
FALUDIPÉTER 

MAGYARORSZÁG ÉS A KOREAI HÁBORÜ 1950—1953* 

A második világháború eredményeként a közép- és délkelet-európai térség 
vezető hatalma a Szovjetunió lett, melynek pozícióit a Szövetséges Hatalmak 
megállapodásain túl katonai jelenléte is alátámasztotta. Mindez nem kis mér
tékben befolyásolta, illetve meghatározta a térségbeli országok egyébként in
dokolt és törvényszerű társadalmi-politikai átalakulásának irányát és tartal
mát, beleértve külpolitikai elkötelezettségüket is. Ugyanakkor az antifasiszta 
koalíció felbomlása, a győztes nagyhatalmak éles szembefordulása egymással, 
a hidegháború kibontakozása tovább mélyítette ezt a folyamatot: az 1948—1949-
es fordulatokat követően Sztálin a szovjet politikai-gazdasági modellt erőltette 
a közép- és délkelet-európai országokra, köztük hazánkra, melyek így mindin
kább azonos módon foglaltak állást a belpolitika minden alapvető és számos 
részkérdésében is. Kibontakozott továbbá a Szovjetunió és ezen országok egy
séges politikai, gazdasági, kulturális stb. együttműködési rendszere (például a 
kétoldalú szerződések megkötése a negyvenes évek végére). Ezt jelezte a Tá
jékoztató Iroda 1947 szeptemberi alakuló ülésén elfogadott alapelv, mely szerint 
„a háború utáni korszak . . . fő feladatainak megoldásában a Szovjetuniót és 
külpolitikáját illeti a vezető szerep".1 Mindez egyre jobban korlátozta a nem
zeti sajátosságok érvényesülését, a nemzeti érdekeket az akkori szovjet nagy
hatalmi érdekeknek, törekvéseknek rendelte alá. 

A belső és a regionális fejlődés, valamint a hidegháború eredményeként a 
negyvenes évek végére Magyarország és a közép-európai országok többségé
nek Nyugat-Európához fűződő hagyományos kapcsolatai elsorvadtak, állam
közi viszonyuk is igen fagyos volt. A jugoszláv kérdés tovább súlyosbította 
ezt a helyzetet. Ami pedig a Távol-Keletet illeti, a tájékoztatás és a közvéle
mény elsősorban a Kínai Népköztársaság megalakulását kísérte figyelemmel. 
Ez utóbbit egyébként a hivatalos ideológia és propaganda is a szocializmus 
terjedésének, győzelmének igazolásaként értelmezte. 

Közép-Európa és Észak-Korea — akkor még meglehetősen gyér — kapcso
latait is az azonos, szovjet típusú társadalmi-politikai fejlődés határozta meg. 
Ez az azonosság, ,,összetartozás" motiválta a Koreai Népi Demokratikus Köz
társaság haladéktalan elismerését a közép-európai államok részéről. A fentiek 
alapján a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság elismerése Magyarország 
által 1948. november 11-én politikai rutinaktusnak tűnhet, melynek a konkrét 
tényen túl nemigen lehetett „diplomáciai háttere". Vagy talán mégis? A fenn
maradt diplomáciai iratok bizonyos „nagypolitikai" összefüggésekre utalnak. 

Közbevetőleg meg kívánom jegyezni, hogy 1945 előtt hazánk és Korea kö
zött a japán annexió miatt különösebb kapcsolat nem volt. Az első világháborút 
megelőzően ugyan, még 1892-ben, az Osztrák-Magyar Monarchia barátsági, 
kereskedelmi és hajózási szerződést kötött Koreával, ennek azonban inkább 

* A szerző köszönetet mond Balogh Sándor és Harsányi Iván professzoroknak a tanulmány 
elkészítéséhez nyújtott értékes segítségükért. 

1 In: A magyar népi demokrácia története, 1944—1962. Budapest, 1978., 387. o.; Kende István: 
Forró béke — hideg háború. Budapest, 1970., 102. o.; Balogh Sándor: Magyarország külpolitikája, 
1945—1950. Budapest, 1988. 269. o. 
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jelképes, mint gyakorlati jelentősége volt.2 Korea-iképünk az 1945 utáni évek
ben sem gazdagodott, a magyar sajtóban is alig-alig találunk koreai híreket. 
Sőt, a Szabad Nép, a központi pártlap is csak majd kéthetes késéssel foglalko
zott az észak-koreai Nemzetgyűlés 1948 szeptemberi ülésével, illetve a KNDK 
megalakulásával — meglehetősen pontatlanul.3 A lap egyébként december 
25-én ,,1948: A győzelmek éve" címmel áttekintést adott az év legfontosabb 
eseményeiről, melyben viszont május 4-i (!) dátummal közli: „Űj népi demok
rácia születik Észak-Koreában". 

„Magyarország elismeri a független Koreai Népi Demokratikus Köztársasá
got" címmel a Szabad Nép csak 1948. november 12-én ismerteti Pak Hon-Yong 
és Rajk László külügyminiszterek táviratváltását, illetve a magyar kormány 
döntését a KNDK elismeréséről, valamint a diplomáciai és a gazdasági kap
csolatok létesítéséről, koreai kezdeményezére.4 Ez utóbbi realizálása érdekében 
azonban közel egy évig — úgy tűnik — nem történt semmi. Csupán 1949. au
gusztus 29-én jelenti a moszkvai magyar nagykövetség: központi rendeletre a 
követtanácsos felkereste a KNDK nagykövetét azzal, hogy a magyar kormány 
követet, vagy ügyvivőt óhajt küldeni. A nagykövet kijelentette; „ . . . a koreai 
(kormány fel szándékozik venni a diplomáciai kapcsolatokat az összes népi 
demokráciákkal, amint az egyesülés megtörténik" (kiemelés tőlem — F.P.), 
azaz kitérő választ adott a magyar kezdeményezésre. A magyar diplomata je
lentése szerint a nagykövet szavaiból „kicsendült az a hit, hogy az egyesülés 
már csak rövid idő kérdése", s „az elmondottak úgy is értelmezhetők, hogy az 
egyesülés előtt valószínűleg nem kerül sor diplomáciai képviselet kiküldésére 
Korea és Magyarország között sem". A magyar Külügyminisztérium illetékesé
nek az aktában található bejegyzése szerint „ez nem annyira a de facto egye
sülést je lent i , . . . hanem azt, hogy az Észak-koreai kormány egész Korea egye
dül törvényes kormányának tekinti magát, tekintet nélkül az amerikaiak által 
elismert bábkormányra". S végül a kérdést egy Bérei Andor külügyminiszté
riumi államtitkárra hivatkozó bejegyzés zárja le: szeptember 29-én „a moszkvai 
(koreai) nagykövet közölte: kormánya igen szívesen venné a két ország között 
a diplomáciai kapcsolat felvételét. Egyetlen feltétel: nagykövet legyen".5 

