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tok megfeneklettek, amikor Moszkva megtagadta, 
hogy megfontolja a négy legdélebbi Kuril-sziget 
fölötti fennhatóság visszaadását Japánnak. A kér-
dést, állította a Kreml, egyértelm_en eldöntötték a 
II. világháború utolsó napjaiban. A szovjetek által a 
legyQzött ellenfél iránt érzett megvetés olyan nagy 
volt, hogy 1991. áprilisi Japánban tett látogatása 
alatt a pénztelen szovjet pártfQtitkár nem fogadta 
el azt az 1,6 milliárd dolláros segélycsomagot, 
amit a japánok gyakorlatilag már igénybe is vettek. 
A gazdasági és a politikai reform a könyv egyik 
jelentQs témája. Kiábrándító szembesülni azzal, 
hogy az 1980-as években a változás szükségessége 
iránt Ázsia-szerte kifejezett követelések mennyire 
hasonlóak azokhoz, amelyek ma megválaszolatla-

nul maradnak. Különösen érdekes szála Radcsenko 
nemzetközi narratívájának a moszkvai, pekingi 
és hanoi vezetQk által mutatott tudatosság azok 
iránt az erQfeszítések iránt, amelyekkel a saját, 
belföldi rendszereiken igyekeztek javítani. A pár-
huzamok nemcsak a visszatekintésben rajzolódnak 
ki: Gorbacsovot folyamatosan bosszantotta, hogy 
a kínaihoz és a vietnamihoz képest mennyire kor-
látozott a szovjet gazdasági reform sikere (ezért 
a „lusta bürokratákat” okolta), míg a sikertelen 
1991-es szovjet puccs résztvevQi, írja Radcsenko, a 
Tienanmen téri véres leszámolás példáját követték, 
amit viszont az motivált, hogy Pekinget megrémisz-

tették a kelet-európai változások.

Sajnálatos, hogy Radcsenko munkájának egyéb-

ként kiváló minQségét beárnyékolja egy, az 1989-
es kínai vérengzésrQl szóló szakasz. A szerzQ az 
Amerikai Egyesült Államoknak a mészárlásra 
adott reakciójáróval kapcsolatban megjegyzi: az-

zal, hogy olyan nyilvánosan és hevesen elítélte 
a kínai vezetést, az idQsebb Bush által vezetett 
Fehér Ház feláldozta a szorgos és kitartó mun-

kával Pekingben felhalmozott befolyását, amit 
produktívan lehetett volna használni mind az 
amerikai külpolitikai érdekek elQmozdítására, 
mind Kína belföldi magatartásának alakítására.

Úgy t_nik, hogy Radcsenko elemzése kizárólag 
a mészárlásra adott amerikai reakció stratégiai kö-

vetkezményeivel foglalkozik: „kínosnak” nevezi 
az akkori pekingi amerikai nagykövet, Winston 
Lord (Kissinger egykori jobbkeze, akit aligha 

lehetett volna ügyetlen diplomatának nevezni) 
erQfeszítéseit, hogy az emberi jogokat napirenden 
tartsák Bush 1989. februári pekingi látogatása 
alatt. Továbbá azt állítja, hogy a vérengzésnek az 
elnök általi elítélését kizárólag az motiválta, hogy 
megfeleljenek az elítélQ amerikai közvélemény-

nek, és egyáltalán nem az az undor, amit Bush 
esetleg érzett vagy érezhetett a vérontás miatt.

Ez azonban csak egy kis része az átfogó és gon-

dos kutatómunkára épülQ könyvnek, amely új be-

pillantást kínál nemcsak az ázsiai szovjet külkap-

csolatokba, hanem a régió szélesebb értelemben 
vett, hidegháború végi nemzetközi történetébe is.

Az epilógusban a szerzQ azon elmélkedik, 
hogy vajon a Kreml külföldi kapcsolatai jobbak-e 
ma, mint Gorbacsov idején voltak. Egyrészt 
akkoriban Oroszországnak jobb kétoldalú kap-

csolatai voltak a régió szinte minden nagyobb 
hatalmával. Másrészt viszont ma Oroszország 
maga is regionális hatalom, ami még csak nem is 
vágyik arra, hogy vezetQ szuperhatalom legyen. 
Moszkva természetesen ma is fontos tényezQ – 
mint ahogy az is fontos, hogy megértsük a mai 
orosz külpolitika szovjet gyökereit.

