsısorban szakemberek küldésével és diákok fogadásával. Ezzel 

azt kívánta hangsúlyozni, hogy nemcsak a katonai-biztonsági, hanem a gazdasági és a 

kulturális együttmőködésben is érdekelt. 

A szuezi válság kapcsán Canberrának választania kellett az intervenciót ellenzı amerikai 

és a brit álláspont támogatása között. Menzies London mellett állt ki, sıt (eredménytelen) 

közvetítést is vállalt Eden és Nasszer között. 

A hatvanas évek elején már Ausztrália közvetlen közelében is kialakult egy veszélyes 

feszültséggóc, miután Indonézia bejelentette igényét Új-Guinea akkor még holland kézen levı 

nyugati felére. A kommunistabarát Szukarno tervei azzal fenyegették az ausztrálokat, hogy a 

hatalmas sziget általuk igazgatott keleti része, Pápua Új-Guinea és Indonézia között közös 

határ keletkezik. Számukra a kisebbik rossz Nyugat-Irián függetlenné válása lett volna, ezért 

az ott élık „önrendelkezési jogát” hangoztatták az ENSZ fórumain is. A fenyegetı indonéz 

ambíciók miatt vezették be újra az általános sorkötelezettséget. 

Az 1964-es elsı kínai kísérleti atomrobbantást és a vietnami háború eszkalációját 

követıen Menzies kormánya bejelentette, hogy 1500 fıs egységet küld Dél-Vietnamba. 

1967-re az amerikaiak oldalán harcoló ausztrálok száma 6300-ra emelkedett. Az ellenzéki 

Munkáspárt kezdettıl bírálta a vietnami beavatkozást, azzal az érvvel, hogy a kontinensen 

kívül ne vessenek be ausztrál katonákat. A részvételt ellenzık köre tovább bıvült azután, 

hogy a hatvanas évek második felében Kína és a Szovjetunió viszonya erısen kiélezıdött, a 

Canberrát közvetlenül fenyegetni látszó Peking-Dzsakarta-tengely pedig szétroppant a 

baloldali Szukarno bukásával. Miért ne választhatná Ausztrália, Svédország mintájára a 

fegyveres semlegességet? — tették fel a kérdést egyre többen. 

E törekvésbıl az 1972-ben hatalomra jutott Munkáspárt megpróbált valamit valóra váltani: 

Whitlam kormánya hazahívta az „aussie” katonákat Vietnamból, elismerte a Kínai 

Népköztársaságot, s választási ígéretét beváltva, 1973-ben belsı önkormányzatot, majd 

1975-ben teljes függetlenséget adott az addig Ausztrália fennhatósága alá tartozó Új-

Guineának. Mindez kissé kiélezte Canberra Washingtonhoz főzıdı viszonyát, amely csak 

Fraser választási gyızelme után nyerte vissza régi, szívélyes jellegét. Hawke e tekintetben is 

tanult az elızı munkáspárti kormány hibáiból: bár kampányában az országba telepített 

amerikai bázisok felszámolását sürgette, már elsı washingtoni látogatása során megnyugtatta 

a Fehér Házat, hogy „nincs még egy ország, amelyre az Egyesült Államok szilárdabban 

támaszkodhat”. 

A nyolcvanas évek közepétıl viszont az ausztrál külpolitikában felértékelıdtek a 

regionális, délkelet-ázsiai kapcsolatok. „Nem az európai civilizáció végvára vagyunk, hanem 
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Ázsia része” - hangoztatta több ízben is Hawke. Az Ázsia felé való nyitást gazdasági érdekek 

is sürgették, hiszen az ország elsı számú kereskedelmi partnere Japán lett, amelyet az 

ASEAN-országok követtek. Hawke azonban figyelmeztette a tokiói vezetıket: a térség 

országai „érzékenyek” a japán fegyverkezéssel kapcsolatban, ezért annak nem szabad 

túllépnie az „önvédelmi kereteket”. 

A canberrai diplomácia aktív szerepet vállalt a kambodzsai válság rendezésében és 

Vietnam elszigeteltségének a feloldásában. A kilencvenes évekre Ausztrália végleg 

felismerte: jövıje csak Dél- és Kelet-Ázsiával együttmőködve képzelhetı el. S ennek 

jegyében Ausztrália megpróbált egy új, ázsiai identitást kialakítani. Keating miniszterelnök 

így érvelt a Nyugattól való (valamelyes) eltávolodás és az Ázsiához való közeledés mellett: 

Ausztrália hosszú éveken át „anglo-filiában és fásultságban” szenvedett, az anyaországhoz 

főzıdı kapcsolatok megtartása „elsenyveszti nemzeti kultúránkat, gazdasági jövınket és 

sorsunkat Ázsiában és a csendes-óceáni térségben”. 