Mi húzódott meg a moszkvai koreai nagykövet eltérő álláspontjai mögött? 
Tapasztalatlanság, vagy az országegyesítéssel kapcsolatos phenjani propaganda-
-álláspont korai megnyilvánulása? Ez sem kizárt az első válasz esetében, de azt 
cáfolja, hogy egy hónappal később a nagykövet, kormánya nevében, már üd
vözli a magyar kezdeményezést. Nem valószínű, hogy a magyar diplomata 
megkeresése váratlanul érte volna a nagykövetet. így első reagálása — „amint 
az egyesülés megtörténik" — szintén csak hivatalos álláspontot tükrözhetett 
egy olyan fontos elvi-politikai kérdésben, mint „a kapcsolatok az összes népi 
demokráciákkal". S ez esetben miért változott meg Phenjan álláspontja? 

Az okokat feltehetően a globális nemzetközi helyzetben s az ezzel kapcsola
tos szovjet külpolitikában 1949 nyarán — kora őszén bekövetkezett gyökeres 

2 Faludi Péter: A magyar—korea i kapcso la tok száz éve (1892—1992). ELTE Információs Szemle , 
Elmélet és Pol i t ika , XVI. évf. 1989. 3. sz. 

3 Szabad Nép, 1948. szep tember 22. 
4 Uo. 1948. november 12. 
5 Új Magya r Központ i Levél tár , Korea XIX-J-1- j . 3. doboz, 4/h. dosszié, 580/49. (Moszkva 

27/szig.biz.), 714/49 (Moszkva 31/szig.biz.). 
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változásokban kell keresnünk. Röviden: a NATO létrehozásával 1949. április 
4-én az amerikai és általában a nyugati külpolitika új szakaszhoz érkezett. 
A négy nagyhatalom Külügyminiszteri Tanácsa párizsi konferenciáján (1949. 
május 23-június 20.) elutasították a Németország politikai, gazdasági közigaz
gatási egységének helyreállítására, a békeszerződés előkészítésére vonatkozó 
szovjet javaslatokat. Sőt, 1949 augusztusában már választásokat tartanak 
Németország nyugati megszállási övezeteiben, a Trizoniában; szeptember 20-án 
pedig megalakul a Német Szövetségi Köztársaság. Válaszul október 7-én 
létrejön a Német Demokratikus Köztársaság. Németország kettészakítása be
fejezett ténnyé vált. Ezzel a szovjet külpolitikai koncepció és gyakorlati tevé
kenység központjába véglegesen a fegyveres erők és a stratégiai biztonság 
erősítése került — szeptember 25-én bejelentik az első szovjet kísérleti atom
bomba felrobbantását.6 

összefoglalva tehát: nem zárható ki, hogy a magyar kezdeményezést meg
előzően Phenjanban (s talán Moszkvában is?) lehettek bizonyos elképzelések 
Korea egységének helyreállításáról — valamiféle nagyhatalmi megegyezés 
alapján (bár a Szovjet—Amerikai Közös Bizottság tevékenysége Koreában már 
1947 őszén félbeszakadt s Korea ügye 1948-ben az ENSZ Közgyűlése napirend
jére került). A két német állam létrejöttével s általában a nemzetközi helyzet 
erős bipolarizációjával Korea egységének helyreállítása is irreálissá vált. 

Mindenesetre a magyar-koreai diplomáciai kapcsolatok most már viszonylag 
gyorsan realizálódtak, de csak követi szinten. Az első magyar követ 1950. áp
rilis 20-án adta át megbízólevelét Phenjanban, koreai kollégája pedig június 
22-én Budapesten.7 A diplomáciai kapcsolatokat — koreai szorgalmazásra — 
csak 1954. február elsejével emelték kölcsönösen nagyköveti szintre. 

A koreai háború kirobbanása 1950. június 15-én Magyarországot, különösen 
a magyar közvéleményt, sajátos helyzetben, meglehetősen váratlanul érte. Az 
1948-as „fordulat évét" követően az uralmon lévő Magyar Dolgozók Pártja 
vezetésének politikáját és gyakorlatát mindinkább a torzulások, az indokolat
lan adminisztratív intézkedések, az „osztályharc élezése" jellemezte. A társa
dalmi-politikai struktúra erőszakos átalakítása, a politikai koncepciós perek, 
mesterséges „kémügyek", „szabotázsakciók", „leleplezések", az „osztályidege
nek" kitelepítése — a kétségtelen eredmények mellett — az országban mind 
feszültebb légkört teremtettek. A társadalmi élet minden területét a bizalmat
lanság, az „ellenségkeresés" hatotta át. A hidegháborús nemzetközi légkörben 
az ország politikai vezetése minden bajért az imperialista hatalmakat és „ma
gyarországi ügynökeiket" vádolta. Az ország nemzetközi elzártsága és a tömeg
tájékoztatás egyoldalúsága megnehezítette a közvélemény reális tájékozódását 
(a nyugati kapcsolat, vagy rádióadások hallgatása például adminisztratív in
tézkedéseket vont maga után). 

