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A MAGYAR FORRADALOM SZEREPE 
A KÍNAI KOMMUNISTA PÁRT POLITIKÁJÁBAN*

Elöljáróban szögezzük le: a szovjet vezetés nem a kínaiak nyomásának en-
gedve döntött a második magyarországi fegyveres beavatkozás mellett.1

A kínai szerepet hangsúlyozó, mára általánosan elterjedt, véleményem
szerint téves nézet a hatvanas évek elején, a szovjet–kínai ellentétek kiéle-
ződése nyomán fogalmazódott meg, az akkori viszonyokat vetítve vissza

a néhány évvel korábbi helyzetre.
Az ezzel kapcsolatos vita hatása máig
érvényesül, különösen a kínai törté-
nészek körében. 

Tény, hogy 1956 októberében a
Kínai Népköztársaság (KNK) elnöke,
Mao Ce-tung először egyetértett a
szovjet fegyveres erő kivonásával, ok-
tóber 30-án viszont véleményét meg-
változtatva a csapatok maradása – de
nem a beavatkozás! – mellett érvelt,
majd november 4-e után keményen
kiállt a rendszerellenes felkelés fegy-
veres leverése mellett. Arra nincs bi-
zonyíték, hogy a beavatkozást sürgette
volna, vagy hogy álláspontjának bár-
milyen hatása lett volna a szovjet párt-
elnökség döntésére. Az viszont jól kö-
vethető, hogy a szovjet párttal egyre
nyíltabban szembeforduló Mao Ce-
tung és a kínai vezetés miként hasz-
nálta fel a magyarországi felkelést saját
politikai célja érdekében.
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* Jelen szöveg a Békés Csaba által szer-

kesztett Evolúció és revolúció. Magyar -

ország és a nemzetközi politika 1956-ban

című kötetben (Budapest, 2007, 1956-

os Intézet–Gondolat) megjelent Kína

című tanulmány, illetve a Vámos Péter:

Kína mellettünk? című kötet (Budapest,

MTA TTI, megjelenés előtt) bevezető

tanulmányának rövidített, átdolgozott

változata. A szerző köszönetet mond a

tajvani Chiang Ching-kuo Alapítvány-

nak (Chiang Ching-kuo Foundation for

International Scholarly Exchange) a

magyar–kínai kapcsolatok dokumentu-

mainak kutatásához nyújtott támogatá-

sáért. A tanulmányban a kínai nevek és

szavak a magyar népszerű átírásban sze-

repelnek.

1 A kérdés részletes elemzése: Vámos Pé-

ter: Kína. Lásd az előző lábjegyzetben

említett, Békés Csaba által szerkesztett

kötetben, 111–154. p.

V
ám

os
 P

ét
er

Évkönyv XIV. 2006–2007

010vamosjo:terv.qxd 2007.11.13. 11:21 Oldal 154



Sztálin halálát követően Mao elérkezettnek látta az időt, hogy a nem-
zetközi kommunista mozgalom új vezető teoretikusává lépjen elő, Kínát pe-
dig a szocialista tábor vezető erejévé emelje. 1956 októberében a lengyel és
magyar események kapcsán még alig látszott véleményeltérés a két szocia-
lista nagyhatalom között. A hatvanas évek elején azonban Kína már igye-
kezett magát szigorúan elvi alapon politizáló nagyhatalomként beállítani,
amely a válságos helyzetben segítséget nyújtott a Szovjetuniónak a helyes
megoldás megtalálásában. A szovjet–kínai ellentétek kiéleződésének idején
a vélemények különbözőségét túlhangsúlyozták, szembenállássá nagyították
fel. Feltehetően innen ered az a kínai szerepet túlhangsúlyozó vélekedés is,
amelyet elsősorban kínai történészek, Csen Jian, Sen Cse-hua és mások
képviselnek, és véleményüket elfogadva a nyugati szerzők is idéznek.

Számos magyar szerző elemezte a szovjet döntéshozatal folyamatát és le-
hetséges mozgatórugóit. Itt két markáns véleményt emelek ki, Békés Csa -
báét és Borhi Lászlóét. Békés szerint az október 31-i döntés és a november
4-én megindult invázió az október 23-án Moszkvában meghozott rossz po-
litikai döntésből logikusan és elkerülhetetlenül következett. A magyar felke-
lés fegyveres leverése nem csupán az egyik alternatíva, hanem annak követ-
kezménye volt – fejti ki Békés –, hogy a szovjetek október 30. után már nem
tehettek több engedményt annak érdekében, hogy a Nagy Imre-kormány
képes legyen a helyzetet a kommunista rendszer keretein belül és a szovjet
blokk egységének megtartása mellett konszolidálni.2 Ezt igazolja Hruscsov
október 31-i megjegyzése, amely Egyiptomra utalva – ahol a Szovjetunió
szintén érdekelt volt3– megállapítja, hogy „felül kell vizsgálni az értékelést,
a csapatokat ne vonjuk ki Magyarországról és Budapestről, kezdeménye-
zően lépjünk fel a rend helyreállítása
érdekében Magyarországon. Ha kivo-
nulnánk Magyarországról, ez felbáto-
rítaná az amerikai, angol és francia
imperialistákat. Ezt gyengeségünknek
fognák fel, és támadásba lendülnének.
[A kivonulással] pozícióink gyengesé-
gét demonstrálnánk. Pártunk ez eset-
ben nem értene meg bennünket.
Egyiptomon felül oda adnánk nekik
Magyarországot is. Nincs más válasz-
tásunk.”4 Borhi szerint nem a magyar-
országi történések játszották a döntő
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2 Békés (2004) 166–167. p.

3 A Szovjetunió Egyiptom oldalán ta-

nácsadói révén jelen is volt a konflik-

tusban, de fegyveres beavatkozására nem

került sor, azzal csak Bulganyin minisz-

terelnök fenyegette meg a nyugati ha-

talmakat.

4 Szereda–Rainer (1996) 62. p. Október

29-én indult meg az Egyiptom elleni

izraeli támadás, két napra rá pedig angol

és francia részvétellel megkezdődtek az

Egyiptom elleni bombatámadások. 
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szerepet az október 31-i szovjet döntéshozatalban, hanem a szuezi válság si-
ettette a szovjet katonai intervenciót. Véleményét a nemzetközi helyzet
megváltozásáról szóló Bulganyin-idézet („Megváltozott a nemzetközi hely-
zet. Ha nem hozunk intézkedéseket, elveszítjük Magyarországot.”5) mellett
Hruscsov egy 1957. júniusi megjegyzésével is alátámasztja, amely szerint
a szovjet külpolitika lépései „az angol–francia–izraeli agresszió és a magyar-
országi ellenforradalmi puccs idején megakadályozták egy új világháború
kitörését”.6 Egy biztos: Malin feljegyzései szerint a szovjet pártvezetés
egyetlen tagja sem tett olyan megjegyzést, hogy hajlandó lett volna elfogad-
ni Magyarország kiszakadását a szocialista országok táborából. November
1-jén a Magyarországról éppen csak hazatért Mikojan arról beszélt, hogy
„Magyarországot nem szabad kiengednünk a mi táborunkból”, Szuszlov pe-
dig megjegyezte, hogy „egészen közel a burzsoá restauráció veszélye”.7

A rendelkezésre álló dokumentumokból úgy tűnik, hogy ha október 30-a
után megváltozott is Mao véleménye, az minden bizonnyal nem volt hatás-
sal a szovjet döntéshozókra. A szovjet vezetők egyetlen utalást sem tesznek
arra, hogy a kínaiak a beavatkozás mellett álltak volna ki. (Bulganyin fel-
szólalását követően Kaganovics hozzátette: „A dolog megvitatása bonyolult
volt. A kínaiak álláspontja az volt, hogy ne vonjuk ki a csapatokat.”8) No -
vember 1-jén tehát sem Bulganyin, sem Kaganovics nem azt mondta, hogy
a kínaiak a beavatkozás mellett érveltek. Kaganovics megjegyzése arra utal,
hogy a kínaiak csak a csapatok kivonása vagy Magyarországon hagyása kér-
désében nyilatkoztak.

Az idézett szovjet megnyilatkozások nem mondanak ellent a hatvanas
évek vitái során adott szovjet magyarázatnak, hogy a kínaiak ellenezték
ugyan a csapatkivonást, de a Moszkvában tartózkodó Liu Sao-csi, a kínai
vezetés második embere arról beszélt, hogy még ki kell várni, időt kell ad-
ni az „ellenforradalmároknak”, hogy megmutassák valódi arcukat, és csak
utána kell lecsapni rájuk. Sőt a kínai delegáció tolmácsának memoárja kife-
jezetten alátámasztja ezt a változatot. Si Csö szerint amikor Liu telefonon
konzultált Maóval, az elnök azt mondta, hogy mindkét lehetőséget meg kell
fontolni, a kivonulást éppúgy, mint a beavatkozást. Mao az utóbbi felé haj-

lott, azzal a kitétellel, hogy a legjobb
megoldás az lenne, ha várnának egy
keveset, amíg az ellenforradalmárok
leleplezik valódi arcukat, és amikor a
nép már tisztábban lát, csak akkor
kell cselekedni.9
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5 Szereda–Rainer (1996) 70. p. 