E megközelítés jegyében vállalkozott Canberra arra, hogy a népszavazáson a függetlenség 

mellett voksoló Kelet-Timorba 1999-ben jelentıs létszámú békefenntartó egységeket küldjön 

az indonézbarát fegyveres csoportok ellen. Nem csekély nemzetközi felháborodást váltott 

viszont ki, hogy 2001 szeptemberében az ausztrál kormány nem adott kikötési engedélyt 

annak a norvég teherhajónak (Tampa), amelynek fedélzetén illegális bevándorlók 

tartózkodtak. A közvélemény nagyobb része egyetértett Howard döntésével. Az iszlám 

országokból érkezı bevándorlókkal szemben jelentıs ellenséges érzület jelentkezett a New 

Yorkot ért szeptember 11-i terrortámadást követıen. Az engedély nélküli bevándorlás 

megakadályozására az ausztrál határok védelmét is megszigorították. Az ezt ellenzı 

Munkáspártot Howard azzal vádolta, hogy „puha” a nemzetbiztonsági ügyekben. 

2003-ban Ausztrália katonai egységek küldésével is támogatta Bush elnök iraki 

intervencióját. A miniszterelnök kemény szavakkal ítélte el a tömegpusztító fegyvereket 

tároló bagdadi rezsimet, s némi presztízsveszteséget szenvedett el, miután e fegyvereknek 

nem bukkantak nyomukra. Még Fraser exkormányfı is azzal vádolta meg utódját, hogy 

félrevezette a parlamentet Irak ügyében. 

„Szerencsés ország?!” 

A kontinens népessége a folyamatos bevándorlás következtében 2004-ben már elérte a 20 

millió fıt. A sokféle bevándorló sajátos módon gazdagította az ausztrálok angol 

hagyományokra épülı kultúráját. A változásokat tükrözi, hogy a nyolcvanas évek közepétıl 

egyre több ausztrál is igyekezett megtanulni valamilyen ázsiai nyelvet. Az egykori „fehér-

Ausztrália” szemléletet mind szélesebb körben váltotta fel a multikulturális szemlélet 
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elfogadása. Utóbbi az 1990-es évekre új ortodoxiává vált - s végleg a múlté lett az „ausztrál 

életmód” kultusza. Az amerikai tömegkultúra termékeinek beáramlása itt is sok értelmiségit 

töltött el növekvı nyugtalansággal, mert az ausztrál társadalomról egyébként is az a vélemény 

alakult ki, hogy túlságosan behódol a pénznek, a szexnek és a materiális javak kultuszának. 

„Szerencsés ország” - írták Ausztráliáról a hatvanas években. A kedvezı világgazdasági 

körülményeknek és a bölcs kormányzati politikának köszönhetıen a Menzies-korszakban 

(1949–1966) a heti átlagkeresetek 250 százalékkal emelkedtek. Az ausztrálok életszínvonala 

ma is a világon a legmagasabbak közé tartozik! A Menzies-korszakban ugyanakkor 

megtorpant a „szociális háló” sőrőbbre szövésének a század elején megkezdett folyamata. A 

konzervatív kormányzat abból indult ki, hogy ha magasak a bérek és csaknem teljes a 

foglalkoztatottság, akkor mindenki gondoskodhat magáról. Az államot legfeljebb az idısekkel 

szemben terheli némi gondoskodási kötelesség. E tekintetben nagy elırelépést hozott a 

munkáspárti Whitlam-kormány utolsó évében elfogadott egészségbiztosítási reform: addig 

csak az önkéntes alapon fizetett biztosítási díj fejében járt automatikusan a kórházi ellátás, 

1975-tıl viszont általánossá és kötelezıvé vált a biztosítási rendszer, amit egy speciális bank, 

az ún. Medibank is segített. 