Ebben a helyzetben a tőlünk látszólag mégoly távoli koreai háború tényét a 
politikai vezetés, a hivatalos ideológia és propaganda haladéktalanul belpoli
tikai koncepciója, napi agitatív tevékenysége szolgálatába állította. Igazolva 
látta a fokozódó háborús veszélyen, a fenyegetettségen alapuló politikája he-

6 A magyar népi demokrácia története, 1944—1962. I. m. 145. o. ; Kende István: i. m. 178—179. o. 
7 Eddig nem ismeretesek más közép-európai országok, például Csehszlovákia, Lengyelország 

és a KNDK kapcsolatfelvételének konkrét körülményei, tapasztalatai. 

— 122 — 



lyességét, megerősítette az „imperialista ellenségképet", az imperializmus 
„leleplezését" a tömegpropagandában („itthon a kémek, szabotőrök segítségé
vel, Koreában már fegyverekkel támadnak"). A túlfeszített gazdasági terv, 
az egyre magasabb hadikiadások (1950-ben a nemzeti jövedelem közel 20%-a) 
következtében jelentkező termelési és fogyasztási feszültségek „levezetésére" 
a koreai háborút a vezetés a fegyverkezés, a háborús felkészülés „legitimizá-
lására" igyekezett felhasználni. Elfogadva a szovjet vezetésnek a világháború 
közeli lehetőségére vonatkozó álláspontját (lásd például, a Tájékoztató Iroda 
1949 novemberi határozatát), tovább csökkentették a fogyasztási alapokat, nö
velték a honvédelem erősítését is szolgáló nehézipari beruházásokat.8 A koreai 
háború kirobbanását követően, s arra hivatkozva, 1950 őszétől nyíltan is napi
rendre került a lakosság erkölcsi-politikai felkészítése, mozgósítása egy eset
leges háborúra (az ország nyugati és déli határai gyakorlatilag „frontvonalnak" 
számítottak — tiltott övezet, műszaki zár létesítése, mozgáskorlátozás stb.). 
Felerősödött a társadalom „homogenizálása", a pártállam politikai struktúrájá
nak centralizálása. 1950 novemberében — a legális állami és párttestületek 
tudta és jóváhagyása nélkül, Rákosi Mátyás, Gerő Ernő és Farkas Mihály 
részvételével — létrehozták a Honvédelmi Bizottságot. „Az elkövetkező két 
évben ténylegesen ez a bizottság döntött — teljhatalommal és minden ellen
őrzés nélkül — az ország sorsát érintő valamennyi politikai, gazdasági, katonai 
stb. kérdésben".9 Az 1951 februári pártikongresszuson jelentősen felemelték a 
tervelőirányzatokat, különösen a nehézipari beruházásokét. A feszített tervek 
megvalósítására széleskörű munkaversenyek szervezésével igyekeztek fokozni 
a dolgozók munkaintenzitását. Ebben 1950 nyarától több éven át kiemelkedő 
szerepet játszott a „koreai hét", a „koreai brigádok", „10 napos koreai műsza
kok" szervezése az üzemekben.10 

Összegezve elmondhatjuk, hogy a koreai háború ténye s értelmezése igen 
rövid idő alatt nemcsak a kialakulóban lévő pártállam érvrendszerébe „épült 
be" szervesen, de nem kis szerepet játszott a bel-, gazdasági-, katonapolitikai, 
valamint külpolitikai döntéshozatalban is. A NATO és az NSZK létrehozásá
hoz hasonlóan a vezetés ezt is felhasználta a fenyegetettség, a veszélyeztetett
ség alátámasztására. A közvélemény s az egész társadalom mozgósítását szol
gálta a szinte már a háború másnapján kibontakozó széleskörű szolidaritási 
mozgalom is. Annak ellenére azonban, hogy a politikai vezetés ezt éppen emlí
tett céljai érdekében kezdeményezte, szervezte és irányította, a közvélemény 
részéről ezektől eltérő, bár „párhuzamos" indíttatást is tapasztalhattunk. 

A közhangulat alakulásában az is közrejátszott, hogy rövid idő alatt számos 
állam katonailag is bekapcsolódott a koreai háborúba. Ez azzal a veszéllyel 
fenyegetett, hogy a Szovjetunió és a Kínai Népköztársaság határainak közvet
len közelségében kirobbant háború a NATO, valamint a Szovjetunió és szövet
ségesei közti fegyveres konfliktushoz vezet.11 

A közép-európai országokat — Albánia kivételével — kétoldalú kölcsönös 
segítségnyújtási egyezmények fűzték a Szovjetunióhoz, s épp 1950 februárjá
ban írták alá a hasonló szovjet-kínai szerződést is. Ezért voltak, akik a koreai 

8 A m a g y a r népi demokrác ia tö r téne te 1944—1962. I. m. 176. o. 
9 Uo. 169. o. 
10 Uo. 177. o. 
11 Balogh Sándor: Magyarország külpol i t ikája , 1945—1950. I. m. 339. o. 
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háborúban mintegy a harmadik világháború előjátékát látták s ennek a magyar 
sajtó is hangot adott. A magyar társadalom reagálását továbbá minden bizony
nyal nem kis mértékben befolyásolta, hogy alig öt év telt el a világháború óta, 
melyben az ország lakosságának kb. 8—10%-a pusztult el,12 s az ország Nyu
gat-Európához képest igen sokáig, kb. 7—8 hónapig volt a közvetlen haditevé
kenység, a front színtere. A közeli háborús emlékek és élmények motiválták a 
lakosság aggodalmát, jelentős részének humanitárius segítőkészségét, amely 
így végső soron egybeesett a politikai vezetés már ismertetett álláspontjával, 
törekvéseivel. 