6 Lásd Borhi (2005) 261–262. p.

7 Szereda–Rainer (1996) 69. p.

8 Uo. 70. p.

9 Si (1998) 561. p. 
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Mao 1956 októberében megfogalmazott véleményének hitelességét alá-
támasztja a taktika, amelyet 1957 tavaszán, a „száz virág” kampány második
meghirdetésekor alkalmazott, amikor először két héten át hagyta, hogy a
„jobboldali elemek” leleplezzék magukat, majd korlátok közé szorította
a véleménynyilvánítás lehetőségeit, de továbbra sem büntette a rendszer
kritikusait, és csak később, nyár elején indította el a jobboldalellenes kam-
pányt.

A kínai szerep hangsúlyozása ellen szól az is, hogy – amint azt a pekingi
külügyi iratok tanúsítják – a moszkvai döntésről a budapesti kínai nagykö-
vetség semmit sem tudott, és a szovjet beavatkozás előkészületeiről is csak
Nagy Imrétől értesült.10 Ráadásul, mivel október utolsó napjaiban nem volt
távírókapcsolat Budapest és Peking között, a nagykövetségi jelentések csak
többnapos késéssel jutottak el Mao kezébe. Október 28. és 31. között a bu-
dapesti nagykövetségről egyáltalán nem érkezett jelentés Pekingbe.11

Szintén a szovjet döntéshozatalban játszott kínai szerep fontosságát kér-
dőjelezi meg az október 30-i szovjet kormánynyilatkozat, illetve a novem-
ber 1-jén kiadott kínai válasznyilatkozat. A szovjet nyilatkozatban az áll, hogy
a Szovjetunió a szocialista országokkal folytatott politikájában a teljes
egyenlőség, a területi sérthetetlenség, az állami függetlenség és szuvereni-
tás tiszteletben tartása és a más országok ügyeibe való be nem avatkozás
elveit tartja irányadónak. A nyilatkozat kiadását a kínai szerzők egyértel-
műen azzal magyarázzák, hogy a nagy-
hatalmi sovinizmus politikájával való
szakítás és a pancsa síla elfogadása ér-
dekében a kínaiak nyomást gyakorol-
tak a szovjet vezetésre. A Szovjetunió
és a szocialista országok kapcsolatát
új alapokra helyező szovjet kormány-
nyilatkozatra a kínai vezetés azonnal
reagált. Támogatta a szovjet nyilatko-
zatot, ugyanakkor elítélte a szovjet
„nagyhatalmi sovinizmust”, amely „ko-
molyan károsítja a szocialista orszá-
gok szolidaritását és közös ügyét”.
Joggal feltételezhető, hogy a hatalmát
féltő Mao Ce-tung e szavak közzété-
telekor nem elsősorban a magyar ese-
ményekre gondolt, hanem saját poli-
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10 A Nagy [Imre] és Hao [Tö-csing] nagy-

követ találkozóján elhangzottak. Buda -

pest, 1956. november 2. 2 óra. Kínai

Külügyminisztérium Levéltára (KKL)

109-01041-01. 

11 A nagykövetségi jelentéseken szerepel

az elküldés, a központba való beérkezés

és a leírás időpontja is. A dátumokból

kiderül, hogy az elküldés és a szöveg

dekódolt, leírt változatának kiadása kö-

zött olykor két-három nap is eltelt. Ok-

tóber 28–31. között Budapestről egyálta-

lán nem érkezett jelentés a központba.

Az október 28-án 11 óra után Budapest -

ről elküldött jelentések csak 31-én vagy

még később érkeztek meg Pekingbe. 
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tikai jövőjére. Annak hangsúlyozása, hogy „kormányunk vezetése, a mun-
kásság és egész népünk azért köteles állandó éberséget tanúsítani, hogy
megelőzze a soviniszta jellegű hibákat a szocialista és más országokkal fenn-
tartott viszonyban”, valamint hogy „állandó nevelő munkát kell végeznünk
az egész nép körében, hogy erélyesen küzdjenek a nagyhatalmi sovinizmus
ellen, […] hogy biztosítsuk a békés egymás mellett élést minden országgal
[kiemelés V. P.], és előmozdítsuk a világbéke ügyét”, tulajdonképpen nem
más, mint a szovjet politika kritikája, a kínai függetlenség nagyon finom
megfogalmazása és egy esetleges önkényes szovjet katonai beavatkozás el-
leni fellépés. 

Kínai szempontból a nyilatkozat azért is nagy jelentőségű, mert tovább-
fejlesztette az 1954-ben megfogalmazott pancsa sílát, a békés egymás mellett
élés öt elvét, amit a kínai és az indiai miniszterelnök az eltérő társadalmi
rendszerű államok közti kapcsolatok alapjaként vett számba, a nyilatkozat
viszont a szocialista országok közötti viszony meghatározójaként említett.
A pekingi nyilatkozat szintén cáfolja, hogy a szovjet döntéshozatalban a kí-
naiak döntő szerepet játszottak volna. A kínai kormány ugyanis november
1-jén, tehát már azután adta ki a szovjet nagyhatalmi sovinizmust elítélő
nyilatkozatát, hogy Moszkvában megszületett a döntés a második beavat-
kozásról.12 Ha a döntés a kínaiak nyomására és akaratának megfelelően szü-
letett volna meg, a kínaiak nyilván nem a Szovjetunió kritikájával reagálnak
az október 30-i nyilatkozatra.

A második beavatkozásról szóló szovjet döntés meghozatalát követően
a kínaiak is azonnal váltottak. November 1-je után a pekingi vezetés a nyi-
latkozatban megfogalmazott kritika ellenére mindent megtett, hogy felso-
rakozzon a Szovjetunió mögé, pontosabban saját szándéka szerint mellé.
Mao Ce-tung felismerte, hogy nincs más választása, saját szerepét a szovjet
lépések támogatására kénytelen korlátozni. A zavaros helyzetet kihasznál-
va mégis igyekezett, hogy a lehető legnagyobb mértékben növelje saját be-
folyását a szovjet zóna országaiban. Ennek megfelelően a kínai vezetés no -
vember 4. után fenntartások nélkül kiállt a szovjet katonai beavatkozás és

a Kádár-kormány mellett. November
6-án Csou En-laj táviratban értesítette
Kádár Jánost, hogy a morális támo-
gatás mellett a kínai kormány 30 mil-
lió rubel értékben áru- és készpénz-
gyors segélyt nyújt Magyarország nak.13

Kádár rendkívül nagy jelentőséget
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12 A kínai nyilatkozatot a TASZSZ jelen-

tése alapján a november 2-i Népszava

közölte. Újraközli Szobolevszki–Vida

(2001) 83–84. p. 12. sz. dokumentum.

13 Kínának már az események idején is

szándékában állt a Nemzetközi Vörös-
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tulajdonított kínai elvtársai szimpátiá -
jának. November 4. után Hao Tö-
csing nagykövet tekintélye és befolyá-
sa jelentősen megnőtt. Rendszeresen
találkozott Kádárral és a legfelső párt-
és állami vezetés más tagjaival.

A helyzet konszolidálásához a
szov jet vezetésnek is szüksége volt
Kína befolyására és segítségére. Hao
Tö-csing november 10-i és 14-i je-
lentése szerint Andropov úgy vélte,
hogy a magyar vezetés az országban
uralkodó szovjetellenes hangulat mi-
att nem veszi elég komolyan a szovjet
fél javaslatait. A budapesti szovjet
nagykövet ezért azt kérte, hogy a kí-
nai elvtársak működjenek együtt a
szovjetekkel, és ők tegyék meg a ja-
vaslatokat, akkor talán eredménye-
sebbek lehetnek.14 Kína igyekezett is
mindent megtenni az új politikai ha-
talom megszilárdítása érdekében. 

