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      A Távol-Kelet hatalmai az európai országok figyelmének központjába a 19. 

század második felébe került. Kína egészen idáig az elzárkózás politikáját 

követte, azonban külső kényszerre kénytelen volt szakítani addigi elveivel.  

      A császárságot a gyarmatosítók mellett belső problémák (pl. Tajping-

felkelés) is gyengítették, és bár ugyan a kínaiak megpróbáltak kitörni a 

félgyarmati sorból (ópiumháborúk), azonban a nyugati hatalmak modern 

fegyvereivel nem tudták felvenni a versenyt, és az ország kizsákmányolása 

érdekében megalázó békéket hoztak. Egy gyenge kínai császár uralma a 

nagyhatalmak érdekében állt, ezért segítettek neki leverni a belső lázadásokat 

(pl. bokszerlázadás). Kína hatalmi státuszát tovább rontotta, mikor az 1895-ben 

az első kínai-japán háborúban vereséget szenvedtek, és megalázó feltételeket 

kellett kötni a szigetországgal, vagyis a közel kétezer éves császárság bukása a 

20. század elején már igencsak látszódott. A megbukott reformok és a magas 

elégedetlenség miatt 1911-ben kitört Szun Jat-szen polgári forradalma, ahol 

egy éven belül lemondott az utolsó kínai császár, Pu Ji. Kína innentől kezdve 

,,alkotmányos köztársaság” lett. Koreát Japán 1910-ben annektálta, vagyis a 

Japán terjeszkedés további aggodalomra adott okot Kína számára.   

      Kína az 1920-as években több részre szakadt, amit hadurak irányítottak, a 

legerősebb párt Csang Kaj-sek Kuomintangja volt, de egyre nagyobb 

népszerűségnek örvendett a Kínai Kommunista Párt Mao Ce-tung 

vezetésével. A polgárháború kettőjük között tört ki 1927-ben. A kommunisták 

1934-35-ben végrehajtották a ,,hosszú menetelést”, aminek köszönhetően 

ugyan a sokan odavesztek, de a párt megmaradt. A kommunisták népszerűsége 

többek között annak volt köszönhető, hogy az elfogott sorkatonákon sosem 

vettek elégtételt, hisz legtöbbjük szegényparaszt-családból származott. A 

földosztások és a kegyelmek miatt rengeteg katona állt a KKP szolgálatába, 

ráadásul a paraszttömegek is a KKP-t támogatták. A második kínai-japán 

háború 1937-es kitörésekor a két fél megállapodott, hogy a japánok 

legyőzéséig abbahagyják a háborúskodást, és együtt lépnek fel a megszállók 

ellen, létrejött az Egyesített Front. Mao részéről a megállapodás csak felszíni 

volt, ő igazi ellenségnek még mindig a nacionalista Kuomintangot tartotta, 

annak ellenére, hogy Japán nagy területeket foglalt el Kínából. A második 

világháború végével a Kuomintang teljesen kimerült, ekkor kitört újra a 

polgárháború, ami a kommunisták győzelmével ért véget. Csang Kaj-sek és 

pártja Tajvan szigetére menekült, és azóta is csak fegyverszünet kötettett a 

két ország között. 1949-ben kiáltották a Kínai Népköztársaságot.  



   
 

   
 

    A második világháború után létrejött ENSZ BT állandó tagjai közé ugyan 

felvették Kínát, de ,,hivatalos Kínának” Tajvant ismerték el, hisz Tajvan 

USA-barát politikát folytatott, így a BT egyedüli kommunista tagja a 

Szovjetunió volt. A hidegháború időszakában Kína is igényt formált az Ázsia 

feletti vezetői hatalomra, ezért a koreai háborúban a kommunista Észak-

Koreát támogatta. A Truman-elv következtében a nyugati hatalmak Dél-

Korának nyújtottak segítséget. A panmindzsoni fegyverszünet értelmében a 

két Korea határát a 38. szélességi foknál húzták meg. A két ország viszonya 

napjainkban is ellenséges. 
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