12.4. Belpolitika és gazdaság (NZ) 

Az új-zélandi belpolitikát a második világháborút követı idıszakban is a konzervatív 

színezető Nemzeti Párt és a baloldali Munkáspárt vetélkedése jellemezte. Az 1935 óta 

kormányzó, a „jóléti államot” kiépítı Munkáspárt 14 év után, 1949-ben elveszítette a 

hatalmat. E pártpolitikai fordulat azonban nem éreztette hatását az új-zélandiak 

életkörülményeiben, mivel a Sidney Holland és Keith Holyoake vezette konzervatívok 

maguk is a szociális vívmányok fenntartásának, sıt továbbfejlesztésének hívei voltak. 

Holland miniszterelnöksége alatt, 1950-ben eltörölték a törvényhozás felsıházát, a 

Törvényhozó Tanácsot. A lépést azzal indokolták, hogy felesleges és nem hatékony: a 

szigetállamban azóta egykamarás parlament mőködik. Holland utódja, a szintén a Nemzeti 

Pártot képviselı Holyoake a status quo és a társadalmi béke mindenáron való megırzésének 

politikáját folytatta, ennek lehetıségei azonban az évtized közepére jelentısen beszőkültek. 

Új-Zéland számára súlyos kihívást jelentett Nagy-Britannia 1973-as csatlakozása a 

Közös Piachoz. A közös külsı vámhatár miatt az anyaország magas behozatali vámokkal 

sújtotta az egykori gyarmatáról érkezı agrártermékeket, amelyek így a brit piacon 

versenyképtelenné váltak. Új-Zélandnak az olajárrobbanás következményeivel is szembe 

kellett néznie. 
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1972-ben a Munkáspártnak sikerült visszaszereznie a hatalmat, de nem találta a választ 

arra a kihívásra, amely megkérdıjelezte az addig széles körő konszenzust élvezı társadalom- 

és gazdaságpolitika alapjait. 

Ugyanez mondható el a Robert Muldoon vezetésével 1975-tıl ismét kormányra kerülı 

Nemzeti Pártról is. Muldoon programja a nyugdíjrendszer mélyreható és nagyvonalú 

átalakítását is megígérte. 1984-ig tartó miniszterelnöki periódusa alatt Muldoon gyakorlatilag 

mindvégig ragaszkodott a „bölcsıtıl a sírig” gondoskodást nyújtó „jóléti állam” eszméjéhez, 

s csak korlátozottan vette tudomásul a világgazdasági környezet gyökeres változását. A 

nagyobb fokú rugalmasságra való törekvés helyett a nemzeti párti kormányzat szigorú, az 

angolszász konzervativizmus hagyományaitól idegen bürokratikus ár- és bérszabályozást 

vezetett be. Az állam által felvett hiteleket nagyszabású, ám kevéssé megtérülı vagy 

kifejezetten veszteséges ipari vállalkozásokba fektették. 

A brit felvevıpiac elvesztésével külföldi hitelekre volt szükség ahhoz is, hogy az új-zélandi 

farmereknek nyújtott bıkező állami dotációkat változatlanul fenntartsák. Abból a 

feltételezésbıl kiindulva, hogy az olaj világpiaci ára folyamatosan emelkedni fog, az 1979-es 

költségvetés jelentıs összeget irányzott elı a személygépkocsik gázüzemre való átállítására, 

ám az olajárprognózis nem igazolódott be. A „gondoljunk nagyot” elv bővkörében mozgó 

kormányfınek ezzel viszont huzamos ideig kétségtelenül sikerült elkerülnie a nagyobb fokú 

társadalmi elégedetlenség kirobbanását. Kétszer, 1978-ban és 1981-ben is újraválasztották. A 

sok tekintetben mesterségesen fenntartott jólétért a választók még Muldoon kifejezetten 

autokrata vezetési stílusát is elnézték. Önkényeskedı hajlama vezetett bukásához is: saját 

pártjának képviselınıjével összeszólalkozva feleslegesen idı elıtti választást írt ki 1984 

júliusára, amelyet a David Lange vezette Munkáspárt nyert meg. 

