
A csekkforgalom, bár törvényi feltételeit már 1889- 
ben megteremtették, mai is alkalmazott formájában csak 
az 1950-es évektől terjedt el széles körben. A II. 
világháború előtt a csekkforgalom szinte kizárólag a 
gazdasági élet szereplőire korlátozódott, a lakossági 
csekkforgalom szinte teljesen hiányzott, az postau
talvány útján bonyolódott le. A szocialista átmenetet 
követően viszont a korábbi típusú csekkforgalom rövid 
idő alatt lényegében eltűnt, hiszen a szigorú tervgaz
dasági rendszerben az állami vállalatok egymás közötti 
ügyleteinek pénzügyi elszámolásaira teljesen más 
csatornák voltak optimálisak. A bankrendszer államo
sítása során a Magyar Nemzeti Bank a csekkforgalmat 
saját kizárólagos kezelésébe vonta. Miután az állam 
lakossági szolgáltató vállalatai a díjbeszedésben áttértek 
a csekkforgalomra, ez a korábbiaktól teljesen más infra
strukturális és logisztikai igényeket jelentett a csekkfor
galom lebonyolítását végző MNB-től. Mivel az MNB 
ilyen jellegű szervezettel és erőforrásokkal nem ren
delkezett, és ennek kiépítése is indokolatlan lett volna, a 
csekkforgalom bonyolítását kizárólagos joggal átadták a 
Magyar Postának. A csekkforgalom átvételével és
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K ínában a jog fejlődése az európai hagyományok
tól teljesen eltérő utat járt be. Olyan vélemények 
is megfogalmazódnak, amelyek szerint a modern 

európai értelemben vett jog nem is létezett Kínában. 
Van olyan szerző, aki egyenesen azt állítja, hogy a 
„külföldiek a teljes sötétségben tapogatóznak a kínai 
jog mibenlétét és működését illetően.”1 Jelen tanul
mány megpróbálja összefoglalni a kínai jogfejlődés 
első kétezer évét.2

Amikor a kontinentális jogi hagyományokon szo
cializálódott európai ember jogra gondol, akkor 
tudatában jogszabályok, paragrafusok és az ezeket 
keretbe foglaló jogrendszer és intézményei jelennek 
meg. Ezek azonban Kínában egészen a legutolsó időkig 
teljesen hiányoztak. Kis túlzással azt is állíthatjuk, hogy 
a nyugat-európai értelemben vett jogrendszer Kínában 
nem létezett.-’ A tradicionális kínai jog a nyugat-európai 
hagyományoktól teljesen függetlenül fejlődött ki. Az

annak erőteljes növekedésével a postai szolgáltatások 
egyre jelentősebb szegmensévé vált a pénzforgalom. 
Míg a világháború előtt a postai pénzforgalom, a 
takarékszolgálatot leszámítva, elenyésző volumenű volt, 
addig az 1960-as évekre a pénzforgalom -  a takarék
szolgálat és a csekkforgalom együtt -  a posta 
tevékenységének második legnagyobb szegmensévé 
vált, volumene a csomagforgalmat is meghaladta, mind 
a bevétel, mind pedig az élőmunkaigény tekintetében.20

Az 1964. évi postatörvény hatályba lépését követően 
a postai piacon a rendszerváltozásig számottevő vál
tozás nem történt, a küldemény- és a csekkforgalom 
folyamatos növekedése volt megfigyelhető, a csomag
forgalom viszont az 1960-as évek közepétől kismérték
ben csökkent, majd stabilizálódott. Az 1970-es évek 
végétől, dinamikusabban az 1980-as évek elejétől 
megkezdődött a postai szolgáltatások gépesítése, ami a 
szolgáltatás nyújtásának sebességét növelte meg. A 
gépesítés egyfelől az ügyfélkapcsolati munkahelyeken, 
másfelől a küldemény-feldolgozó üzemekben jelent 
meg, ahol az automatizálás a levélküldeményeket és a 
csekkeket érintette döntően.
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Kormány Attila