Csou En-laj kelet-európai útjának
eredeti tervét megváltoztatva 1957.
január 16-án, lengyelországi látogatá-
sát követően egy napot Budapesten
töltött. A kínai miniszterelnök meg-
erősítette, hogy a magyar nép mindenkor számíthat a hatszázmilliós kínai
nép segítségére.15 A segítség újabb konkrét megnyilvánulása egy százmillió
rubeles hitel volt, amelyet évi két százalék kamatra, háromévi törlesztési ha-
ladékkal és tízéves visszafizetési határidővel nyújtott a kínai kormány.16

Csou diplomáciai akciója érzékelhetően megnövelte Kína politikai súlyát az
európai szocialista országokban. A kínai vezetés ráadásul úgy érezhette, a
szovjet–kínai kapcsolatokban a sztálini időkhöz képest jelentős javulás állt
be, Moszkva a „nagyhatalmi sovinizmus” helyett hajlandó egyenlő partner-
ként tárgyalni Pekinggel.
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kereszten keresztül segítséget nyújtani

Magyarországnak. Igaz, az összeg, öt-

venezer jüan, jelképes volt csupán, ép-

pen annyi, amennyivel Kína 1956 tava-

szán a magyarországi árvízkárosultakat

támogatta. (A pénzt április elején elküld-

ték, erről a kínai külügyminisztérium

1956. április 3-án értesítette a budapes-

ti kínai nagykövetséget. A Kínai Vörös-

kereszt által a magyar árvízkárosultak-

nak adományozott segéllyel kapcsolatos

iratok és táviratok. 1956. február 26. –

április 3. KKL 109-01658-01.)

14 A magyar helyzetről és véleményekről.

1956. november 10. KKL 109-01042-

01. A szovjet nagykövet őszintén kife-

jezte, azt kéri, hogy a magyar kérdésben

egyeztessünk a Szovjetunióval. 1956.

november 14. KKL 109-01042-01.

15 Csou (1957) 13–19. p.

16 A kínai anyagi segítség nem ment túl a

szovjet rendszerben „szokásos” baráti

segítségnyújtás mértékén. A 30 millió

rubeles segély mértéke alig haladta meg

az NDK-nak 1953-ban nyújtott segít-

ség felét. 
A

 m
ag

ya
r 

fo
rr

ad
al

om
 s

ze
re

pe
 a

 K
ín

ai
 K

om
m

un
is

ta
 P

ár
t 

po
li

ti
ká

já
ba

n

A politikai elitek és a társadalmak

010vamosjo:terv.qxd 2007.11.13. 11:21 Oldal 159



A MAGYAR ESEMÉNYEK BEFOLYÁSA KÍNA KÜLPOLITIKÁJÁRA

Kína számára több szempontból is fontos volt, hogy a magyar forradalmat
leverjék, és a szocialista tábor egysége megmaradjon. A Szovjetunió Kom-
munista Pártja (SZKP) XX. kongresszusát követően Mao Ce-tung lehető-
séget látott rá, hogy nagyobb befolyásra és tekintélyre tegyen szert a kom-
munista mozgalomban. Országa és rendszere nemzetközi helyzetét azonban
nem érezte biztonságosnak, külső támadástól tartott. Ne feledjük: csak né-
hány év telt el a koreai háborút lezáró, meglehetősen bizonytalan fegyver-
szüneti megállapodás óta. Amerikai csapatok állomásoztak Dél-Koreá ban,
Tajvanon és a Tajvani-szorosban. Annak ellenére, hogy 1954–55-ben a Csou
En-laj által képviselt kínai külpolitika több jelentős sikert könyvelhetett el,
amelyek következtében Kína nemzetközi elismertsége nőtt, nemzetközileg
az ország továbbra is elszigetelt maradt. 

1956 végén a Kínai Kommunista Párt (KKP) vezetése új következteté-
seket vont le az SZKP XX. kongresszusával kapcsolatban. Novemberben
Mao a lengyel és a magyar eseményekre utalva megerősítette Sztálin szere-
pének fontosságát: „Úgy vélem, hogy két kard van: az egyik Lenin, a másik
Sztá lin. Most az egyik kardot, Sztálint az oroszok eldobták. Gomułka és
egyesek Magyarországon felvették ezt a kardot, hogy a Szovjetunióra sújt-
sanak vele, hogy szembeszegüljenek az úgynevezett sztálinizmussal. […]
Mi, Kí nában nem dobtuk el.”17 A kínaiak viselkedésére vonatkozóan meg-
állapította, hogy „eltérően azoktól, akik mocskolják, tönkre akarják tenni
Sztá lint, mi a valós helyzetből indulunk ki”.18

December végén a KKP a Zsenmin Zsipaóban megjelent cikkben adta
közre véleményét (Még egyszer a proletárdiktatúra történelmi tapasztala-
tairól). A cikk készítése kapcsán folyó vitákban az elnök sokkal határozot-
tabban lépett fel Hruscsov desztalinizációs törekvései ellen, mint korábban
bármikor. Kijelentette, hogy „téves elképzelés megosztani a kommunista
pártot sztálinista és nem sztálinista elemekre”, mivel a sztálinizmus nem
más, mint „marxizmus […], hibákkal teli marxizmus”. Végül arra a követ-
keztetésre jutott, hogy „az úgynevezett desztalinizáció nem más, mint de-
marxizáció, vagyis revizionizmus”.19 Lorenz Lüthi svájci történész szerint ez

volt az első alkalom, hogy Mao Ce-
tung éles különbséget tett az SZKP és
a KKP véleménye, a szubjektív revizi-
onizmus és az objektív marxizmus kö-
zött.20

160

17 Mao (é. n.) 332. p.

18 Uo. 

19 Vu (1999) 68. p.

20 Lüthi (2003) 69. p.
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A kibontakozó szovjet–kínai ideológiai vita fontos eleme volt a szocia-
lista és a nem szocialista világ közti békés egymás mellett élésről szóló
Hruscsov-javaslat kínai kritikája. A szovjet elképzelés a Szovjetunió világ-
politikai és gazdasági helyzetében bekövetkezett változások eredménye volt.
Kína ezzel szemben legfeljebb csak regionális hatalmi ambíciókkal lépett
fel, határain kívül minimális érdekeltségei voltak. A Szovjetunióval ellen-
tétben viszont Tajvan kapcsán – egy Kína szempontjából belpolitikainak
tekintett vitában – a konfliktus fegyveres megoldására tett kínai kísérlet ese-
tén közvetlen katonai fenyegetéssel kellett szembenéznie az USA részéről.
A kínaiak szerint Hruscsov nem számolt azzal, hogy a pancsa síla része a
más országok belügyeibe való be nem avatkozás is, az USA pedig kínai vé-
lemény szerint Tajvan „elfoglalásával” kínai belügyekbe avatkozott.21

1956 végén Maónak volt még egy további oka is arra, hogy elutasítsa
a békés egymás mellett élés hruscsovi elvét. A szovjet gondolatmenet logi-
kus következménye volt, hogy a nem szocialista országokban is lehetséges
a szocializmusra való békés áttérés. Hruscsov a lengyel és magyar esemé-
nyeket követően is úgy vélte, hogy a kommunisták sikerrel szerepelhetnek
a szabad választásokon a nem szocialista országokban. Mao szemében azon-
ban a parlamentáris út egyenlő volt a revizionizmussal, hiszen elutasította
a proletárdiktatúrát, és elfogadta a burzsoá demokráciát, amely nem más,
mint a tőkés osztály diktatúrája: „Ami Lenint, ezt a kardot illeti, vajon eb-
ből is elvettek valamit egyes szovjet vezetők? Úgy látom, hogy meglehető-
sen sokat […]. Hruscsovnak az SZKP XX. kongresszusán tartott beszámo-
lója megállapította, hogy a hatalom parlamenti úton megragadható. Ez azt
jelenti, hogy más országoknak nem kell többé az októberi forradalomtól
tanulniuk. E kapu megnyitásával a leninizmus alapjait vetették el.”22 Vagy-
is Mao szerint Hruscsov beszéde visszalépés volt az októberi forradalom
előtti időkbe, tehát a szovjet vezető nemcsak Sztálint, hanem Lenint is
megtagadta. 

A MAGYAR ESEMÉNYEK HATÁSA A KÍNAI BELPOLITIKÁRA

Mao Ce-tung és a kínai vezetés magyarországi helyzettel kapcsolatos véle-
ményét jelentősen befolyásolták a Kínában zajló események. 

Peking azért kísérte olyan nagy figyelemmel a kelet-európai történése-
ket, mert nemcsak Lengyelország és
Magyarország jövője szempontjából
voltak fontosak, hanem más szocialis-
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21 Lüthi (2003) 69. p.