A munkáspárti kormány radikálisan szakított azzal a politikai irányvonallal, amely a 

„szociális állam” elvi platformjára helyezkedett, s amelyet kisebb hangsúlyeltolódásokkal 

valamennyi új-zélandi kormány folytatott a második világháború óta. A drasztikus fordulat, 

amely az állami beavatkozástól mentes szabad piacgazdaság megteremtését tekintette 

céljának, David Lange miniszterelnök (1984‒1988) nevéhez főzıdik. A történelem 

paradoxonja, hogy e feladatra a Munkáspárt vállalkozott! Hivatalba lépését követıen Lange 

hatalmas államadóssággal szembesült. Válaszul azonnal hozzákezdett az állami tulajdonban 

levı cégek reprivatizációjához, a gazdasági életet gúzsba kötı bürokratikus korlátok 

felszámolásához, s az adóteher csökkentéséhez. Vállalva a velejáró politikai feszültséget, 

megszüntette a farmerek állami támogatását. Még az államigazgatási intézményeket is a 

magánvállalkozások elvei szerint kezdték mőködtetni, amire valójában még Thatcher 
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Angliájában sem volt példa. A neoliberális irányvonal nemcsak a közigazgatás „karcsúsítása” 

és az egyéb racionalizálási programok során elbocsátottak körében, hanem a Munkáspárt 

törzsszavazóinak táborában is komoly felzúdulást váltott ki. A kormányzat eltökéltsége 

azonban nem ingott meg, s a reformok által generált társadalmi feszültség ellenére a 

Munkáspárt 1986-ban újra gyızni tudott. 

Az 1987. októberi tızsdekrach Új-Zéland számára is megmutatta, hogy a jó néhány 

prosperálónak tőnı vállalat valójában mennyire ingatag alapokon áll. Az üzleti szféra 

elbizonytalanodása a munkanélküliek számának emelkedésével is együtt járt. A munkáspárti 

vezetésen belül megrendült a gazdaságpolitikai konszenzus a további teendıket illetıen. 

1988-ban Lange menesztette az immár általa is túlzottan radikálisnak tartott, a progresszív 

adózás helyett az egyetlen és alacsony adókulccsal szimpatizáló pénzügyminiszterét, Roger 

Douglast. 

A neoliberalizmus vaskövetkezetességő politikája megrendítette a Labour bázisát. Hiába 

cserélt a párt miniszterelnököt 1989-ben. 

1990-ben a James Bolger vezette Nemzeti Párt magabiztosan gyızött a választáson. Más 

kérdés, hogy a kormánycseréhez főzött választói remények sok tekintetben illuzórikusnak 

bizonyultak, mert az új kormányzat elıdje nyomdokain haladt, s a szabad piac eszméjének 

további térnyeréseként – 1991-ben megszüntette a kollektív szerzıdések kötésének 

kötelezettségeit. Széles fronton támadás indult a szakszervezetek ellen, s még a sztrájkhoz 

való jogot is korlátozták. A piacosítás elvének jegyében átszervezték az egészségügyi ellátás 

addig alapvetıen ingyenes rendszerét is: az új rendszer keretében (többek között) a 

betegeknek maguknak is hozzá kellett járulniuk kórházi ellátásuk költségeihez. 

Bolger miniszterelnöksége alatt (1990–1997) átalakult a választási rendszer is. Pártja 

ellenkezésének dacára a kormányfı 1992-re népszavazást íratott ki arról, hogy 

megváltoztassák-e a britektıl örökölt, kizárólag a többségi elvet érvényesítı választási 

rendszert. Az új-zélandi politikai elit tevékenységével elégedetlen választók egy újabb 

referendumon 1993-ban megerısítették, hogy szakítani kívánnak a hagyományos gyakorlattal, 

s helyette az arányos, a választókerületeket és a pártlistákat ötvözı képviseleti rendszert 

akarják állítani. 1994-ben Bolger azzal a meglepı indítvánnyal állt elı, hogy - miként a 

„szomszédos” Ausztráliában is felvetették - Új-Zéland szakítsa meg a brit monarchiához 

főzıdı kapcsolatait és váljon köztársasággá. Elképzelése azonban roppant csekély támogatást 

kapott az uralkodójukhoz lojális új-zélandiak körében, s így azután le is került a napirendrıl. 

1996-ban már az új, arányos választási rendszer alapján járultak az urnákhoz a 

szigetállam polgárai, s a kiegyenlített erıviszonyok az Elsı Új-Zéland nevő pártot tették a 
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„mérleg nyelvévé”, amely nem csekély népszerőséget szerzett magának a szabadpiaci 

reformok és a külföldi tıke terjeszkedésének populista retorikájú bírálatával. 