Vázlat a császárkori 
Kína jogrendszeréről
Európánál jóval nagyobb földrajzi térség államának 
organikus jogfejlődése a kezdetektől máig, de legalább
is a köztársaság megalakulásáig, 1911-ig szinte töretlen 
volt. A történelmi jogi kultúra egyes elemei azonban a 
mai napig tovább élnek. Kína Kr. e. 3. századból datál
ható egyesítését követően létrejött az a közigazgatási 
struktúra és jogrend, amely több mint kétezer éven 
keresztül szinte változatlan formában maradt fent. 
Ennek alapvető jellemzője a központosított kormányzat 
és közigazgatási rendszer, amelynek feje a mindenkori
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császár volt. A császár hatalma abszolút, egységes és 
oszthatatlan, a közigazgatási rendszer legalsó szintjén 
álló hivatalnok is magát a császárt képviselte, egyfajta 
„mini császárként".4 A bürokraták a császár akaratát 
hajtották végre a jogi normákon keresztül, amelyek 
kellő részletességgel és pontossággal megszabták, hogy 
mely ügyekben hogyan és miként kell eljárni; ezek az 
ügyek az adók begyűjtésétől, szakrális események 
irányításán át peres ügyek eldöntéséig terjedtek. A 
jogalkalmazó az állam szolgálatában álló hivatalnok 
volt, a jogszolgáltatás pedig a közigazgatás részeként 
funkcionált. A magisztrátus, bár jogi ügyeket is 
intézett, sohasem részesült jogi képzésben, viszont 
annál jobban ismerte a klasszikus kínai filozófiai 
munkákat -  a „Jing”-eket, azaz a „Klasszikusok”-at - , 
amelyek a hivatalnokvizsga alapjai voltak.

A kínai jogrendszer alapvető intézményeiről biztos 
forrásaink csak a Tang-kor (618-907) idejéből vannak, 
ám az ezt követő majd másfélezer év kínai jogalkotása 
és jogszemlélete hasonlóképpen befolyásolta az ázsiai 
földrész jogfejlődését, mint ahogy a római jog az euró
pai államokét. A császári Kína joga alapvetően közjogi, 
büntetőjogi és közigazgatási jellegű, csak elvétve 
találunk magánjogi szabályokat. Meglehetősen nehéz a 
római-germán jogcsaládra oly jellemző, alapvető jogi 
fogalmakkal leírni vagy jellemezni a kínai jogot, mert 
az alapvető kiindulási pont hiányzik, a ius publicum és 
a ius privatum rendszere, valamint az ezeknek 
megfelelő jogintézmények. Ugyanígy ismeretlen volt 
az „alanyi jog” kategória is. Kínában a jog „az ami”, 
jog, minden egyéb magyarázat nélkül. Az individu
umhoz kötődő jogoknak nincs hagyománya, a tár
sadalom alapegysége a család, így a „jog” is sok eset
ben a családot illette.

A kínai jogfelfogás alapjaiban különbözik az európai 
hagyományoktól. Ez a normarendszer nem a szokások 
vagy a vitás kérdések elrendezésének eszköze volt, 
hanem egy olyan általános és mindenki felett álló 
szabályrendszer, amely a bűnök és érdemek megfelelő 
fokozatainak figyelembevételével alkalmasnak tetszett 
arra, hogy az embereket hierarchikus módon irányítsa.' 
Kínában a jog alapvetően olyan normákat jelentett, 
amelyek büntető szankciókkal bírtak („xing”),6 a „fa” 
alapvetően modellt vagy módszert jelentett.7 Jog és 
büntetőjog összefonódott; ezt jól jelzi az első század 
végi szótárban lévő meghatározás: „Fa xing ye”, azaz 
„a törvény: büntetés”.8 A tradicionális kínai jogrend
szeren kívüli polgári jogi és kereskedelmi szabályrend

szer a szokásjogon alapult. A civiiisztika tárgykörébe 
tartozó szabályok vagy teljesen hiányoznak a kodifikált 
jogból, vagy, ha találunk is ilyen típusú normákat, 
azoknak legtöbbször büntetőjogi természetük van.9

A  jogi kodifikáció kezdetei

A  kínai történelem első uralkodói olyan mitikus kirá
lyoknak számítanak, akik megismertették a néppel 

az alapvető civilizációs vívmányokat. A legendás 
királyokat három ősi dinasztia -  Xia, Shang, Zhou -  
követte; később ezt a korszakot hívták a letűnt arany
kornak.10