22 Mao (é. n.) 332. p.
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ta országokra is hatottak. A kínai belpolitika sem volt viharoktól mentes.
1956 második felében – a lengyel és magyar eseményeket megelőzően,
azoktól függetlenül – sztrájkok tucatjaira került sor, és országszerte egymást
követték az incidensek. Tízezrek vonultak az utcákra, a déli országrészen
százezrek léptek ki a termelőszövetkezetekből, egyetemista és főiskolás diá -
kok magasabb ösztöndíjat követeltek. Nyáron Tibetben nyugati jelentések
szerint 400 ezres, egykorú hivatalos korabeli kínai források szerint 160 ez-
res lázadás zajlott.23 Mao 1957 januárjában beszélt először zavargásokról.24

Két helyet említett, Sicsiacsuangot és Pekinget, de más kínai és külföldi
forrásokból tudjuk, hogy 1956 végén
az egész országban voltak hasonló ese-
mények. A pekingi magyar nagykö-
vetség többek között sanghaji és vu -
hani összetűzésről számolt be.25 Az elé-
gedetlenkedők jelszavaiban gyakran
került elő Magyarország is. A rendte-
remtéshez néhány esetben karhata-
lom bevetésére és fegyverek használa-
tára is szükség volt.26 Mao Ce-tung és
Liu Sao-csi 1959 tavaszán a Kínába
látogató, Münnich vezette magyar
párt- és kormányküldöttségnek azt
mondta, hogy a magyar ellenforrada-
lom hatására Kínában is voltak kisebb
méretű „magyar események”.27

Mao arra használta a magyar pél-
dát, hogy a VIII. pártkongresszuson
megrendült egyeduralmát visszasze-
rezze. Sőt mint a későbbi események
is bizonyítják, számára ebben állt az
1956-os magyar október igazi jelen-
tősége. Ismeretes, hogy a KKP 1956
szeptemberében megtartott VIII.
kong resszusa kimondta, hogy a forra-
dalmi időszak véget ért, az ország a
szocialista építés új, békés szakaszába
lépett. Mao azonban 1957-ben vissza-
tért korábbi politikájához. A magyar
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23 Száll József ideiglenes ügyvivő jelenté-

se: Tibet helyzete és a szecsuani felkelés.

Peking, 1956. augusztus 16. Magyar

Országos Levéltár (MOL) KÜM TÜK

XIX-J-1-j Kína 5/j-006716-1956. 

24 Mao (é. n.) 352–353. p.

25 A pekingi magyar nagykövetség 1957.

évi jelentése, Belpolitika, 2. p. MOL

M-KS 288. f. 32. cs. 9. ő. e. 

26 Po (1997) 590. p.

27 Mao Münnichéknek ezt mondta: „A ma -

gyar események 1956-ban történtek, mi

1957-ben követtük az Önök példáját, és

országszerte több tízezer kis magyar

eseményt csináltunk. Arra késztettük a

jobboldali elemeket, hogy vadul támad-

janak. Ezek a jobboldali elemek olyanok

voltak, mint az Önök egykori Petőfi kö-

rösei.” Mao Ce-tung elnök és a magyar

párt- és kormányküldöttség találkozójá-

ról készült jegyzőkönyv. Peking, 1959.

május 6. KKL 204-00073-03. Liu és a

magyar delegáció tárgyalásairól lásd Je-

lentés a Politikai Bizottságnak a magyar

párt- és kormányküldöttség távol-keleti

útjáról. Politikatörténeti és Szakszerve-

zeti Levéltár, Kiss Károly hagyatéka,

905. fond/59. 
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eseményekből tanulva, az 1956 novemberét követő néhány hónapban
nagyobb hangsúlyt fektetett az ideológiai munkára, nagyobb figyelmet for-
dított a legfontosabb nemzetközi munkásmozgalmi kérdések elemzésére.
Különösen a munkásmozgalom egységének fontosságát, valamint a Sztálin-
kérdésben, a revizionizmussal, a dogmatizmussal és a nagyhatalmi soviniz-
mussal kapcsolatban elfoglalt helyes álláspont kialakításának szükségességét
hangsúlyozta, valamint fokozottabb figyelmet fordított az ifjúság forradalmi
szellemű ideológiai nevelésére. 

A nagyobb zavargások kirobbanásának megelőzése és a nép körében mu-
tatkozó elégedetlenség kezelése érdekében a kínai vezetés a lakosság élet-
színvonalát és hangulatát javító konkrét, gyakorlati intézkedéseket is tett.
Eltörölték például azt a szabályt, amely kimondta, hogy a párttagok házas-
ságához a pártszervezet beleegyezése is szükséges. 1957 elején javult az áru-
ellátás, így amíg november–decemberben a legalapvetőbb közszükségleti
cikkekért is sorba kellett állni, januárban az ott dolgozó magyar diploma-
ták megfigyelése szerint Pekingben megszűntek a sorok, az áruellátás je-
lentősen javult.28

Mao „a népen belüli ellentmondások helyes kezeléséről” 1957. február
27-én elmondott beszédében tette meg az első lépést a hatalom visszaszer-
zéséért folytatott harcában. „Ma a helyzet a következő: a forradalmi időszak
nagy tömegeket megmozgató, viharos osztályharca alapjában véve befeje-
ződött, de az osztályharc mint olyan még nem fejeződött be teljesen” –
mondta.29 Az a fordulat, hogy az osz-
tályharc alapjában véve befejeződött,
de még nem fejeződött be teljesen, úgy
értendő, hogy az osztályharcot foly-
tatni kell. Beszédében a Kínában tör-
tént zavargásokat jelentéktelennek
minősítette, nem éreztette a „magyar
veszélyt”, a nagyszabású megmozdu-
lások veszélyét Kínában. 

Mao Ce-tung 1957 tavaszán a pár-
ton belül újra munkastílus-javító moz-
galmat kezdeményezett, amelynek
célja a szubjektivizmus, a szektásság
és a bürokratizmus legyőzése volt,
másrészt ismét megindította a száz vi-
rág kampányt.30 Az elnök úgy dön-
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28 Szobolevszki–Vida (2001) 153–157. p.

37. sz. dokumentum.

29 Mao (é. n.) 388. p.

30 A Csak szabadon engedni lehet, nem

szabad visszafogni című cikk először a

Népi Felszabadító Hadsereg napilapjá-

ban, a Csiefang Zsipaóban jelent meg áp-

rilis 21-én, majd a Zsenmin Zsipao május

5-én teljes terjedelmében újraközölte.

A Központi Bizottság hivatalosan ápri-

lis 27-én hirdette meg a párton belüli

munkastílus-javító kampányt. Az erről

szóló hírt a Zsenmin Zsipao május 1-jén

közölte. A kampány fő célja a párttag-

ság hozzáállásának vizsgálata volt a né-
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tött, hogy a széles néptömegekkel
szemben a laissez faire politikáját al-
kalmazza. Mao eredeti szándéka az
lehetett, hogy a nyilvános kritika sza-
badon engedésével párton belüli el-

lenfeleivel szemben párton kívüli erőket használjon fel saját pozíciójának
megerősítéséhez. (Ugyanezt a módszert alkalmazta a kulturális forradalom
első időszakában is, amikor a pártot teljesen szétverve, a vörösgárdista cso-
portokra támaszkodva kívánta megerősíteni hatalmát.) Mao úgy látta, a szó-
lásszabadság engedélyezésével a társadalomban felhalmozódott feszültsé-
gek is levezethetők. Ily módon akarta megelőzni, hogy a magyarországihoz
hasonló eseményekre Kínában is sor kerülhessen. Úgy gondolta, a szocia-
lizmus építésének éveiben a nép körében tapasztalható feszültségek még
nem gyűltek fel annyira, hogy robbanáshoz vezethetnének. Le akarta en-
gedni a gőzt, még mielőtt égési sérüléseket okoz. Úgy vélte, a pártnak kez-
deményező szerepet kell betöltenie ebben a folyamatban, nem szemlélheti
passzívan az események alakulását. Nyilatkozataiban rendre azt hangsú-
lyozta, hogy ha zöld utat enged a kritikának és az önkritikának, a konflik-
tusok fegyveres megoldása elkerülhető lehet. Eközben persze nem zárta ki
a diktatúrát sem: „Természetesen azzal a rendkívül kisszámú emberrel
szemben, akik a magyar eseményekhez hasonló ellenforradalmi lázadást
akarnak kirobbantani, diktatúrát kell alkalmazni.”31

A nagy kormányos azonban nem sejthette, milyen elemi erővel tör majd
fel ezek után a pártot és a kormányt sem kímélő kritika. 1957 májusában,
két heti döbbent várakozást követően rájött, hogy a kritikát korlátok közé
kell szorítani, különben az egyre fokozódó pártellenes hangulat saját hatal-
mát veszélyeztetheti. Május 15-én kelt, a pártfunkcionáriusok között ter-
jesztett írásában arról szól, hogy az események megváltozóban vannak, ar-
ra figyelmeztet, hogy a „jobboldaliak, akiknek támadásai még nem érték el
a tetőpontot, most úsznak az örömben… Meg kell engednünk, hogy egy
ideig még vaduljanak, hogy elérjék a tetőpontot. Annál kedvezőbb nekünk,
minél jobban vadulnak. Egyesek azt mondják, félnek, hogy a horgunkra
akadnak, vagy csapdába csaljuk őket, hogy aztán lecsaphassunk rájuk. Je-
lenleg a halak maguktól úsznak csapatostól a felszínre, nincs szükség rá,
hogy horoggal fogjuk ki őket.”32 Május közepétől csak a véleménynyilvání-
tás ellenőrizhető, korlátozott számú közönséghez eljutó formáit, az egye-
temeken kialakított „demokráciafalakra” kiragasztott tacepaókat (nagy írás-
jegyes plakátokat) engedélyezte,33 majd a száz virág kampányt nyár elejétől
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pen belüli ellentmondások kezelése és a

művészetek liberalizálása kapcsán. 