Nem feladatom, hogy a koreai háború kitörésének eltérő indoklásával, kato
nai és politikai fejleményeinek hátterével foglalkozzam. Mindez az irodalomból 
jól ismert. Az is, hogy a kelet-európai országok vezetői egyöntetűen magukévá 
tették és követték Phenjan, illetve Moszkva és Peking verzióját, álláspontját, 
így a hivatalos magyar állásfoglalást is a fentebb már kifejtett belső és külső 
tényezők határozták meg. Ez annak ellenére teljesen egyértelmű volt, hogy a 
koreai háború kitörését követően — adataink szerint — nem jelent meg kor
mány- vagy külügyminisztériumi nyilatkozat, más hivatalos dokumentum.Ji 

A sajtó vezércikkekben és szerkesztőségi kommentárokban fejtette ki a magyar 
álláspontot.1'' 

A magyar lapok 1950. június 27-én, kedden adtak először hírt a koreai há
ború kitöréséről (hétfőn a lapok nem jelentek meg). A Szabad Nép első-máso
dik oldalon, nagy terjedelemben számolt be a KNDK elleni „orvtámadásról". 
Nagyobb, térképes ismertetést is közölt Koreáról, a koreai kérdésről. Ettől 
kezdve kb. két hónapon át a lap naponta első-második oldalon foglalkozott 
— az észak-koreai hadijelentések alapján — a fronthelyzettel, nagy terjede
lemben ismertette a konfliktus nemzetközi visszhangját, egyben „leleplezve" 
az amerikai és nyugati álláspontot. 

Július elsejétől bontakozott ki a koreai szolidaritási mozgalom hazánkban 
{,,E1 a kezekkel Koreától!"), melynek során július 15-én a fővárosban nagy
gyűlésre került sor. A Szabad Nép két első oldalát ezen eseménynek szentelte: 
„Budapest népe hatalmas békegyűlésen tiltakozott az amerikai imperialisták 
koreai rablótámadása ellen" fejléccel. A nagygyűlésen vezető kulturális, egy
házi személyiségek, a társadalom képviselői szólaltak fel. Határozatot fogadtak 
el, mely szerint „a koreai nép szabadságharcának megsegítésére, szolidaritásunk 
jelképeként, egy tábori kórházat küldünk a magyar dolgozó nép nevében a 
Koreai Népköztársaságba (sic!), orvosokkal, ápolószemélyzettel, teljes orvosi 
felszereléssel és gyógyszerekkel".15 A „Megvédjük a békét!"-mozgalom Orszá-

12 Korom Mihály: A magyar népi demokrácia első évei, 1944—1948. Valóság, 1984. 3. sz., 3—4. o., 
továbbá Stark Tamás: Magyarország második világháborús embervesztesége. Budapest, 1989. 80. o. 

13 Később, 1950. július 15-én a budapesti amerikai követség jegyzékben közölte a magyar 
külügyminisztériummal, hogy az Egyesült Államok elnöke, az ENSZ Biztonsági Tanácsa hatá
rozatára hivatkozva, elrendelte a koreai tengerpart blokádját. A külügyminisztérium válasz
jegyzékében leszögezte, hogy a Magyar Népköztársaság a Biztonsági Tanács döntését jogelle
nesnek tekinti s egyben rámutatott, hogy az Egyesült Államok nyílt fegyveres támadása ag
resszív beavatkozást jelent a koreai nép belügyeibe. 

14 Például: „Az imperialisták koreai provokációja" (Szabad Nép, 1950. június 30.); „Támo
gatjuk a koreai nép szabadságharcát" (Uo. július 18.), „Harcos együttérzés Koreával" (Uo. július 
28.) stb. — A hivatalos álláspontot s egyben a tájékoztatást és a propagandát szolgálta néhány 
szovjet kiadvány megjelentetése a Szikra pártkiadó „Nemzetközi kérdések" sorozatában: „Ko
rea" (11. sz.) ; „A Szovjetunió és a koreai kérdés" (30. sz.) „A Szovjetunió és az amerikai in
tervenció Koreában", „Okmányok" (41. sz.). 

15 Szabad Nép, 1950. július 16. 
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gos Tanácsa felhívással fordult a magyar társadalomhoz: erejéhez mérten min
denki járuljon hozzá a kórház költségeihez.16 A lap folyamatosan beszámolt a 
gyűjtést támogató politikai-szolidaritási röpgyűlésekről országszerte, ismertette 
az egyes nagyüzemek kollektíváinak hozzájárulását, vezető művészek, tudósok, 
értelmiségiek adományait.17 Az országos gyűjtés néhány nap alatt meghaladta 
a 12,8 millió forintot, ami akkor igen jelentős összegnek számított.18 

Július 18-án a lapok már közlik a Koreába induló orvosok, ápolók interjúit, 
beszámolnak a magyar kórházvonat július 26-i ünnepélyes búcsúztatásáról. 
Az első magyar orvoscsoport 1950. július 27-én érkezett meg Koreába s kezdte 
meg tevékenységét. 

Július végétől bontakozik ki Magyarországon a koreai szolidaritás már em
lített „termelési mozgalma". Ennek jellegét jól tükrözi a korabeli sajtó is. 
Néhány példa: ,,A koreai példa hősi tettekre lelkesít a termelés frontján" — 
„Az új normák túlszárnyalását határozta el a vasipari sztahanovisták értekez
lete"; „Előre a Koreai Hét győzelméért" — „Kiváló termelési eredmények a 
Koreai Hét első napján"; „A Koreai Hét agitációs munkájának tapasztalatai"; 
„Hogyan hasznosítják a Koreai Hét tapasztalatait egy öntödében?"19 S Csók 
István, a magyar képzőművészet és kulturális élet kiemelkedő személyisége, 
festőművész, augusztus 10-én nagyobb cikket közöl a Szabad Nép-ben: „A 
Koreai Hét — mindannyiunk ügye" címen. 