A Shang-korszakot felváltó Zhou-dinasztia (Kr. e. 
11. sz.-Kr. e. 256)'1 idejében fogantak meg a központi 
hatalom legitimációjának elvei, amelyek a 20. századig 
fennmaradtak. A császár az Ég Fia, égi megbízatással 
(„tianming”) rendelkezik, aki nem csupán Kína 
uralkodója, hanem minden a hatalma alá tartozik, ami 
az Ég alatt van. Az uralkodó alapvető feladata a 
kozmikus rend és az emberek közötti béke fenntartása, 
minden tevékenységének erre kellett irányulnia.12 A 
Zhou-királyság idejéből származik az első nagyobb ter
jedelmű, hitelesnek elfogadott, jogi relevanciájú 
szöveg, a „Kang gao” („Intelmek Kang hercegének”) a 
Kr. e. 11. századból, amelyben Zhou hercege utasítá
sokkal látta el öccsét, Feng herceget. A szöveg elsősor
ban azzal foglalkozik, hogy miképpen járjon el a fiatal 
herceg az igazságszolgáltatásban, s nagy hangsúlyt kap 
benne az erényre és az igazságosságra való törekvés.12 
A „Lü xing” („Lü büntetései”) Mu király (Kr. e. 
1001-947) idején született meg, amelyben különféle 
bűntettekhez társuló büntetések rendszere, valamint az 
azok alkalmazásához társuló útmutató található.14

A kínai jogfejlődés korai szakaszáról nagyon keveset 
tudunk, csak töredékes források állnak rendelkezé
sünkre. A legrégebbi írott dokumentumok a Zhou-di
nasztia idejéből származó politikai, vallási vagy rituális 
írásgyűjtemények, évkönyvek a Kr. e. 9-6. századból. 
Az archaikus leírások általában adományozási és beik
tatási okiratok, illetve a jogi eljárások nyomán született 
döntéseket tartalmazzák. Ezek a legkorábbi szövegek 
„Shujing”, más néven „Shangsu” („írások könyve”) 
néven ismertek, amelynek körülbelül a felét tartják hi
telesnek a kor kutatói.15 E könyvnek részei a fent em
lített „Kang gao” és „Lü xing” fejezetek is. Később, a 
Han-dinasztia idejében a különböző szóbeli és írásbeli
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hagyományok alapján összeállított műveket a „Jing” 
(„Klasszikusok”) névvel illették; ide tartozik a 
„Shijing” („Dalok könyve”), a „Yijing” („Változások 
könyve”), a „Chunqiu” („Tavaszok és őszök króniká
ja”), a „Liji” („Szertartások feljegyzései”) és a 
„Shujing” („írások könyve”).

Az írott törvények legkorábbi forrásai közé tartozik 
az a bronzedényekre írt szabályrendszer,16 amely a 
„Xingshu”, a „Büntetések köny
ve" nevet viseli. A rendelkezések 
valószínűleg azért születtek meg, 
hogy megerősítsék a központi 
hatalom szabályainak autoritását 
a helyi arisztokráciával szemben.
A szabályokat 536-ban Zheng 
állam uralkodója vésette fel 
háromlábú bronzedényekre. Más 
államok uralkodói igen éles kri
tikával illették ezt a gyakorlatot, 
akik szerint a törvények és bün
tetések rendszerének nyilvános
ságra hozatala nem várt veszé
lyekkel járhat: „ha az emberek 
tudják, melyek a pontos jogszabá
lyok, többé nem engedelmes
kednek a hatalommal rendel
kezőknek. Pereskedő szellem 
uralkodik el rajtuk, az írásokra 
támaszkodnak, abban remény
kedve, hogy sikeresek lesznek a pereskedésben. Többé 
nem irányíthatóak". A Kr. e. 400 körüli időből van 
tudomásunk egy hat részből álló törvénygyűjteményről, 
amely a „Törvények könyve” („Fajing") nevet viseli.17 
Habár a „Fajing” nem maradt ránk, s léte is megkérdő
jelezhető, az azonban biztos, hogy későbbi korokban is 
hivatkoztak rá, és minden törvénykönyv ősének tekin
tették.18

A Zhou-korszak Kína történelmének egyik leg
fontosabb időszakát jelenti, ekkor alakultak ki a kínai 
társadalmat a mai napig irányító ideológiák (konfucia- 
nizmus, legizmus, taoizmus)19, jöttek létre hatalmi, 
politikai, társadalmi modellek, intézmények, és alakult 
ki az a szokás és hagyományrendszer, amelyek a sajá
tos kínai kultúrát jelentik.20 A Zhou-dinasztia 
jogrendszeréről a ránk maradt -  sokszor nem mindig 
hitelesnek elfogadott -  dokumentumok és írások 
alapján a következő kép bontakozik ki: valószínűleg 
létezett már büntető törvénykönyv, amelyben a bűncse

lekményeket az értük járó büntetés súlyossága szerint 
kategóriákba sorolták. A büntetések egy részét -  
esetenként még a halálbüntetést is -  pénzzel (rézrúddal) 
meg lehetett váltani. A jogszolgáltatás alapvető elve 
volt, hogy mindenki a cselekménye után neki járó bün
tetéseket kapja, amelyek szigorúak és sokszor elretten- 
tőek voltak, ugyanakkor léteztek enyhítő és súlyosbító 
körülmények. Alkalmazták az „öt büntetés” („wu 