31 Mao (é. n.) 367. p.

32 Uo. 436–437. p. V
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néhány hónapos jobboldalellenes kam-
pány követte.34

A történteket sokan úgy magyaráz-
zák, hogy Mao pontos forgatókönyv
szerint járt el, és a magyarországihoz
hasonló események elkerülése érde-
kében valóban csapdát állított az ér-
telmiségnek.35 Az elnök magabiztos-
ságát, céltudatosságát sugallja 1949
után készült műveinek erősen szer-
kesztett, halála után megjelent válto-
zata is.36

Sok mindent nem tudunk még a
kampány részleteiről.37 Ami a lényeg:
a magyar példán iskolázott kínai kom-
munisták önerőből iktatták ki az ide-
ológiai provokációval színvallásra bírt,
majd kíméletlenül lefejezett ellenzé-
ket. A jobboldalellenes kampány és a
munkastílus-javító mozgalom ered -
ményeként mintegy 530 ezer ember,
a kínai értelmiség egytizede jobb -
oldalinak nyilváníttatott, és a követ-
kező években különböző megtorló
intézkedések célpontjává és áldozatá-
vá vált. A kínaiak úgy cselekedtek,
ahogyan szerintük korábban magyar
elvtársaiknak is kellett volna.

A kínai vezetők 1957 és 1959 kö-
zött a magyar eseményekről szinte ki-
zárólag a kínai belpolitikára gyakorolt
hatásuk alapján tettek említést. Az új
pekingi magyar nagykövet, Nógrádi
Sándor 1957. május 9-én indult Bu -
dapestről állomáshelyére, és megér-
kezése után szinte azonnal, május 17-én
átadta megbízólevelét Mao Ce-tung -
nak.38 Az eseményen az elnök arról
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33 Az első tacepao kiragasztására május

19-én, a Pekingi Egyetemen került sor.

Lásd China News Analysis, 1957. szep -

tember 6. 2. p. 

34 A megtorló kampány kezdetét a Zsen-

min Zsipao június 8-i száma jelentette.

Lásd China News Analysis, 1957. szep -

tember 6. 1. p. Ugyanezen a napon ad-

ta ki Mao a KKP KB-nak szóló belső

utasítását, amely a Szervezzük meg erő-

inket az ádáz jobboldali támadás visszave-

résére! címet viselte. 

35 A korabeli kínai belpolitika egyik leg-

jobb ismerője, Ladányi László szintén

megjegyzi, hogy a helyzet zavaros, de

lehet, hogy a zavart szándékosan keltet-

ték. Ladányi végkövetkeztetése: „a Mao

által elindított új kampány és a hozzá

társuló pártreform elsősorban a forra-

dalomtól való félelemből ered”. China

News Analysis, 1957. május 17. 6., 7. p.

A csapda-elmélet legújabb képviselője a

Kínában betiltott, de Nyugaton nagy

népszerűségnek örvendő Mao-életrajz

két szerzője, Chang–Halliday (2006).

Lásd 450–456. p.

36 Mao (é. n.). Mao Ce-tung beszédeit és

írásait a kulturális forradalom alatt a

vörösgárdisták saját kiadványaikban kö-

zölték. Ezek alapján rekonstruálhatók

a szövegek eredeti, vagy ahhoz legin-

kább közelítő változatai. MacFarquhar

(1989).

37 A jobboldalellenes kampány egyik új kí-

nai elemzése Csu (1998). 

38 Nógrádi Sándort az MSZMP országos

értekezletén, 1957. június 29-én a KB

tagjává választották.

A
 m

ag
ya

r 
fo

rr
ad

al
om

 s
ze

re
pe

 a
 K

ín
ai

 K
om

m
un

is
ta

 P
ár

t 
po

li
ti

ká
já

ba
n

A politikai elitek és a társadalmak

010vamosjo:terv.qxd 2007.11.13. 11:21 Oldal 165



beszélt, hogy „a kínai párt is tanult a magyar eseményekből. A Magyar -
országon elkövetett hibák nem kis mértékben Kínában is megvoltak és
megvannak…” Majd az őt foglalkoztató belpolitikai kérdésekkel, az értel-
miséggel kapcsolatos problémákkal, a száz virág és a munkastílus-javító
mozgalommal foglalkozott. A szovjet–kínai ellentétről nem ejtett szót.39 Liu
Sao-csi május 29-én, Nógrádi nagykövet bemutatkozó látogatásakor azt
mondta, hogy az 1956-os magyar eseményekből és az azokat megelőző hi-
bákból Kína egyaránt sokat tanult. „Lényegében Kínában is hasonló hibákat
követtek el, csakhogy ezeknek a hibáknak az intenzitása, minőségi foka nem

volt olyan erős, mint Magyaror szá -
gon.” Elismerte, hogy Kínában is tör-
téntek túlkapások, de ezek méretei ket
és hatásukat tekintve nem érték el a
magyarországi szintet. „Az ellenforra -
dalom felszámolása során itt is bebör-
tönöztek és megöltek ártatlan embe-
reket is, de fő tömegében mégis első-
sorban az ellenforradalmat számolták
fel. Ezzel szemben Magyaror szágon
inkább a kommunisták szenvedtek,
míg az ellenforradalom lényegében
szabadlábon maradt. Ez bizonyos fo-
kig az októberi események eredetét is
megmagyarázza.”40

1957. július 31-én Csou En-laj mi-
niszterelnök a kínai kormány nevében
baráti látogatásra hívta meg a ma-
gyar kormány küldöttségét.41 A Kádár
Já nos vezette delegáció (amelynek
Marosán György államminiszter és
Nógrádi nagykövet is tagja volt42)
szep tember 27-én érkezett Pekingbe.
Mao Ce-tung már első este, a magya-
rok tiszteletére rendezett fogadás
után fogadta Kádárékat. A háromórás
beszélgetésen a kínai felső vezetés
minden fontos tagja jelen volt. Mao,
miután megállapította, hogy a magya-
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39 A beszélgetés szövegét lásd Szobolevsz -

ki–Vida (2001) 190–194. p. 45. sz. do-

kumentum, A kínai szöveget lásd: Mao

Ce-tung elnök fogadja Nógrádi Sándort,

Magyarország kínai nagykövetét meg-

bízólevele átadásakor. Tárgyalási jegy -

zőkönyv. (5 oldal) KKL 109-00806-03.

40 Nógrádi Sándor nagykövet beszámolója

a Külügyminisztériumnak Liu Sao-csi -

nél, az Országos Népi Gyűlés Állandó

Bizottsága elnökénél tett bemutatkozó

látogatásáról. Peking, 1957. június 5.

MOL KÜM TÜK XIX-J-1-j Kína 4/c-

002925-1957. Közreadja Szobo levsz ki–

Vida (2001) 194–196. p. 46. sz. doku-

mentum. A kínai szöveget lásd: Liu

Sao-csi elvtárs és Magyarország kínai

nagykövete, Nógrádi beszélgetése (5

ol dal). KKL 109-00806-04.

41 Szobolevszki–Vida (2001) 208. p. 51.

sz. dokumentum.