A továbbiakban a magyar sajtó mindvégig kiemelten kezelte a hároméves 
háború és a fegyverszüneti tárgyalások fejleményeit, melyekről 1951. augusz
tus 12-től a Szabad Nép állandó koreai különtudósító j a is rendszeresen be
számolt.20 

A munkaverseny-felajánlások, a szolidaritási gyűjtési akciók a háború egész 
ideje alatt folytatódtak. 1950 augusztus végén például a békebizottságok „ko
reai szeretetcsomag-utalvány" vásárlási kampányt szerveztek, 5, 7,5 és 10 
forintos címletek-kel. Az így vásárolt közel egymillió darab ajándékcsomagot 
különvonattal szállították Koreába.21 Ezek az akciók, érthetően, továbbra is 
politikai színezetűek voltak. Az Országos Béketanács elnöksége 1952 júniusi 
felhívása nyomán (Szabad Nép, június 24.) a Magyar Néphadsereg Vezérkara 
2. Csoportfőnöksége „Gyűjtés a hős koreai nép megsegítésére" tárgyban három
oldalas belső Körlevelet intézett az összes politikai tiszthez, melyben kifejtette 
a gyűjtés irányelveit, politikai céljait. A Körlevél hangsúlyozta: a) a gyűjtést 

16 Uo„ júl ius 18. 
17 Uo., jú l ius 21. P é l d á u l : „Az Ál lamvédelmi Ha tóság k ü l d ö t t s é g e . . . ünnepé lyesen á t a d t a . . . 

gyűj tésének eddigi e r e d m é n y é t : 454 604 f o r i n t o t . . . A küldöt t ség vezetője e l m o n d t a : . . . az 
imper ia l i s ták korea i p rovokác ió já ra úgy válaszolnak, hogy az anyag i t ámoga t á s mel le t t a leg
n a g y o b b erővel folytat ják a ha rco t o r szágunk mindenfa j ta ellenségével, az imper ia l i s t ák ü g y 
nökeive l szemben" . — Úgy tűn ik , ez a sa j tóhí r is jól tükröz i az a k k o r i pol i t ikai légkört , a v e 
zetés belpol i t ikai törekvései t . Kgyébként az emlí te t t „ p á r h u z a m o s s á g o t " megerős í t i az MDP 
KV Agitációs és P r o p a g a n d a osz tá lyának 1950. jú l ius 21-i feljegyzése „a K o r e á b a k ü l d e n d ő k ó r 
ház-gyűj tésse l kapcso la tos h a n g u l a t r ó l " : „Az e r e d m é n y e k mel le t t azonban m e g kel l á l lap í ta 
n u n k , hogy szervezeteink kezdet tő l fogva n e m ta r t j ák megfelelően kézben a ké rdés t . A t ö m e 
gek lelkes akt iv i tása mögöt t kul logot t n e m egyszer a pár t szerveze tek m u n k á j a " . Po l i t ika tö r t éne 
ti Intézet Levél tára , Korea , 276. f. 65/209. 

18 Uo., jú l ius 28. 
19 Uo., jú l ius 28., augusz tus 8., 16. és 18., s tb . 
20 Méray T ibor tevékenységét az i l le tékes ko rea i vezetők igen pozi t ívan é r t é k e l t é k : „ . . . Ugy 

a kü lügymin i sz te r . . . va lamin t a Ku l tú r - és P r o p a g a n d a ü g y i min isz te rhe lye t tes . . . vé l eménye 
szer int »Méray elvtárs sz i lárdan tar t ja a vonala t , és jó k o m m u n i s t a m u n k á t végez .«" Üj M a g y a r 
Központ i Levél tár , XIX J - l - j Korea , 7. doboz, 00858/1952. 1951. évi összefoglaló. 

21 Szabad Nép, 1950. augusz tus 24., s zep tember 14., 16. 
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nem szabad kötelezővé tenni; b) az illetményben részesülők (azaz a hivatásos 
állomány) havi fizetésük 3%-át ajánlják fel, míg a sorkatonák 2, 5, 10, 20, vagy 
50 forintos bélyeget vásároljanak. „A gyűjtés sikeres lebonyolításáért a poli
tikai tiszteket teszem felelőssé" — zárult a Politikai Főcsoportfőnök helyettese 
által aláírt Körlevél.22 

A Béketanács említett felhívása alapján 1952. július 1—augusztus 1. között 
— ,,a koreai agresszió 2. évfordulójáról való megemlékezés" jegyében — koreai 
szolidaritási hónapra került sor. A fővárosi nagygyűlést sokezer vidéki, üzemi 
röpgyűlés követte, Koreában járt magyar orvosok részvételével. Az újabb 
gyűjtési akcióból közel 37 millió forint folyt be.2:! 

összességében elmondható, hogy a koreai háború három éve alatt mind a 
politikai vezetés és a propaganda, mind a társadalmi szolidaritás figyelmének 
központjában a magyar kórház és egészségügyi személyzet tevékenysége, vala
mint a különböző segélyszállítmányok (gyógyszerek, közszükségleti cikkek, 
élelmiszerek) álltak. 

A magyar kórház (amely kezdetben Rákosi Mátyás nevét viselte) és az 
egészségügyi csoportok hét évig, 1950 július végétől 1957 júniusáig működtek 
Koreában. Ezen idő alatt összesen 162 magyar orvos, ápoló és más egészség
ügyi szakember dolgozott ott.2'* A kórház 1950—1953 között mint hadikórház 
funkcionált, tevékenységét a fegyverszünet megkötéséig az egészségügyi mi
niszternek a magyar kormány számára készített Jelentése foglalja össze.25 

1953. augusztus 10-én Nam ír külügyminiszter — Kim Ir-Szen megbízásából 
— a phenjani külképviseletek vezetőin keresztül arra kérte a szovjet, a román, 
a magyar, a csehszlovák és lengyel kormányt, hogy kórházaik és orvosaik az 
újjáépítés idején is minél tovább maradjanak Koreában.2'' Magyar részről mél
tányolták a kérést s további négy évig — az állami költségvetés évi 6,5 millió 
forintos hozzájárulásából — fedezték a kórház fenntartását és működését.27 

Megváltozott a kórház tevékenységének jellege is. Áttelepült Szarivonba, ahol 
egyben mint tartományi kórház folytatta működését. A magyar sebészekhez 
belgyógyászok, tüdőgyógyászok, szülészek és gyermekgyógyászok is csatlakoz
tak. A kórházi ellátást széleskörű járóbeteg-rendelés egészítette ki. 