xing”) rendszerét, amely egészen 
a 20. századig fennmaradt, vala
mint a későbbi korokban is alka
lmazott csonkító büntetéseket.21 
A későbbi korokban keletkezett 
művek említést tettek a Zhou-kor- 
ban már létező törvénygyűjte
ményekről. például a „Xingfazhi” 
(„Értekezés a büntetésekről és 
törvényekről”; a Han-dinasztia 
történetéről szóló jogtörténeti 
munka [„Hanshu”] 23. fejezete) 
említi az „enyhe törvénykönyvet”, 
a „közepes törvénykönyvet” és a 
„szigorú törvénykönyvet”, de 
ezek sajnos nem maradtak az utó
korra.22

Az egsységes kínai birodalmat 
megelőző évszázadok a központi 
hatalmak és a helyi előkelőségek 
közötti szakadatlan háborúkkal 

teltek. Mindeközben az egyes fejedelemségek között is 
állandó háborúk folytak, melynek következtében több 
fejedelemség megszűnt, s számuk a Kr. e. 5. évszázadra 
hétre csökkent. A hadakozó fejedelemségek közül a Kr. 
e. 3. század végére Qin szerezte meg az egyeduralmat, 
közigazgatási rendszerét kiterjesztette a meghódított 
fejedelemségekre és egyesítette Kínát.23 A kezdeti 
lépések még a Kr. e. 4. század közepén történtek meg, 
amikor Shang Yang24 javaslataira a király új közigaz
gatási rendszert vezetett be. Az új területi struktúrában, 
amely „a hivatalnoki hierarchia mintájára épült fel, a 
járásokat («xian») nagyobb egységekbe szervezték, 
amelyeket prefektúrának (jun) neveztek”. Ez a fejlődési 
vonal végül egy olyan hatalmi rendszert eredményezett, 
amelynek kulcsfigurái a központi hatalom által 
kiválasztott és ellenőrzött hivatalnokok voltak, akik a 
közigazgatás minden szintjén az uralkodót képvi
selték.2- A Shang-féle reformok rendkívül széles 
körűek voltak: a törvények hatályát mindenkire kiter-

Bronzedény a Zliou-korból
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jesztették, még az uralkodóház tagjaira is; a családokat 
5, illetve 10 családonként felelősségi csoportokba osz
tották. ha valamelyikük bűncselekményt követett el, a 
család többi tagját is megbüntették; az arisztokráciát 
igyekeztek hatalmukban korlátozni, csak az „érde
meket” szerzettek részesülhettek a különféle kiváltsá
gokban; egységesítették a súly- és mértékrendszert; 
föld- és adóreformot hajtottak végre. Shang Yang 
jogtörténeti szerepe elvitathatatlan, „ő az első igazoltan 
létezett törvényhozó, akit név szerint is ismerünk, s 
akinek törvényeiről tartalmi információkkal is ren
delkezünk.”26. A reformok eredményeképpen valósul
hatott meg Kína egyesítése a Kr. e. 3. század végén.

Konfucianizmus és lég izmus

Kínában a jog fejlődése és a hatalom megszervezése 
elválaszthatatlan a rendkívül nagy hatást gyakorló 

filozófiai iskoláktól: a konfucianizmustól27 és a legiz- 
mustól.28 A konfucianizmus szerint a jó kormányzat a 
„li”-n nyugszik, amelynek eredeti jelentése „rituálé” 
vagy „ceremónia”, s minden ember számára a helyes 
viselkedési kódexet jelenti. A legizmus a büntetések 
alkalmazását elengedhetetlennek tartotta a társadalmi 
kontroll fenntartásához, ezzel ellentétben Konfuciusz 
(Kung Fu-Ce) szerint ahol az egyének viselkedése 
megfelel a „li”-nek, ott a büntetés szükségtelen. Az 
egyik alapvető ellentét a két nézetrendszer között abban 
foglalható össze, hogy vajon a társadalmat a helyes 
viselkedés nem kodifikált szabályrendszerén vagy leírt, 
kihirdetett szabályokon -  amelyek általában büntetőjo
gi tartalommal bírnak -  keresztül kell-e irányítani.29 
Konfuciusz szerint a „li” irányítja a társadalmi kapcso
latokat, azokat a viszonyokat, amelyek az uralkodó és a 
miniszterei között, apa és fia, férj és feleség, testvér és 
testvér, illetve barátok között vannak. A társadalomnak 
ezek a kapcsolatok jelentik a fundamentumát, amelyek
ből az első négy alá- és fölérendeltségi viszonyt is 
megtestesít. A „li” ugyanakkor megköveteli a tár
sadalom hierarchikus rendjét, amelyben egy adott 
személy pozíciója kapcsolatban van másokéval. Ez a 
társadalmi státuszok olyan rendszerét jelenti, amelyek 
alapján a viselkedési normák működnek. Ha mindenki
nek megvan a maga pozíciója, amely kijelöli a visel
kedési szabályokat, mindenki teljesíti a státuszával 
összefüggő kötelezettségeit, akkor a társadalomban 
rend és szervezettség uralkodik, mert mindenki tudja,