42 A delegációt politikai tanácsadóként el-

kísérte Szirmai István, a Miniszterta-

nács Tájékoztatási Hivatalának elnöke,

Vályi Péter, az Országos Tervhivatal el-

nökhelyettese és Kós Péter, a Külügy-

minisztérium IV. Politikai Osztályának

vezetője.
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rok az októberi események óta „jól dolgoztak”, a Kínában zajló jobboldal
elleni harcról beszélt. Elmondta, hogy a jobboldal párt elleni támadása igen
erős volt, „amit az is bizonyít, hogy az októberi magyar eseményekhez ha-
sonlóan itt is szinte minden állami intézmény, hivatal, iskola stb. felléptette
a maga »kis« Nagy Imréjét. Körülbelül két hétig szinte kizárólag a jobbol-
dalé volt a szó, ez alatt a két hét alatt sok helyütt kicsiben is lejátszódtak
a magyar októberi események előzményei.”43 A megbeszélés során Mao a
magyar eseményekből, illetve a „burzsoá értelmiség” kínai aktivizálódásá-
ból és támadásából azt a következtetést vonta le, hogy az osztályharc még
nem ért véget. A fő ellentét – mondta – Kínában „a burzsoázia és értelmi-
sége, valamint a proletariátus között, tehát lényegében a kapitalizmus és
a szocializmus között” húzódik.44

A delegációt kísérő Kós Péter a kínai utat értékelve úgy fogalmazott,
hogy „a megbeszéléseken a legteljesebb véleményazonosság alakult ki a vi-
lágpolitika, valamint a magyar–kínai kapcsolatok időszerű kérdéseiben,
mint ahogy ez a látogatás végén kiadott közös nyilatkozatból is kitűnik.
A Magyar Népköztársaság szempontjából különösen annak volt rendkívüli
jelentősége, hogy kínai részről a legteljesebb egyetértést nyilvánították [ki]
a kormánynak az ellenforradalom leverése óta folytatott politikájával kap-
csolatban.” Kós feljegyzésében kiemelte, hogy a magyar delegációt a KNK
megalakulásának évfordulóján rendezett ünnepségen fővendégként kezel-
ték, és „tüntetőleg megkülönböztetett figyelemmel vették körül”.45

1957 novemberében, a szocialista országok kommunista és munkáspárt-
jainak moszkvai értekezletén a kínai delegáció és személyesen Mao Ce-tung
amellett kardoskodott, hogy a Szovjetuniót nevezzék meg a tábor vezetője-
ként, és hogy Moszkvának legyen jo-
ga rendszeresen összehívni nemzet-
közi értekezletet. A szocialista tábor
és az imperialisták közötti összecsapás
elkerülhetetlenségét hirdető KKP és
Mao Ce-tung számára – aki nem utol -
sósorban az októberben felbocsátott
szovjet szputnyik sikerén felbuzdulva
hangsúlyozta az amerikai imperializ-
mus „papírtigris” voltát – befolyásá-
nak erősítésére még ekkor sem tűnt
célravezetőnek az a módszer, hogy a
szovjetekkel egyenrangú vezető sze-
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43 Szobolevszki–Vida (2001) 218–219. p.

55. sz. dokumentum.

44 Uo. 219. p. Ezt a tételét Mao Ce-tung

már 1957 februárjában, a népen belüli

ellentmondások tárgyalásakor is előadta.

45 Kós Péter feljegyzése: Kormánydelegá-

ció Kínában. Budapest, 1957. október

16. MOL KÜM TÜK XIX J-1-j Kína

4/bc-sz. n.–1957. A magyar–kínai közös

kormánynyilatkozat szövegét lásd Szo -

bolevszki–Vida (2001) 230–233. p. 59. sz.

dokumentum.
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repre jelentsen be igényt. A rendszeresen megtartott értekezletek viszont
elvi lehetőséget nyújthattak a kínaiaknak saját álláspontjuk eredményes kép-
viseletére, miközben a szovjetek kétoldalú, egyenlőtlen kapcsolataik révén
érvényesíthették jobban vezető szerepüket. Ripp Zoltán szerint „a kínaiak
álszent önkéntes alárendelődése, a Szovjetunió dicsőítése tehát nem egyébre
szolgált, mint az általuk preferált irányvonal közös és kötelező elfogadtatá-
sára, valamint az enyhülés szorgalmazása helyett az offenzív külpolitikai
vonalvezetés érvényre juttatására”.46

A rendelkezésre álló magyar és kínai levéltári iratok tanúsága szerint
Mao még 1959-ben sem hangsúlyozta a magyar események kapcsán Kína
szerepét. A Münnich Ferenc vezette párt- és kormánydelegáció 1959. ápri-
lis–májusi kínai látogatásán a programban eredetileg nem szerepelt a Mao
Ce-tunggal való találkozás, ám a látogatás utolsó napján, délben a KKP el-
nöke mégis fogadta a küldöttséget. A megbeszélésről magyar részről hi-
vatalos feljegyzés nem készült.47 A magyar diplomáciai jelentések rövid,
protokolláris fogadásként írják le Mao és a magyar küldöttség találkozóját.
Radványi János, aki a Külügyminisztérium Protokoll Osztályának vezető-
jeként a delegáció tagja volt – már disszidens amerikai magyarként, 1970-
ben, vagyis több mint egy évtizeddel a beszélgetés után, a szovjet–kínai ha-
tárincidensek és az amerikai–kínai közeledés idején –, hosszas beszélgetésről

számol be, és részletes leírást ad a ma-
gyar kormányküldöttség kínai látoga-
tásának legkiemelkedőbb eseményéről.

Radványi 1970-es cikke szerint
Mao már 1959 májusában az esemé-
nyek szovjet és kínai megítélésének
különbségeiről beszélt. Interpretáció-
jában Mao szavaiból magabiztosság
érződik, az a bizonyosság, hogy saját
tisztánlátása és határozottsága döntő
szerepet játszott az események alakí-
tásában. 

Mao elmondta – írja Radványi –,
hogy a magyar kommunisták nagy
szolgálatot tettek a nemzetközi kom-
munista mozgalomnak, tapasztalata-
ikból a kínaiak sokat profitáltak. A kí-
nai vezetés figyelmesen követte és
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46 Ripp (1994) 56–57. p.

47 A magyar delegáció látogatásáról szóló

nagyköveti jelentésben Nógrádi Sándor

a szervezési hiányosságok között emlí-

tette, hogy a hivatalos megbeszéléseken

csupán a kínai fél tolmácsai vettek részt,

a legtöbb tárgyaláson a nagykövetség

munkatársai nem is lehettek jelen, ezért

az elhangzottak pontos rögzítésére nem

került sor, sőt több megbeszélésről egy-

általán nem készült feljegyzés. Nógrádi

Sándor nagykövet jelentése a Külügy-

minisztérium IV. Politikai Osztálya ré-

szére: A magyar párt- és kormánykül-

döttség kínai látogatása. Peking, 1959.

május 10. MOL KÜM TÜK XIX-J-1-j

Kína 4/b-002169/6-1959.
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napról napra értékelte a magyar eseményeket, folytatta Mao, Radványi em-
lékei szerint Hao Tö-csingre mutatva, aki Csen Ji külügyminiszter mögött
ült, és azt mondta, hogy a nagykövet jelentései és ajánlásai 1956-ban nagy
segítséget jelentettek a gyorsan változó magyar események megítélésében
és a helyzet kezelésében. 

Mao állítólag azt is felidézte, hogy október utolsó napjaiban a budapesti
kínai nagykövetség azt jelentette, hogy az ellenforradalom egyre nagyobb
teret nyer, és arra figyelmeztetett, hogy ha a Szovjetunió nem képes lik-
vidálni a Nagy Imre-kormányt, a kapitalizmus restaurációja Magyarorszá-
gon elkerülhetetlen. E figyelmeztetés és a többi kelet-európai kommunista
párttól szerzett információk alapján aztán sürgős üzenetet küldött a Kreml-
be, amelyben arra kérte Hruscsovot, tegyen gyors katonai lépéseket a ma-
gyar revizionisták ellen. Állítólag úgy fogalmazott, hogy ő nem számolt
bármiféle külföldi beavatkozás veszélyével vagy amerikai nukleáris fenye-
getéssel, mert Amerika nem más, mint papírtigris.

Radványi szerint Mao elmondta, hogy folyamatosan szoros kapcsolatot
tartott a szovjet pártelnökséggel, és megkönnyebbült a hírre, hogy további
szovjet csapatokat rendeltek Magyarországra, hogy „rendet tegyenek”. Ká-
dárral kapcsolatban úgy fogalmazott, azért hagyta jóvá a kinevezését, mert
teljes mértékben megbízott képességeiben és politikai ítéletében. Különösen
nagyra értékelte, hogy a második világháború alatt Kádár az illegalitásban
működő magyar kommunisták vezetője volt. A beszélgetés során felidézte
Sztálinnal folytatott hosszú vitáját a kelet-európai vezetésről. Sztálin he-
lyeselte olyan vezetők kinevezését, mint Rákosi, akik éveken át a Szovjet-
unióban éltek, és elvesztették a kapcsolatot a hazájukkal, Mao viszont úgy
vélte, hogy az olyan helyi vezetők lehetnek a leghatékonyabbak, mint Kádár. 