(The Asian Review of Books)
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Észak-Korea egykor és ma

Paul French: North Korea: State of Paranoia: 
A Modern History (Zed Books, 2014, 480 oldal) 
cím_ könyvének bemutatása

Észak-Korea korai gazdasági sikerei az 1970-es 
évekig gazdagabbá tették az országot déli szom-

szédjánál. Az iparfejlesztés szénre és betonra, acélra 
és vasútra összpontosító sztálinista modellje eleinte 

10 Glyn Ford (a brit Munkáspárt tagjaként) több 
mint 25 éven át, 2009-ig volt az Európai 
Parlament képviselQje. A North Korea on the 
Brink: Struggle for Survival (Pluto Press, 2007, 
272 oldal) cím_ könyv szerzQje.



sikeres volt, de a szovjetekhez hasonlóan az észak-
koreaiak sem voltak elég rugalmasak ahhoz, hogy 
késQbb a nehéziparról a könny_iparra helyezzék át 
a hangsúlyt. Észak-Koreában rendelkezésre álltak 
az emberek és a szakképzettség, de a rendszer 
stabilitásának megzavarásától való félelem meg-

akadályozta, hogy használják Qket. Akár úgy is 
mondhatnánk, hogy ez volt a Needham-probléma11 

észak-koreai változata…
Az 1980-as évek végére összeomlott a szov-

jet birodalom. Mivel gyakorlatilag megsz_nt az 
Oroszországgal folytatott kereskedelem, Kína pe-

dig keményvalutában igényelte az Észak-Koreába 
irányuló export ellenértékét, minden feltétel adott 
volt a gazdasági összeomláshoz, amire nem is kel-
lett sokáig várni. ElQbb súlyos áradások okoztak 
humanitárius katasztrófát, majd több százezer (ha 
nem több millió) észak-koreai halt lassan éhen.

Közel húsz év kellett ahhoz, hogy mutatkozza-

nak a gazdasági fellendülés igazi jelei. Napjainkra 
egy, a korábbitól nagyon különbözQ gazdaság nQtt 
és nQ ki az összeomlás romjaiból; a fellendülés 
azonban mind földrajzilag, mind az egyéni élet-
színvonal tekintetében egyenetlen. (A fejlQdés 
fQleg Phenjanra és környékére összpontosul, az 
ország Gini-együtthatója12 pedig évrQl-évre kö-

zeledik ugyan Kínáéhoz, de még mindig jócskán 
elmarad az amerikai számok mögött.)

French követi azt az utat, amit Észak-Korea 
a japán gyarmatosítás alóli felszabadulástól, a 
hidegháborús megosztottságtól és a polgárhá-

borútól kezdve a gazdasági fellendülésen át a 

11 A Needham-kérdés vagy Needham-probléma (ese-
tenként – pontatlanul – Needham-paradoxonként 
is utalnak rá) a Joseph Needham (1900–1995) 
történész-sinológus által a Science and Civilisation 
in China cím_ könyvsorozatban és más publiká-
ciókban megfogalmazott kérdés: a kezdeti sikerek 
ellenére (a puskapor, az irányt_ vagy a papír és a 
könyvnyomtatás feltalálása évszázadokkal azelQtt, 
hogy azok Európában megjelentek volna) miért az 
európai civilizációban fejlQdött ki a modern tudo-
mány, és miért nem a kínaiban (vagy az indiaiban)? 
Miért elQzte meg a kínai tudomány fejlQdését a 
reneszánsz után az európai tudomány fejlQdése?

12 A Corrado Gini olasz statisztikus és szocioló-
gus által kidolgozott Gini-együttható (más néven 
Gini-index vagy Gini-koefficiens) a statisztikai 
eloszlások egyenlQtlenségének mértékét mutatja. 
Általában a jövedelem és a vagyon eloszlásának 
mérésére használják.

gazdasági összeomlásig bejárt egy olyan ideo-

lógiai keretben, amely arra kényszerült, hogy 
a kínai–szovjet rivalizálás feszültségének ár-
nyékában fejlQdjön. Az eredmény az lett, hogy 
a gazdasági determinizmust a „szabad akarat” 
(dzsucse) váltotta fel, az erQforrások hiányát 
pedig a szakértQi és forradalmi akaraterQvel 
igyekeztek pótolni.

Észak-Korea csodákat m_velt, de nem va-

lósíthatta meg a lehetetlent. Dél-Korea katonai 
kiadásai már 1976-ban is kétszer akkorák voltak, 
mint az északiak. A Szöul–Phenjan szakadék azóta 
évrQl-évre szélesedik, ami megmagyarázza – bár 
nem szolgál mentségül rá –, hogy miért fordult 
Észak a nukleáris fegyverek felé az 1980-as évek-

ben. Egy újságíró (nem is annyira Kim Dzsong 
Unra, hanem inkább Kim Dzsong Ilre utaló) 
szavait idézve:

„Az igazi kérdés nem az, hogy Kim elég Qrült-e 
ahhoz, hogy nukleáris arzenált halmozzon fel, ha-

nem az, hogy elég Qrült-e ahhoz, hogy megfossza 
magát az egyetlen alkualapjától.”