mi az, amit megtehet és mi az, amit nem. Konfuciusz 
szerint a jog ugyan megmondhatja az egyéneknek, 
hogy mit nem tehetnek meg, ugyanakkor nem képes 
megtanítani az embereket arra, miért nem kellene egy 
bizonyos cselekedetet véghezvinniük. A jog nem tudja 
megtanítani az embereket emberiességre, kedvességre, 
részvétre és jóindulatra. Erre csak a „li” képes. A 
legisták úgy gondolták, hogy a társadalmi rend fenn
tartásához az erkölcsi rend szükségtelen, mert az 
emberben meglévő „rossz” rendszeresen bajba sodorja 
az egyéneket, ezért van szükség szigorú törvényekre és 
elrettentő büntetésekre, a konfuciánus ideológia szerint 
viszont az ember alapvetően jónak születik.30 Ez azon
ban nem vezet el szükségképpen ahhoz -  a sokszor 
téves -  következtetéshez, hogy Konfuciusz elvetette a 
büntetéseket; inkább szükséges rossznak tartotta őket, 
mint a kormányzásnak ugyan nem a legjobb, de elfo
gadható eszközeit.31

A Qin-birodalom magas fokú szervezettsége a 
legista filozófiai iskola alapvetésein nyugodott. A 
legizmus a kínai fejedelemségek közötti kül- és bel- 
háborúk ellenreakciójaként jött létre, keresve azt az 
eszközt, amellyel a társadalmi rend és haladás biztosí
tott. A legizmus szerint az uralkodónak a jog szabályain 
keresztül kell kormányoznia, egyenlően alkalmazva azt 
minden emberre. A jogszabályoknak szilárdaknak, 
érthetőknek és részleteseknek kell lenniük. A normák 
magát az uralkodót is kötelezik, aki nem cselekedhet 
csupán a saját szubjektív megfontolásai vagy érdekei 
szerint.32 Maga Shang Yang ezt ekként fogalmazta 
meg: „Amikor az uralkodó és a hivatalnokok saját 
érdekei felülírják a jogszabályokat azok végrehajtása 
során, akkor káosz lesz. Ezért a jogszabályokat 
rögzíteni kell és tisztázni a kötelességeket, a szubjektív 
szempontok nem játszhatnak szerepet a jogsértés 
megállapításában.” A legizmus másik nagy filozófusa, 
Han Fei33 szerint „nem az uralkodó akaratától függ 
annak eldöntése, hogy jutalmazzon vagy büntessen, 
hanem a jog szabályaitól”, amelyek még az uralkodó 
akaratát is felülírják.34 Amíg Konfuciusz úgy gondolta, 
hogy ha az uralkodó rendelkezik a négy fő erénnyel 
(emberség [„Ren”], igazságosság [„Yi”], szokások és 
illemszabályok betartása [..Li”], bölcsesség [„Zhi"]), 
akkor a társadalom prosperál, és benne harmónia 
uralkodik, addig a legisták szerint a társadalmi rendet 
csak a jogszabályok kikényszerítésén keresztül lehet 
elérni.35 A legizmus alapvetően a büntetések és jutal
mazások rendszerén nyugodott. Han Fei szerint: „A 

jutalmak osztásában az uralkodó 
olyan jóságos, mint a jókor jött eső, 
minden embernek haszna van a 
nagylelkűségéből; de a büntetések 
kiszabásában borzalmas, akár a vil
lámlás”. A bűnelkövetések megaka
dályozására még a kisebb súlyú 
bűncselekmények elkövetőit is rend
kívül szigorúan meg kell büntetni, 
hogy ezzel meg lehessen akadá
lyozni további bűncselekményeket.36

Nagy kínai dinasztiák birodalmai:

Ming-dinasztia Qing-dinaszlia
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A bíró az állam alkalmazásában álló hivatalnok, aki a 
bűnelkövető cselekményét nem a saját belátása, meg
fontolása alapján értékeli, hanem kizárólag arra 
szorítkozik, hogy meghatározza magát a bűncselek
ményt, amely a törvénykönyvben rögzített büntetést 
automatikusan maga után vonja.37 A legisták tanaiban a 
legfurcsább mégiscsak a „törvény előtti egyenlőség” 
elve volt. amelynek révén „...nem tesznek különbséget 
nemes és közember között; hagyják, hogy mindenkit a 
törvények alapján ítéljenek meg, így a tiszteleten és 
jóindulaton alapuló kapcsolatok mind megszűnnek” -  
írta Sima Qian a Kr. e. 2. században.38 A legizmus 
másik alapvetése a kölcsönös felelősségi rendszer tana 
volt, amely a későbbi évszázadokban is létező gyakor
lat maradt; lényege szerint a családokat nagyobb cso
portokba osztották, ahol az emberek közösen osztoztak 
a jutalmakban és a büntetésekben is.39 Eme kollektív 
felelősség a gyakorlatban úgy működött, hogy ha egy 
adott csoportban valaki bűncselekményt követett el, a 
csoport minden tagját felelősségre vonták, ez alól csak 
az mentesült, aki feljelentette a bűnöst.

A legisták olyan objektív, részrehajlástól mentes 
norma- és intézményrendszert, valamint eljárásokat 
vezettek be, amelyek a régi társadalomszervezet 
helyébe egy racionális világot állítottak, egységes 
szabályokkal és igazgatási renddel, előre tételezett bün
tetési és jutalmazási rendszerrel, kollektív felelősségi 
rendszerrel, az elvégzett szolgálatok fejében adomá
nyozott rangokkal. A legizmus tanai, bár történelmi 
léptékben rendkívül rövid ideig érvényesültek teljes 
mértékben a gyakorlatban, a kínai császárság jogi, igaz
gatási gyakorlatát a 20. századig befolyásolták, s egyes 
elemei a politikai gondolkodásban a mai napig hatnak.

Qin állam büntetőjoga

Y ing Zheng 13 évesen, Kr. e. 246-ban lett Qin fejede
lemség királya. Kr. e. 238-ban eltávolította az 

udvarból a hatalmát veszélyeztető csoportosulásokat, 
majd az elkövetkező 17 évben jól megszervezett had
seregével legyőzte a többi államot, egyesítette a 
fejedelemségeket, és Kr. e. 221-ben létrehozta a Qin 
Birodalmat, s vele egy új dinasztiát. Az első császár fel
vette a Qin Első Császára (Qin Shi Huangdi)40 címet. A 
központosított kormányzat az ország 36 prefektúrájá- 
nak élére kinevezett kormányzókon keresztül irányítot
ta a kisebb közigazgatási egységeket, a megyéket, ame
lyek élén elöljárók álltak. Mind a központi, mind a 
helyi szervek tisztségviselőit a császár nevezte ki, de 
bármikor el is bocsáthatta őket. A császár egysége
sítette az írásrendszert, a pénzt, a súlyokat és a külön
böző mértékeket. A köznép birtokában lévő fegy
vereket elkoboztatta, ezek birtoklását törvény tiltotta. 
Hatalmas építkezésekbe kezdett, utakat, csatornákat 
épített, a régi fejedelemségek határain álló falakat 
leromboltatta, ugyanakkor a birodalom északi határán 
falat emelt. A régi idők szellemének végleges eltün
tetése végett a korábbi korok filozófiai és irodalmi

műveit elégettette, megfosztva ezzel az utókort a fel
becsülhetetlen értékű kultúrtörténeti kincsektől. A 
hatalmát veszélyeztető konfuciánus írástudókat -  
állítólag -  élve temettette el.41