A gyógyító tevékenység mellett a magyar orvosok, koreai kollégáikkal kö
zösen, évente tudományos konferenciákat is szerveztek, széles körű részvé
tellel (1956-ban például a tuberkulózis elleni küzdelem tapasztalatairól).28 A kon
ferenciák anyagát koreai nyelven is kiadták, hogy a helyi orvosképzésben is 
hasznosíthassák.29 

A koreai politikai és egészségügyi vezetés igen magasra értékelte a magyar 
kórház és orvosok munkáját, szakmai tudását. Ezt számos alkalommal Kim ír 
Szén, valamint Pak Hon-Jong külügyminiszter, Li Bjong-Nam egészségügyi 

22 Had tö r t éne lmi Levél tár , MN Vezérkara , 2. Csoportfőnökség, V. 1952/T. 111/1., fólió 112., 
04922,Pol. Fcsf./1952. 

23 Üj Magyar Központ i Levél tár , XIX-J-1- j Korea , 8. doboz, ll/f. dosszié, 001132/1952. 
24 Had tö r t éne lmi Levél tár . VII. 205. Pgy . Ko. 1-11, 32. K/ l . dosszié. 
25 Üj Magya r Központ i Levél tár , XIX-J-1- j , Korea , 9. doboz, 13/g. dosszié, 0029/2/1954. 
26 Uo„ 001637/1953. 
27 Uo„ 0091/3/1954. 
28 Üj Magyar Központ i Levél tár , XIX-J -1- j , Korea 3. doboz, 4/bc dosszié, 004431/1/1957. 
29 Had tö r t éne lmi Levél tár , VII. 205. P g y Ko. 1-11. 32. K/7. 
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miniszter is hangsúlyozta. Ez utóbbi „a kórházunkban felgyógyult volt sebe
sültek levelei tömegét kapja, akik felhívták a figyelmét a magyar orvosok 
munkájára és eredményeire"30 Számos hasonló levelet kaptak orvosaink volt 
betegeiktől sok éven át már itthon, Magyarországon is. Sőt, a Hadtörténelmi 
Levéltár e levelekkel együtt megőrizte egy volt sebesült, Jang Bok-Jun „Gyen
géd kéz — a magyar orvosokhoz" c. versét koreai és magyar nyelven.31 A KNDK 
kormánya számos magas kitüntetéssel ismerte el orvosaink, ápolóink munká
ját. A szarivoni kórház udvarán emlékoszlop őrzi áldozatkészségüket. 

Az utolsó magyar orvos-egészségügyi csoport tiszteletére rendezett dísz
előadáson megjelent Kim Du-Bong akkori államfő, pályaudvari búcsúztatá
sukon pedig több mint 1500 fős tömeg vett részt.32 

Ami a magyar kórház és orvosok hétéves munkájának anyagi-pénzügyi hát
terét illeti, azt a háború éveiben az Országos Béketanács a társadalmi gyűjté
sekből fedezte; a továbbiakban, mint említettem, az állami költségvetésből 
biztosították. így 1950—1957-ben a teljes ráfordítás 67,5 millió forint volt.33 

S bár a kórház egy ízben, 1950 őszén megsemmisült, s később is több bomba
támadás érte, magyar áldozat, szerencsére, nem volt.34 

A magyar orvosok, elsősorban a sebészek, idehaza feldolgozták koreai szak
mai tapasztalataikat. Például, a „Katonaorvosi Szemle" c. havi folyóirat 
1953—1954-ben cikksorozatot közölt „Háborús plasztikai sebészet" címmel. 
Bevezetőjükben a szerzők megjegyzik: „ . . . Koreában az összes műtétek 40 szá
zaléka esik a plasztikai beavatkozásokra. A meginduló cikksorozat célja a 
honvédorvosi kar számára ezen tapasztalatok átadása és gyakorlati alkalma
zása".35 

A baktériumfegyver állítólagos koreai alkalmazásával kapcsolatos orvosi je
lentést, vagy tanulmányt nem találtam, ez főként a sajtócikkek, a Szabad 
Nép koreai tudósítójának témája volt. A Magyar Néphadsereg Tudományos 
Kutató Intézetben azonban 1952. június 2-án két feljegyzés készült. Az egyik

ben a szerző (egy Koreában nem járt orvosszázados) összegezte a baktérium
fegyver koreai alkalmazásának formáit, eseteit és tapasztalatait, a másikban 
pedig javaslatot tesz külön intézet felállítására és szakemberek képzésére egy 
esetleges baktériumháború esetére.36 A javaslat fogadtatásának nincs nyoma. 
Ugyanígy feltehetően visszhang nélkül maradt Ratkó Anna egészségügyi mi
niszter Rákosi Mátyáshoz küldött 1952. március 6-i jelentése „epidemiológus 
brigád és epidemiológiai munka elvégzéséhez szükséges felszerelések azonnali 
kiküldéséről".37 

30 Üj Magya r Központ i Levél tár , XTX-J- l - j , Korea 7. doboz, 5/h dosszié, 001970/1951. 
31 Hadtörténelmi Levéltár, uo., K/10. 
32 Új Magya r Központ i Levél tár , XIX-J -1- j , Korea , 9. doboz, 13/g. dosszié, 001362/4/1957. 
33 Uo., 00292/2/1954. és 001362/3/1957. 
34 P a k Hon- Jong kü lügymin isz te r az ENSZ fő t i tkárához és a Biztonsági T a n á c s e lnökéhez 

intézet t t á v i r a t á b a n t i l takozot t a Csunhva falu k ó r h á z á t é r t b o m b á z á s ellen, m e l y b e n a m a g y a r 
orvosok is dolgoztak — uo. 8. doboz, 11/f. dosszié, 001516/1950., — ez u tóbbi t a t áv i ra t nem említ i . 