Végül Bolgernek sikerült megállapodnia a New Zealand First párttal, a következı évben 

azonban saját pártja buktatta meg a kormányfıt. Ekkor az új-zélandi sajtó már temette a 

kilenc éve kormányon levı konzervatívokat. 

1999-ben a Munkáspárt gyızött. A kommentátorok e fordulatot azzal magyarázták, hogy a 

szavazók úgy érezték, a Nemzeti Párt által huzamos ideje folytatott szabadpiaci politika 

kezdett kifulladni. 

Az új miniszterelnök Helen Clark lett, aki a nyolcvanas években szocialista meggyızıdése 

miatt a háttérbe szorult saját pártjában, ellenfeleitıl pedig a „Vörös Helén” gúnynevet kapta. 

Bár kisebb adóemeléssel és a szociális költségvetés valamelyes bıvítésével Clark eleinte kissé 

felborzolta az üzleti világ kedélyét, az újzélandi gazdaság növekedési üteme stabilan 3 

százalékra állt be. A kereskedelmi mérleg kiegyensúlyozott maradt, a munkanélküliség pedig 

másfél évtizedes mélypontra csökkent. A 2002-es választáson a Munkáspárt ugyan nem 

szerzett az abszolút többséget, de kisebbségi koalícióval és külsı támogatással Helen Clark 

nekivághatott újabb hároméves mandátumának. 

12.5. Külpolitika (NZ) 

Noha Új-Zéland a második világháborút követıen is a Brit Nemzetközösség tagja maradt, 

s államfıjének a brit uralkodót tekintette, egyre nagyobb jelentıséget tulajdonított az Egyesült 

Államokhoz főzıdı kapcsolatainak. 

1951-ben a nemzeti párti kormány aláírta az Egyesült Államokat, Ausztráliát és Új-

Zélandot tömörítı ANZUS-paktumot, amelyben együttes fellépésre kötelezték magukat a 

„közös veszéllyel” szemben. Washington és Wellington között azonban feszültté vált a viszony 

azt követıen, hogy 1984-ben a Munkáspárt került kormányra. Lange ugyanis fordulatot 

hajtott végre a külpolitikában: a nukleáris fegyverek ellen régóta küzdı politikus pártja 

egyetértésével 1985-ben lezáratta az új-zélandi kikötıket minden olyan hajó elıtt, amelynek 

a fedélzetén nukleáris fegyverek voltak. Az intézkedés értelemszerően elsısorban az 

országgal az ANZUS-paktum keretében együttmőködı Egyesült Államok hajóira vonatkozott, 

s nem is maradt el a hatása: az Egyesült Államok felmondta a további katonai 

együttmőködést. Két évvel késıbb a Lange-kormány hivatalosan is „atommentes 

nemzetnek” nyilvánította Új-Zélandot. A katonai szövetség helyreállítása azt követıen sem 

történt még, hogy az (idısebb) Bush elnök 1991-ben kijelentette: az amerikai hadihajók 

„általában” nem rendelkeznek nukleáris fegyverrel. A wellingtoni törvényhozás még a 

fegyver nélküli atommeghajtású hajók kikötését sem engedélyezte. 
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Az új-zélandiak régóta bírálták a franciákat a Csendes-óceán térségében folytatott 

atomrobbantások miatt. A vita különösen kiélezıdött, miután 1985 júliusában a franciák Új-

Zéland felségterületén elsüllyesztették a nukleáris kísérletek ellen tiltakozó nemzetközi 

mozgalom, a Greenpace aktivistáinak hajóját. A francia atomkísérletek folytatódása miatt 

1995-ben Új-Zéland elhatározta, hogy Ausztrália támogatásával a hágai nemzetközi 

bírósághoz fordul. Az egyik legnagyobb új-zélandi kereskedelmi hálózat pedig bejelentette a 

francia áruk bojkottját. 

Az 1970-es évektıl a regionális kapcsolatok is felértékelıdtek Wellington számára. 

Muldoon kezdeményezte az Ausztráliával való szorosabb gazdasági együttmőködést. Az errıl 

kötött egyezmény 1983-ban lépett életbe, s céljának a két ország közti szabad kereskedelem 

megteremtését tekintette. A bilaterális kereskedelem teljes mértékben 1990-re vált szabaddá. 

Új-Zéland a délkelet-ázsiai országokkal (fıként pedig az ASEAN-hoz tartozókkal) is bıvítette 

kapcsolatait, és bekapcsolódott az ausztrálok által kezdeményezett, de széles körővé váló, 

Kínát is magába foglaló Ázsiai‒Csendes-óceáni Gazdasági Együttmőködési Fórumba. 