A Qin Birodalom közigazgatásának és büntető 
gyakorlatának megismerésében fordulópontot jelentett 
egy 1975-ben feltárt lelet, amelyet Shuihudinál, egy sír
ban találtak meg. A Kr. e. 217-ben eltemetett hivatal
nok sírjából előkerült bambusztáblákon jogi előírások, 
eljárások és példázatok találhatók. A rendelkezések 
alapján alapvetően kétfajta jogi előírás különböztethető 
meg: igazgatási szabályok, amelyek általában a 
mezőgazdasággal foglalkoznak, valamint büntetőjogi 
jellegű előírások. A leletekből azonban messzemenő 
következtetéseket nem tudunk levonni; „a shuihudi 
lelet nem Qin állam teljes corpus iurisa, hanem csupán 
egy alacsony rangú hivatalnok mindennapi munkájához 
szükséges szabályok, szabálymagyarázatok gyűjtemé
nye, illetve annak is csak egy töredéke”.42 A szabályok 
foglalkoznak a büntetőjogi bűnösséggel és szándékkal, 
különbséget tesznek aszerint, hogy az eljárás alá vont 
személy a tizennyolcféle társadalmi rang melyikébe 
tartozik, különféle felelősségi alakzatokat találunk a 
házastársakra, illetve egy adott felelősségi csoport tag
jaira vonatkozóan. A nemesi rang birtokosának tetteit 
egyes esetekben enyhébben ítélték meg, büntetését 
megválthatta akár úgy is, hogy rangját elveszti, vagy 
alacsonyabb rangba kerül.43

A shuihudi lelet jogtörténeti szempontból leg
fontosabb részeinek a Qin-beli törvényrészletek, a 
„Kérdések és válaszok Qin törvényeiről”, valamint a 
„Minták pecséteiéshez és nyomozáshoz” tekinthetők. A 
lelet többi része érdekes adalékokat szolgáltat pl. a 
hivatalnok helyes viselkedéséről. A bambuszlapok Qin 
állam törvényei közül tizennyolcból tartalmaznak rész
leteket, többek között a földművelésről, magtárakról, 
szabványokról, közmunkákról, hivatalnokok kineve
zéséről.44 A „Kérdések és válaszok” adják a legkomp
lexebb képet a korabeli kínai büntetőjogról. Alapvetően 
egy kézikönyvről van szó -  és nem egy büntető 
törvénykönyvről - , amely az ítélkező hivatalnokoknak 
nyújtott segítséget.45 A korabeli Kínában alapvetően 
ötféle büntetési nemet különböztettek meg: halálbün
tetés, kasztráció46 láblevágás, orrlevágás, arc megbé
lyegzése fekete tetoválással. A legsúlyosabb büntetési 
nemnek négy formáját említi a shuihudi lelet: lefejezés 
a piacon, kettévágás derékban, vízbe ölés, élve 
eltemetés. A ránk maradt szövegek ezeken kívül továb
bi halálnemeket is említenek, így például széttépetés 
kocsikkal, darabokra vágás, bordák kitépése, megfőzés 
üstben. A halálbüntetés kiszabásának elveiről és 
gyakorlatáról keveset tudunk, a shuihudi iratok csak 
néhány halálbüntetési formát említenek, a sír tulaj
donosának valószínűleg nem is volt joga ilyen büntetést 
kiszabnia, ezért az csak néhányszor fordul elő a szöve
gekben.47

A csonkító büntetések általában a kényszermunka
büntetéssel jártak együtt, önmagukban nem alkal
mazták őket. Ide tartoztak: a szakáll leborotválása, a __



Jog
tetoválás, az orrlevágás, a bal lábfej levágása, kasztrá
ció. Van a csonkításoknak két olyan formája, amelyet 
ugyan a shuihudi leletek nem említenek, a Han-kori 
források azonban már igen: a haj és szakáll le- 
borotválása, valamint a jobb lábfej levágása, amely a 
valóságban mindkét lábfej levágását jelentette.48 A 
shuihudi iratokban leggyakrabban említett büntetési 
nem a kényszermunka, amelynek kiszabásánál nem az 
időtartamot szabták meg, hanem a kényszermunka 
fokozatát. Az egyes fokozatokhoz meghatározott idő
tartam, munka és csonkítás tartozott. A kényszermun
ka-fokozatok az alábbiak voltak: „falépítő, gabonaőrlő, 
rőzsegyűjtő, a fehér rizs rostálói, közrabszolga (Han- 
kori források alapján ez a büntetés 3 évig tartó kény
szermunkát jelentett), rablók elleni őr, vigyázó (ez volt 
a legenyhébb, egy évig tartó kényszermunka-büntetés, 
amelynek konkrét tartalma nem ismert.).49

A következő büntetési nem a botozás volt, amelyet 
bambuszhusánggal hajtottak végre általában kisebb 
súlyú kihágások megtorlásakor, illetve közmunkára 
való megjelenés elmulasztásakor. Nemegyszer mellék- 
büntetésként jelenik meg a kényszermunka mellett. A 
botozásról egykorú leírás nem maradt ránk, a shuihudi 
szövegekben is csak egyszer találjuk meg.50 A Han- 
korból már több leírással is rendelkezünk; van olyan 
forrás, amely szerint csak az álló gyanúsítottat szabad 
bottal ütlegelni, a másik szerint a hivatalnokoknak 
évente kellett jelentést tenniük a botozás miatt elhunyt 
személyekről.