35 Katonaorvosi Szemle, V—VI. évf., 1953., 1954. ár. Zoltán János—ár. Galambos József 1953. 
június, 540. o., továbbá úr. János György: Adalékok a lőtt sérüléses eredetű idült csontvelő
gyulladások kezeléséhez, uo., VI. évf., 1954. szeptember, 892—908. o. 

36 Had tö r t éne lmi Levél tár , HM Hadtápszolgála t , Egészségügyi csoport főnökség, 1952/T. 229/4. 
54. fólió. 

37 Pol i t ika tör téne t i Intézet Levél tára , Korea , 276. f. 54/196. 
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A phenjani magyar nagykövet 1954. március 23-án emlékeztetőt adott át 
Nam ír külügyminiszternek, mely szerint „a magyar kormány a legközelebbi 
jövőben egy 9 tagú légoltalmi delegációt szándékozik küldeni Koreába, amely 
a megtörtént bombázások hatását, a fel nem robbant bombákat, a baktérium
háború elleni védekezés módszereit és minden olyan légoltalmi kérdést fog 
tanulmányozni, amire egyáltalán mód és lehetőség van". Korea részről már 
április 2-án közölték, hogy szívesen látják vendégül a magyar légoltalmi dele
gációt.38 A delegáció útjáról nincsenek adataink. 

Az egészségügyi segélynyújtás mellett a magyar támogatás másik jelentős 
formája volt a koreai háború alatti és utáni években a diákok és hadiárvák 
fogadása, akiknek száma — nem teljes adatok szerint — megközelítette az 
ezret. Az egyetemisták és főiskolások főként az orvosi és a különböző mérnöki 
(építészeti, villamossági, vegyészeti, agrár- stb.) karokon, valamint bölcsészeti 
tagozatokon tanultak. Az általános- és középiskolás korú hadiárvák részére két 
önálló iskola és kollégium létesült Budapesten, magyar és koreai tanárokkal 
(az iskolák Kim ír Szén és Pak Den-Áj asszony nevet viselték). A koreai fiata
lok népszerűek voltak a lakosság körében — sok magyar család akart örökbe 
fogadni koreai gyermeket, de erre nem volt mód. Sajnos, a koreai fiatalok 
külföldi tanulmányait erősen befolyásolta a phenjani vezetés mindenkori poli
tikai álláspontja. így, az 1956 őszi magyarországi eseményeket követően, a 
KNDK rövidesen hazarendelte valamennyi itt tanuló diákját. Csupán néhány 
végzős hallgató fejezhette be tanulmányait hazánkban 1958—1959-ben.39 S bár 
a későbbiekben Magyarország és a KNDK mindinkább eltérő belpolitikai hely
zete, gyakorlata nem tette lehetővé, hogy a hazánkban tanult koreai diákok 
aktívabban hozzájáruljanak a két ország együttműködéséhez, pozitív szerepük 
kulturális téren is megmutatkozott. Közreműködésükkel az ötvenes évek vé
gére több koreai klasszikus irodalmi mű jelent meg magyarul s elkészült a 
magyar-koreai szótár is. 

A magyar Oktatásügyi Minisztérium kimutatása szerint hazánk csupán 
1951—1955-ben összesen 601 koreai ösztöndíjast fogadott; a velük kapcsolatos 
összkiadás 37,8 millió forintra rúgott. Az említett két koreai iskola és kollé
gium létesítése és fenntartása ugyanezen idő alatt 18,6 millió forint volt.''0 

Ami a gazdasági segélynyújtást illeti, a magyar kormány 1952. július 5-ével 
15 millió régi rubel értékű áruvásárlási hitelt nyújtott a KNDK-nak, melynek 
visszafizetését 1959 júniusában elengedte. Más közép-európai országokkal 
együtt, részt vállalva Észak-Korea háború utáni újjáépítésében, a magyar kor
mány 1953. augusztus 5-én határozatot hozott a „koreai népnek nyújtandó ba
ráti segítségről". Ennek alapján a két kormány szeptember 7-én megállapodást 
írt alá a gazdasági és műszaki segélynyújtásról. Eszerint Magyarország 1954-ben 
15 millió régi rubel értékben különböző gépeket, berendezéseket (vasúti moz
donyokat, bányagépeket, szerszámgépeket stb.), valamint gyógyszereket szállí-

38 Új Magyar Központ i Levél tár , XIX-J-1- j , Korea , 6. doboz, 5/e dosszié, 00738/1954 és 00739/2/54. 
39 Egyes, meg n e m erős í te t t ada tok szer int n é h á n y ko rea i d iák ha r c i tapasz ta la ta iva l se

gí tet te a m a g y a r f ia talokat a népfelkelés alat t — Gosztonyi Péter: Fe l t ámado t t a t enger . . . A ma
g y a r ok tóber tö r téne te . Budapes t , 1989., 172. o. ; uő.: 1956 — A m a g y a r fo r rada lom tör ténete , 
159. o. 

40 Új Magyar Központ i Levél tár , XIX—.1—1—j, Korea , 10. doboz, 17/d. dosszié. 003607/2/1955 és 
O. M. 8462-B. 3/1955. 
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tott segélyként, 1955—1956-ban pedig 10 millió régi rubel értékben küldött 
beruházási cikkeket.41 

Ugyancsak az 1953. szeptember 7-i megállapodás értelmében Magyarország 
három gyár felépítését és teljes berendezését vállalta térítés nélkül. 
A phenjani mérleggyárat 1959 januárjában, a kuszoni szerszámgépgyárat és a 
ponguni festékgyárat 1960-ban adtuk át. Ezek költségelőirányzata még 1953-ban 
70—85 millió régi rubel volt.42 A műszaki segítségnyújtás keretében 1954—1955-
ben 32 magyar építészmérnök és technikus vett részt Phenjan lakónegyedeinek 
tervezésében, további négy szakemberünk pedig a nágoni bányagépgyárban 
dolgozott. 