Radványi emlékezete szerint a magyar helyzettel kapcsolatos megjegy-
zéseit követően Mao hosszasan beszélt a száz virág mozgalomról. A kam-
pányt egy hosszú és bonyolult folyamat részeként jellemezte, amely a kínai
társadalomban Sztálin halálát követően kialakult feszültség levezetését cé-
lozza. Azt mondta, a mozgalom kezdetben jó eredményeket hozott: a
konstruktív kritika és a nyílt, élénk viták mozgósították a tömegeket és az
értelmiséget, de a jobboldali elemek is ott rejtőztek köztük, bár ritkán hal-
latták a hangjukat. A párt eleinte nem is tudta pontosan, ki az ellensége, és
ki támogatja. A magyar „ellenforradalom” és a lengyel események azonban
meggyőzték, hogy a népen belüli ellentmondásokat „helyesen kell kezelni”.
A továbbiakban is gyakran utalt a Kelet-Európa és Kína között fennálló
kapcsolatokra.48
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Radványi írásának hitelét megkér-
dőjelezi, hogy a Mao és Münnich tár-
gyalásáról készült, 2006 májusa óta
a kínai külügyminisztérium levéltárá-
ban hozzáférhető kínai nyelvű jegyző-
könyv nem támasztja alá az egykori
magyar diplomata állításait. Épp ellen-
kezőleg: a magyar delegáció hivatalos
jelentésével vág egybe: Mao Ce-tung
és a magyar delegáció tagjai között
csupán rövid, meglehetősen proto-
kolláris jellegű beszélgetés zajlott.
Mao Kína szerepét nem emelte ki
a magyar események megoldásával
kapcsolatban, nem beszélt sem saját
szerepéről, sem Hao Tö-csing jelen-
téseiről,49 sem Kádár kinevezésének
jóváhagyásáról, sem pedig Sztálinnal
folytatott vitájáról. Csupán azt ismé-
telte meg, amit Kádárnak már két év-
vel korábban elmondott, hogy a ma-
gyar események Kína számára is jó
leckéül szolgáltak a jobboldali ele-
mekkel való leszámolás során. Maót
nem magabiztosság, inkább önkritika
jellemezte, amikor arról beszélt, hogy
vezetőtársaihoz hasonlóan ő sem ért
a gazdasághoz.50 Radványi feltehető-
en Mao Ce-tung Kádárral folytatott
1957-es beszélgetéséből vett át né-
hány elemet, például a Sztálinról és
Rákosiról mondottakat.51

Mao a magyar eseményekről szólva
1959-ben még Hruscsovval szemben
sem volt magabiztos. A közelmúltban
előkerültek a Mao és Hruscsov 1958.
tavaszi és 1959. őszi pekingi találko-
zóiról készült jegyzőkönyvek.52 A két

48 Mao és a magyar delegáció találkozójá-

nak részletes leírását lásd Radványi

(1970) 125–128. p. 

49 Amint azt korábban már jeleztük, a

2006-ban kutathatóvá vált kínai külügyi

iratanyagból kiderül, hogy október 28–

31. között Budapestről egyáltalán nem

érkezett jelentés Pekingbe.

50 Mao Ce-tung elnök és a magyar párt-

és kormányküldöttség találkozójáról ké-

szült jegyzőkönyv. Peking, 1959. május

6. KKL 204-00073-03.

51 Rákosiról a következő beszélgetés zaj-

lott le Mao és Kádár között: „Mao: Nem

tudunk mit tenni vele kapcsolatban. A

Szovjetunió sem tud mit kezdeni vele.

Önök sem tudnak mit kezdeni vele. Csak

Marxra és Leninre hagyhatjuk a dolgot,

hogy ők csináljanak valamit. Sztálinnak

önkritikát kell gyakorolnia, mivel rosz-

szul ítélte meg Rákosit. Kádár: Sajnos

Sztálin már nem tud önkritikát gyako-

rolni. Mao: A túlvilágon is megteheti.”

A beszélgetés kínai nyelvű jegy ző -

könyvét lásd: Mao Ce-tung elnök és Ká-

dár magyar miniszterelnök tárgyalásáról

készült jegyzőkönyv. (16 oldal) Peking,

1957. szeptember 27. KKL 204-00054-

04. Rákosi visszaemlékezéseiben írja,

hogy 1956 októberében a Kínából haza-

felé Moszkvában megálló magyar delegá-

ció egyik tagja, Szántó Zoltán a következő

üzenetet juttatta el hozzá: „helyesebb

volna, ha Kínába mennék egy időre,

mert azt tapasztalta, hogy ott komoly

rokonszenv van irántam. Azt 1956. no -

vember 4-e után tapasztaltam, hogy a

Kínai Kommunista Párt az európai
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pártvezető első pengeváltásait a szov-
jet–kínai viták kibontakozásának idő-
szakában megörökítő feljegyzések
szerint az 1959. októberi megbeszélé-
seken felmerült ugyan a magyar ese-
mények kérdése, de nem Mao hozta
szóba, sőt Hruscsov felvetésére nem
is reagált. Hruscsov Maónak az ame-
rikai–szovjet közeledés kapcsán meg-
fogalmazott aggodalmaira válaszolva
említette a magyar példát: „[…] a ma-
gyarországi események idején nem
haboztunk, hogy döntő csapást mér-
jünk az ellenforradalomra. Liu Sao-
csi elvtárs ott volt velünk, és együtt
oldottuk meg a kérdést. Ha ismét
szükséges lesz, ismét teljesíteni fogjuk
internacionalista, kommunista köte-
lességünket, emiatt ne legyenek két-
ségei.” Hruscsov megjegyzéséből ma-
gabiztosság sugárzik, és nem tűnik
úgy, hogy magyarázkodni próbálna az
1956-os szovjet hezitálás miatt. A szov-
jet pártvezető még egyszer említette a magyar kérdést: „A magyar és a lengyel
események idején Liu Sao-csi és Csou En-laj elvtársak eljöttek hozzánk.
Liu Sao-csi és én különböző, néha homlokegyenest ellentétes véleményen
voltunk. Több napon keresztül nem sikerült közös véleményre jutnunk.
Az álláspontjaink változtak, de végül egyezségre jutottunk, és jól oldottuk
meg az ügyet.” Hruscsov a véleménykülönbség mibenlétéről részleteket
nem említett – nyilván mindketten tisztában voltak vele, miben tért el a két
fél álláspontja. Mao a beszélgetésen Hruscsov mindkét Magyarországra vo-
natkozó megjegyzését válasz nélkül hagyta, ellenben a tanácsadók és szak-
értők kérdését – 1956 októberéhez hasonlóan, amikor Liu Sao-csi a Jugyin -
nal október 30-án folytatott megbeszélésén a szovjet politikai tanácsadók
távozását sürgette53 – ismét feszegette. Megjegyezte, hogy a probléma rég-
óta fennáll, „de mi, például a magyar események idején, szándékosan tartóz-
kodtunk a kérdés előhozásától”. Mao később annyit fűzött még a témához,
hogy „esetleg minden tanácsadót szakértőkre cserélhetnénk fel”.54
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k.[ommunista] pártoktól eltérően hang-

fogóval és minden ellenséges él nélkül

foglalkozott ügyemmel, s egyben rámu-

tatott Titóék szerepére a magyar el len -

forradalomban. Harmad-negyed kéz ből

hozzám jutott Maónak egy állítólagos

kijelentése, mely szerint a mi egyik

hibánk az volt, hogy válogatás nélkül

elfogadtuk Sztálin (vagy a KPSZSZ?)

javaslatait és tanácsait. Ebben valóban

van mag, de hogy ezt valóban mondta-e

Mao, annak ellenőrzésére már nincs

módom.” Rákosi (1997) 786. p.

52 Zubok (2001).

53 Zapisz beszedi sz tovariscsem Liu Sao-csi

30 oktyabrja 1956 goda. Arhiv Vnyes -

nyej Polityiki Rosszijszkoj Fegyeracii.

Fond 0100, opisz 49, gyelo 9, papka

410, 202–203. p. A dokumentum angol

fordítását Lorenz Lüthi bocsátotta a

rendelkezésemre. 

54 Zubok (2001) 265. p.
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E beszélgetések nem támasztják alá – igaz, nem is cáfolják – a későbbi
kínai érvelést, amely szerint a bizonytalankodó szovjetek kizárólag kínai
nyomásra döntöttek a beavatkozás mellett. Azt azonban igazolják, hogy
Mao számára már 1956-ban is fontos volt a szovjet politikai és katonai szak-
értők kínai tevékenységének kérdése, és az ötvenes évek második felében
minden lehetőséget igyekezett megragadni a kínai vezetést irritáló szovjet
jelenlét csökkentésére. A feszültség növekedésének eredményeként, a kínai
vezetés meglepetésére, 1960 nyarán a Szovjetunió valamennyi tanácsadóját
és szakértőjét kivonta a KNK-ból.