A 2002-re mintegy 3,9 millió új-zélandi polgár67 túlnyomó többsége a brit szigetekrıl 

származik, de a népesség csaknem egytizedét a polinéz eredető ıslakos maorik alkotják. 

Számukra a törvényhozásban is fenntartanak négy helyett, s nyelvük hivatalosnak számít. 

1995-ben II. Erzsébet személyesen írta alá a wellingtoni törvényhozás törvényét, amely 

hivatalosan elismerte, hogy a szigetország bennszülöttei súlyos igazságtalanságokat 

szenvedtek el a 19. században s egyúttal részleges kártalanításukról is rendelkezett. A 

kárpótlás keretében a maorik nemcsak pénzt kaptak, hanem hajdan elveszített földjeik kis 

részét is visszakapták. 

Az új-zélandiak (a „kiwik”, ahogy magukat szeretik nevezni a hazájukban ıshonos, szinte 

kultikus tiszteletben részesülı madárról) tudatában vannak annak, hogy olyan kis országhoz 

tartoznak, amely távol esik a világ civilizációs központjaitól. Ezért mindig nagy hangsúlyt 

fektettek annak bizonyítására, hogy kulturális értékeik semmiben sem maradnak el más 

nemzetekétıl. A 20. század közepétıl maori szerzık is írnak angolul, de csak a hetvenes 

évektıl jelent meg alkotásaikban a sajátos maori szemlélet. 

                                                           
67 Új-Zéland lakossága 2013-ban 4 475 600 fı volt. A népsőrőség 15 fı/km². Több mint 1 millió ember él 
Aucklandon és környékén. Lakosságának 88%-a városokban él. 
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A gyakorlati foglalkozások tematikája 

1. téma: A Közel-Kelet története a 20. század elsı felében    4 óra 

1.1. A modern Közel-Kelet létrejöttének elızményei 

1.2. A Közel-Kelet a 19.–20. század fordulóján 

1.3. Az elsı világháború és következményei 

1.4. Függetlenségi törekvések a két világháború között (1922–1939) 

1.5. A második világháború és az elsı arab-izraeli háború (1939–1949) 

2. téma: A Közel-Kelet története a 20. század második felében   4 óra 

2.1. A szekularizált nacionalizmus idıszaka (1950–1967) 

2.2. A Közel-Kelet története 1969–1979 között 

2.3. A közel-keleti folyamatok 1979–1991 között 

2.4. A közel-kelet története a hidegháború végétıl az iraki invázióig (1991–2003) 

3. téma: Afrika a 20. század elsı felében      4 óra 

3.1. Afrika gyarmati felosztása 

3.2. Afrika az elsı világháborúban (1914–1918) 

3.3. Afrika a két világháború között (1918–1939) 

3.4. Afrika a második világháborúban (1939–1945) 

4. téma: Afrika a 20. század második felében     4 óra 

4.1. Az afrikai dekolonizációs folyamat (1945–1960) 

4.2. Afrika a hidegháború korszakában (1960–1991) 

4.3. A Dél-Afrikai Köztársaság a 20. század végén 

5. téma: Délkelet Ázsia a XX. század második felében    2 óra 

5.1. Mianmar 

5.2. Thaiföld 

5.3. Laosz 

5.4. Kambodzsa 

5.5. Vietnam 

5.6. Indonézia 

6. téma: India 1945–1980 között       4 óra 

6.1. Az indiai függetlenség kivívása. Az Indiai Köztársaság megalakulása  

6.2. A Nemzeti Kongresszus irányzatai 

6.3. Az Indiai Köztársaság az 1950-es évek elsı felében 

6.4. „A vegyes gazdaság” kiépítése (1956–1961) 
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6.5. Belpolitikai válság. Az indiai-kínai határkonfliktus (1962–1964) 

6.6. Shastri miniszterelnöksége (1964–1966) 

6.7. A Nemzeti Kongresszus „balra nyitása”. Háború Pakisztán ellen (1966–1972) 

6.8. A társadalmi szerkezet sajátosságai 

6.9. A társadalmi feszültségek növekedése. A Nemzeti Kongresszus bukása (1973–

1977) 