Végül, az 1956. június 20-án aláírt kormányközi megállapodás keretében, 
Magyarország 7,5 millió régi rubel hosszúlejáratú hitelt, valamint szintén 7,5 
milliós értékben térítésnélküli segélyt nyújtott közszükségleti cikkek szállí
tására/'3 Egyidejűleg a két ország ez évtől kezdve külkereskedelmi kapcsolatait 
éves árucsereforgalmi és fizetési jegyzőkönyvek alapján kezdte bonyolítani, 
viszonylag nem jelentős volumennel. 

összegezve, nehéz ma már pontosan megmondani, hogy Magyarország és a 
többi közép-európai ország, valamint a Szovjetunió és Kína milyen értékű, 
nagyságrendű segítséget nyújtott Észak-Koreának a háború alatt és a háború 
utáni helyreállítás éveiben. Az értékelést, vagy becslést megnehezíti a pontos 
adatok hiánya, illetve az ellentmondások, a publikációk hiánya az egyes érin
tett országokban, a különböző nemzeti valuták átszámítási és elszámolási 
problémái stb. Eltérnek az észak-koreai és a külföldi adatok is. Mindezt figye
lembe véve, megközelítő becslés szerint a KNDK-nak nyújtott magyar segít
ség, a segélyek értéke, beleértve az elengedett hiteleket is, meghaladja a 180 
millió régi rubelt (kb 40 millió új rubel).44 Megnehezíti a becslést, hogy a kor 
politikai szellemével és gyakorlatával összhangban, az említett segélyformákon 
túl számos intézmény, különböző társadalmi és tömegszervezet, helyi szervezet 
küldött változatos segélyszállítmányokat Koreába, különösen a háború alatt 
(például, az Oktatásügyi Minisztérium tanszerszállítmányt, a Külügyminiszté
rium terepjáró gépkocsit stb.),45 melyek nem szerepeltek a központi segély
keretben. 

Anélkül, hogy itt részletekbe bocsátkoznék, számításaim szerint a Szovjet
unió, Kína és a közép-európai országok által a KNDK-nak nyújtott segélyek, 
elengedett, vagy térítés nélküli hitelek, egyéb közvetlen és közvetett juttatások, 
stb. értéke minden bizonnyal meghaladja a 4,5—5,0 milliárd új rubelt, a katonai 
szállítások nélkül (Magyarország ez utóbbiakban nem vett részt). Phenjan ezt 
az összeget 500 millió rubelre becsülte.46 

41 Uo. 3. doboz, 4/ba dosszié, 008011/1955. 
42 UO. 12. doboz, 25/j. dosszié, 001776/1953. 
43 Uo. 11. doboz, 25/c. dosszié, 00369/1959. 
44 Az 1960. évi szovjet pénzreíormot követően a külföldi rubelelszámolásokat általában 4,4:1 

arányban számítják át. 
45 Uo. 10. doboz, 25/c. dosszié, 001858/1952. 
46 Nodong Színműn, 1963. április 23. 
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Mint korábban már utaltam rá, a magyar politikai vezetés mindvégig bel
politikai kérdésként, pontosabban eszközként is kezelte a koreai háború prob
lémáját, Ennek megfelelően három éven át a sajtó és a tömegtájékoztatás is 
kiemelten foglalkozott a háború katonai és nemzetközi politikai fejleményeivel. 
A koreai háborúval kapcsolatos nemzetközi szolidaritási mozgalom egyszer
smind bizonyos plusz mozgásteret jelentett Magyarország számára, beleértve 
a magyar értelmiség számos kiváló képviselőjét is. 

A fegyverszüneti megállapodás aláírását a magyar sajtó és közvélemény 
egyaránt ,,a béke politikájának nagy győzelmeként" üdvözölte. Azonos című 
vezércikkében a Szabad Nép rámutatott: „A koreai háború nem pusztán koreai 
ügy volt, hanem az egész világpolitika legégetőbb kérdése. Ennek megfelelően 
a koreai fegyverszünet megkötésének hatása sem korlátozódik egyedül Kore
ára".47 Nagy Imre akkori magyar kormányfő táviratban üdvözölte Kim ír Szent 
és Mao Ce-tungot a fegyverszünet aláírása alkalmából/'8 

Túl a nemzeti tragédián, a koreai háború egyben a konfrontáció jelképe, a 
hidegháború legforróbb konfliktusa volt. Ma, negyven év távlatából is számos 
történelmi tanulsággal szolgálhat az új nemzedékek számára. S ahogy a koreai 
háborút közvetlenül megelőző nemzetközi helyzet, különösen a német kérdés 
fejleményei tagadhatatlanul kihatottak az akkori koreai helyzetre, a nagyha
talmak Korea-politikájára, úgy ma is feltehetjük a kérdést: Korea belső fejlő
désén túl a mai német helyzet, a német egység helyreállítása milyen hatással 
lehet a koreai helyzet alakulására, a kettészakítottság felszámolására? S lesz-e, 
lehet-e Korea egységének előmozdításában valamilyen szerepük a közép-euró
pai országoknak, köztük Magyarországnak, mely közülük elsőként érvényesí
tette politikájában az új nemzetközi realitásokat, elsőnek vette fel a diplomá
ciai kapcsolatokat a Koreai Köztársasággal? Ügy vélem, a kilencvenes évek 
hamarosan választ adnak mindkét kérdésre. 

* * * 

A cikk elkészülte óta világszerte számos tanulmány, elemzés foglalkozott a 
német újraegyesítés várható pozitív és negatív hatásaival, következményeivel 
a koreai kérdésre, a félsziget újraegyesítésével. Mind Szöulban, mind Phenjan
ban nagy figyelemmel kísérik a német helyzet alakulását, tapasztalatait. 

47 Szabad Nép, 1953. jú l ius 28. 
48 Uo. jú l ius 29., i l letve augusz tus l . 
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