A MAGYAR ESEMÉNYEK 
A SZOVJETELLENES KÍNAI PROPAGANDÁBAN

1960 után, a KKP és az SZKP között egyre élesedő ideológiai vitákkal pár-
huzamosan a KKP több fórumon is – az SZKP-val folytatott levelezésében,
a magyar delegációkkal és diplomatákkal, valamint a kommunista pártok
Pekingben dolgozó képviselőivel folytatott bizalmas, nem hivatalos talál-
kozókon, magánbeszélgetésekben – felvetette a kérdést, hogy ki kezdemé-
nyezte a katonai intervenciót. A szovjet–kínai vita nyilvánosságra kerülésének
első jelzése az 1960 áprilisában megjelent Éljen a leninizmus! című cikk-
gyűjtemény volt. 1960 májusában, alig néhány nappal a kínai álláspont nyil-
vános megfogalmazását követően Szigeti Károly pekingi ideiglenes ügyvivő
a magyar–kínai kapcsolatok alakulásáról készített összefoglaló jelentésében
azt írja, hogy „a kínai szervekkel és elvtársakkal viszonyunk napról napra
szívélyesebbé válik. A kínai sajtó általában sokat foglalkozik hazánkkal.”
Szigeti szerint ennek fő oka az 1956-os eseményekhez való kínai viszony.
Amint írja, a kérdés napirenden tartása a kínai kül- és belpolitika szem-
pontból egyaránt fontos volt. Példaként Tibet 1959-es kínai megszállását
hozza fel, amelyet úgy értékelt, hogy Tibetben „az imperialista erők felke-
lést robbantottak ki. Mindezeket az imperialisták nagy Kína-ellenes kam-
pányra használják fel. A kínaiak azt látják, hogy az imperialisták Kína és

Magyarország felé egyforma merev,
ellenséges politikát folytatnak, éppen
ezért a magyar ellenforradalmi ese-
ményeket gyakran használják fel arra,
hogy leleplezzék az imperialistáknak
a szocialista országok viszonylatában
megmutatkozó igazi arcát és céljait.”55
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55 Szigeti Károly szigorúan titkos jelenté-

se a külügyminiszter részére: Magyar–

kínai kapcsolatok. Peking, 1960. május

4. MOL KÜM TÜK XIX-J-1-j Kína

4/b-004252-1960. Tibet kérdését Mao

Ce-tung is párhuzamba állította az
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A másik kérdés, amellyel kapcso-
latban a kínaiak rendszeresen hivat-
koztak a magyar eseményekre, a revi-
zionizmus elítélése volt. „Sokat emlí-
tett példa a magyar ellenforradalom a
modern revizionizmus leleplezésénél,
a párton belül jelentkező jobboldali
veszély leküzdésénél, annak feltárásá-
nál, hogy hova vezethet a revizionista
árulás” – írja a pekingi magyar diplo-
mata, ám a szovjet–kínai vitáról és
benne Magyarország pozíciójáról nem
tesz említést.56 Kritikai megjegyzés a
kínai külpolitikát nem éri. Ma már
tudjuk, hogy a kínai vezetés ebben a
kontextusban szovjetellenes propa-
gandája részeként használta a magyar
eseményeket. A modern revizioniz-
mus vádja, kimondatlanul ugyan, de
Jugoszláviának és a Szovjetuniónak
szólt, s 1956 vége óta a szovjetek elle-
ni kínai propaganda része volt. Szige-
ti második megjegyzésében könnyen
felismerhető a szovjeteket már nyíltan
is bíráló kínai vezetés törekvése, hogy
a szovjet érdekszférába tartozó or-
szágokat, köztük Magyarországot, a
Szovjetunió ellenében maga mellé ál-
lítsa.57 Később ezt a megosztó, leválasz-
tó kínai politikát a szovjetek élesen
bírálták, egészen a nyolcvanas évekig.

1963-ban, az egyre durvább szovjet–kínai sajtóviták időszakában a kínai
vezetés minden lehetőséget megragadott saját álláspontjának ismertetésé-
re. Baracs Dénes, az MTI egykori pekingi tudósítója a kínai tájékoztatási
rendszert elemző könyvében ezt írja: „A politikai hír Kínában nem politi-
kai eseményekről szóló beszámoló, nem is csak »politizáló« tájékoztatás,
hanem maga is, önmagában, áttételek nélkül – politikai tett.”58 A kínai pro-
pagandagépezet feladata nem a közvélemény informálása volt. A propa-
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1956-os magyarországi eseményekkel.

A Münnich Ferenc vezette magyar

párt- és kormányküldöttséggel folyta-

tott beszélgetésén elmondta: „A múlt-

kor, amikor Kádár elvtárs Kínában járt,

azt mondtam neki, hogy: »Az Önök

harca nagyon jó, gratulálok Önöknek,

a magyar eseményeknek nagyon nagy a

hasznuk, az egész világ számára nagy

a hasznuk.« Ezzel azt akartam monda-

ni, hogy az ellenforradalmi támadás jó

dolog. Most az egész világ reakciós erői

kihasználják a tibeti kérdést, hogy beke-

rítsenek és elnyomjanak minket. Ez na-

gyon jó dolog.” Mao Ce-tung elnök és

a magyar párt- és kormányküldöttség ta-

lálkozójáról készült jegyzőkönyv. Peking,

1959. május 6. KKL 204-00073-03.

56 Uo.

57 Ezt a szándékot alátámasztja, hogy a

budapesti kínai nagykövetség 1957-ben

rendszeresen beszámolt arról, hogy a

magyarok lelkesen tanulmányozzák

Maót és a kínai példát. Lásd: Mao Ce-

tung elnök beszédeivel, a munkastílus-

javító mozgalommal és a jobboldalelle-

nes kampánnyal és más, Kínát érintő

eseményekkel kapcsolatos magyar vissz-

hangról. KKL 109-01154-03.

58 Imre (1973) 8. p.
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ganda célja Kínában – mint általában az információ feletti totális ellenőr-
zésre igényt tartó totalitárius rendszerekben – nem az volt, hogy segítsen
az embereknek saját véleményük kialakításában, hanem az, hogy meg-
mondja: mit és hogyan gondoljanak, hogyan alkossanak véleményt és
hogyan cselekedjenek. Ba racs szavaival: „A tájékoztatás közvetlen utasítást
is jelent, hogy foglaljanak állást valami mellett vagy valami ellen.”59 A kínai
sajtó nem híreket közölt, hanem a politikai vonal magyarázatához szüksé-
ges illusztrációkkal szolgált. Addig ismételgette a normákat és szlogeneket,
amíg tényként nem fogadták el őket.

A szovjetellenes propagandában az egyik ilyen illusztráció a magyar „el-
lenforradalom”, illetve az abban játszott szovjet és kínai szerep volt. A kí-
nai propagandagépezetről Ilja Sz. Scserbakov 1963-ban a következőképpen
beszélt: „[…] a magyar ellenforradalom tényét, az azzal kapcsolatos szovjet
magatartást a kínaiak ugyanúgy, mint az USA az ENSZ-ben, lényegében
1956 óta napirenden tartják. A különbség csak az, hogy míg az USA a kér-
dés napirendről való levételére kényszerült, addig a kínai elvtársak most
kürtölik világgá igazán. Sajnos nem kevésbé szovjetellenes éllel, mint az
USA. A »magyar ügyön« ugyanúgy keresni akarnak, mint az USA.”60

A magyar „ellenforradalom” kérdése fontos helyet kapott a kínai közbe-
szédben is. 1956 után a „Petőfi körös” a mindenkori politikai ellenzék meg-
jelölése lett. A Petőfi Kör példája Mao számára azt igazolta, hogy az ellen-
forradalmat egy szocialista országban az értelmiség készíti elő. Mao 1964
nyarán, hatalmának ismételt konszolidációját követően saját belső ellenzé-
két a szovjet revizionistákhoz és a Petőfi Körhöz hasonlította. Július 2-án a
PB úgy döntött, hogy „megjavítja” a párt és a kormány kulturális munkáért
felelős egységeit, különben, ahogy Mao fogalmazott, „bizonyosan olyan

szervezetekké válnak, mint a magyar
Petőfi Kör”.61 A kulturális forradalom
kezdetén, 1966 első felében a Teng To
és Vu Han nevével fémjelzett csoport
ellen indított kampányban e politi-
kusok csoportját egy Petőfi Körhöz
hasonló, revizionista, ellenforradalmi
összeesküvés szervezésével vádolták,
akik a kapitalizmust akarták restau-
rálni. Vagy fegyveres felkeléssel, mint
1956-ban Magyarországon, vagy bé-
kés úton, mint a Szovjetunióban.62
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59 Imre (1973) 8. p.

60 Beszélgetés Scserbakov elvtárssal. Peking,

1963. október 23. Másolatban: MOL 288.

f. 32. cs. 12. ő. e.;  MOL KÜM TÜK XIX-

J-1-j Kína 27/f – 0041 – /RT/1963.

61 Vu (1995) 148. p.

62 Halász József nagykövet jelentése (elő-

adó Juhász Ottó): Kulturális forradalom

Kínában. Peking, 1966. június 22.

MOL KÜM TÜK XIX-J-1-j-Kína-IV-

70-003800-1966. 73. d.
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