6.10. A Janata Párt rövid kormányzása és bukása (1977–1980) 

6.11. Mahatma Gandhi politikai életrajza 

6.12. Dzsaváharlál Nehru politikai életrajza 

6.13. Indira Gandhi politikai életrajza 

7. téma: A Koreai Köztársaság 1948–2004 között     1 óra 

7.1. Li Szin Man uralma 

7.2. Az 1960. áprilisi népfelkelés 

7.3. Az 1961. májusi katonai hatalomátvétel 

7.4. A Harmadik és a Negyedik Köztársaság (1963–1979) 

7.5. Az Ötödik és a Hatodik Köztársaság (1981–1993) 

7.6. Az IMF diktátuma 

7.7. Kim De Dzsung elnöksége (1998–2003) 

7.8. Az USA és Japán oldalán 

8. téma: A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság 1948–2004 között  1 óra 

8.1. Újjáépítés, iparosítás, kollektivizálás 

8.2. A Szovjetunió és Kína oldalán 

8.3. Kim Ir Szen diktatúrája 

8.4. Kiútkeresés és túlélési politika 
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Vizsgakérdések 

1. Kína az elsı világháborúban 

2. A hadúri korszak Kínában (1916–1928) 

3. A Kínai Kommunista Párt megalakulása (1921) 

4. A nemzeti forradalom Kínában (1925–1927) 

5. A nankingi évtized Kínában (1928–1937) 

6. A japánellenes háború (1937–1945) 

7. Japán az elsı világháborúban 

8. A Taisó-demokrácia Japánban 

9. A japán militarizmus az 1930-as években 

10.  A japán-kínai háború 

11.  Pearl-Harbor és a japán-amerikai konfrontáció 

12.  Japán a második világháború végén 

13.  A gyarmati rendszer alakulása Indiában az elsı világháborút követıen 

14.  India gazdasági helyzete a két világháború között 

15.  India belsı vallási ellentétei és függetlenségi mozgalom 

16.  A Nemzeti Kongresszus szerepének megszilárdulása Indiában 

17.  Mahatma Gandhi politikai életútja 

18.  India 1929–39 között 

19.  Az 1935-ös alkotmány Indiában 

20.  India a második világháborúban (1939–1945) 

21.  Afrika az elsı világháborúban 

22.  Afrika a két világháború között 

23.  A pánafrikanizmus 

24.  Afrika a második világháborúban 

25.  A Közel–Kelet brit–francia felosztása az elsı világháború után 

26.  Egyiptom a XX. század elsı felében 

27.  A modern Perzsia (Irán) megalapítása 

28.  Az arab–zsidó viszály Palesztinában a 20. század elsı felében 

29.  A polgárháború és Kuomintang veresége Kínában (1945–1949) 

30.  A KKP konszolidációja és az elsı ötéves terv Kínában (1949–1957) 

31.  A „nagy ugrás” és a „kiigazítás” (1958–1965) 

32.  A „kulturális forradalom” Kínában (1966–1967) 
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33.  A reformpolitika Kínában 1976-tól napjainkig 

34.  A nyitás politikájának eredményei Kínában 

35.  Kína külpolitikája a nyitást követıen 

36.  Hongkong a XX. században 

37.  Makaó a XX. században 

38.  Tajvan a XX. században 

39.  Korea 1945–1953 között 

40.  A koreai háború (1950–1953) 

41.  A Koreai Köztársaság 1948–1963 között 

42.  A 3. és a 4. Koreai Köztársaság (1963–1979) 

43.  Az 5. és a 6. Koreai Köztársaság (1981–1993) 

44.  Kim De Dzsung elnöksége a Koreai Köztársaságban (KNDK) 1998–2003 között 

45.  A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság1948–1994 között 

46.  Kim Ir Szen politikai életrajza 

47.  A KNDK 1994–tıl napjainkig 

48.  Japán 1945–1952 között 

49.  Japán 1952–1960 között 

50.  Japán 1960–1972 között 

51.  Japán 1972–1989 között 

52.  Japán 1989–2005 között 

53.  India a második világháború után (1945–1947) 

54.  Az Indiai Köztársaság megalakulása 

55.  India 1951–1962 között 

56.  India 1962–1972 között 

57.  India háborúja Pakisztán ellen 

58.  Az Indiai Nemzeti Kongresszus bukása az 1970–es években 

59.  Kambodzsa a XX. század második felében 

60.  Vietnám a XX. század második felében 
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