French könyvébQl olyan apróságokat is meg-

tudhatunk, hogy melyek a legkedveltebb ke-

rékpármárkák az országban vagy hogy az autó-

vezetés közbeni dohányzás nem egészségügyi 
vagy biztonsági okokból tilos, hanem inkább 
azért, mert a füst szaga elvonhatja a vezetQ 
figyelmét, aki így nem figyel fel a motor vagy a 

sebességváltó problémáira. Megtudhatjuk, hogy 
még Enver Hodzsa Albániájának polgárai is egy 
„hihetetlenül zárt társadalomnak” tekintettek 
Észak-Koreát.

Észak-koreai pilóták által vezetett MiG-
ek vívtak légiharcot amerikai vadászgépekkel 
Észak-Vietnam egén, miközben Dél-Koreában a 
Forradalmi Párt az Újraegyesítésért13 (FPÚ) azon 
dolgozott, hogy kiépítse a népi Korea titkos támo-

gatói bázisát. (Egyébként 1999-ben Dél-Koreában 
szabadon bocsátották az FPÚ néhány olyan geril-
láját, akiket – gyakran megfosztva a külvilággal 
való érintkezés minden lehetQségétQl – harminc 
évig vagy még tovább tartottak fogva.)

A késQbbi kínai események fényében érdekes 
az utalás Jang Ping (a Szinidzsu különleges 

13 A párt neve 1985-ben Dél-Koreai Nemzeti 
Demokrata Frontra, 2005-ben pedig Anti-
imperialista Nemzeti Demokrata Frontra változott.



gazdasági övezet egykori vezetQje)14 és Po Hszi-
laj (a kegyvesztetté vált és tavaly életfogytig 
tartó szabadságvesztésre ítélt egykori magas 
rangú kínai politikus) kapcsolataira. Az ország 
liszenkóista mezQgazdasági gyakorlatáról szóló 
részeket olvasva az ember csodálkozik azon, 
hogy miért maradtak meg Észak-Koreában ezek 
a módszerek még azután is, hogy a liszenkóizmus 
1962-ben kikerült a moszkvai ideológiai kánon-

ból. (Ugyanakkor matematikai és politikai szem-

pontból egyaránt valószín_tlennek t_nik az az 
ehhez kapcsolódó állítás, miszerint az 1946-os 
földreform után 5 millió „nagygazdát” engedtek 
Észak-Koreából Dél-Koreába vagy más orszá-

gokba áttelepülni.)
Még French könyvében is olvashatunk arról, 

hogy Észak-Koreában alig-alig látni mobiltele-

font, illetve gyakorlatilag ismeretlen a bankkártya 
és a (kereskedelmi célú) reklám fogalma. Az utób-

bi néhány évben azonban sokat változott a helyzet. 
Olyannyira, hogy már egy észak-koreai fejlesztés_ 
„iPad” is létezik: a Szamdzsijon SA-70-es tábla-

14 Kína és Észak-Korea 2002-ben kísérletet tett 
egy különleges gazdasági övezet kialakítására a 
kínai–koreai határ közelében található Szinidzsu 
(Sinuiju) nev_ városban, de a projektet félbehagy-
ták, miután Kínában letartóztatták Jang Pinget, a 
projektet vezetQ holland-kínai üzletembert.

gépre gyárilag telepítik Kim Ir Szen m_veit, még-

hozzá úgy, hogy azokat késQbb ne lehessen letö-

rölni a készülékrQl. (Ez egyébként nem kizárólag 
Észak-Koreában alkalmazott módszer; az Apple 
iPhone-jairól például ugyanígy nem távolítható el 
a Stocks (Részvények) nev_ alkalmazás.)

Paul French North Korea: State of Paranoia: 
A Modern History cím_ könyve egyszerre átfogó 
és részletes alkotás, melynek szerzQje nem foglal 
állást sem egyik, sem másik oldal mellett. Sajnos az 
„új” könyv valójában csak kis mértékben frissített 
változata French 2005-ben megjelent munkájának, 
amelynek címe (bizonyos földrajzi engedékeny-

séggel élve) North Korea: The Paranoid Peninsula 

(Észak-Korea: a paranoid-félsziget) volt. Egész 
oldalak és bekezdések maradtak változatlanul, az 
irodalomjegyzékben felsorolt több mint 350 hivat-
kozás között pedig csak két olyan munkát találunk, 
ami 2004 után jelent meg. A kiadó nem tett jó 
szolgálatot a szerzQnek, aki 2012-ben megjelent 
Midnight in Peking (Éjfél Pekingben) cím_ köny-

véért méltán számít elismert szakembernek. Jobb 
megoldás lett volna, ha inkább a könyv eredeti 
változatát adják ki újra egy új elQszóval és egy 
hosszú záró fejezettel, ami beszámol az elsQ kiadás 
megjelenése óta eltelt eseményekrQl.

(The Asian Review of Books)
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