A száműzés büntetését a shuihudi írások hatszor 
említik, azonban ennek lényegi tartalmáról további 
ismereteink nincsenek. A Han-korban ezzel a büntetés
sel általában az arisztokrácia tagjait sújtották; megjegy
zendő, hogy az európai gyakorlattól eltérően a 
száműzés helye az ország határain belül maradt.1’1

A bírságot, mint önálló büntetést nemcsak a közem
berekre, hanem a hivatalnokokra is kiszabhatták. A bír
ság összegét pajzsban, páncélzatban és a páncél pikke
lyeit összekötő fonálban adták meg,52 később a Han- 
korban az összeg már pénzben vagy aranyban jelent 
meg. A szövegekben a bírság az állam részére végzett 
szolgálatot (közmunka, katonai szolgálat) is jelent
hetett.53

A shuihudi iratokban a büntető igazságszolgáltatással 
kapcsolatos sajátságos jogintézmény is megtalálható: a 
büntetés megváltása. A szövegekből az derül ki. hogy ez 
a nemesek kiváltsága lehetett, és egyes esetekben akár 
még a halálbüntetés is megváltható volt pénzzel. Azt 
azonban pontosan nem tudjuk, hogy kikre vonatkozott 
ez a jogintézmény, és pontosan milyen tartalommal bírt. 
A Qin-jogalkalmazás specifikuma az is, hogy valakit 
akár a büntetés megváltására is ítélhettek, ami alapján 
nem a bírság összegét mondták ki, hanem azt, hogy 
melyik büntetési nem megváltásának számít.54

A shuihudi szövegekből az derül ki, hogy Qin állam 
egy magas fokon racionalizált, strukturált és hatékony 
közigazgatási rendszert épített ki. A hivatalnokokat 
részletes instrukciókkal látták el arra nézvést, hogy 

_ _ miképpen folytassák le a büntető eljárást, és hogyan 
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tudnak distinkciókat tenni a különböző büntetések 
között. Qin rövidéletű birodalma megteremtette a ren
det, felismerte azt, hogy a háztartások és a magánva
gyon képezi a társadalmi és gazdasági rendszer alapját, 
adminisztratív rendszere és jogi előírásai több 
évszázaddal túlélték a birodalmat.55 A Qin állam által 
indított hadjáratok, a hatalmas építkezések, a rendkívül 
szigorú büntetések, a régi arisztokrácia félreáilítása 
összességében azt eredményezte, hogy a társadalom 
szinte minden rétege szembekerült a császárral, akinek 
halála után felkelések törtek ki. A Qin Birodalmat nem 
sokkal később felkelés döntötte meg. A második 
császárság idején egy Liu Bang nevezetű közember 
vezetésével legyőzték a Qin-hadsereget, Kr. e. 202-ben 
Liu Bang felvette a császári címet, és megalapította a 
Han-dinasztiát.

Kodifikációs törekvések 
a Han-korszakban

Nem sokkal Qin bukása után, Kr. e. 200 körül már 
kibocsátották az első törvénykönyvet („Tör

vénykönyv 9 részletben”), a kompilációs munkát a csá
szárság első minisztere, Xiao He végezte. A Han- 
törvénykönyvből csak töredékek maradtak ránk; struk
túrájából, előírásaiból olyan kép rajzolódik ki, amely 
magán viseli mind a legalizmus, mind a konfucianiz- 
mus ideológiáját.56 A Han-dinasztia ugyan szavakban 
elítélte a legizmus szigorú büntetési rendszerét, azon
ban törvényeiben azokat ténylegesen megtartotta, Qin 
szigorú büntetési rendszere, a legsúlyosabb büntetések 
és azok különböző formái is megmaradtak. Ennek ékes 
bizonyítéka a „Xingfazhi” leírása a korai Han-dinasztia 
törvényalkotásáról: „...Xiao He összegyűjtötte Qin 
törvényeit, kiválasztotta azokat, amelyek megfeleltek a 
kornak, s törvényeket alkotott kilenc fejezetben.”57 

Mindezek mellett lezajlott a „jog konfucianizálása” 
is, a konfucianizmus hivatalosan is államideológiává 
vált. A kínai jog a konfucianizmus és a legizmus elegye 
lett, amelyben az előbbi tanításai alapján próbálták 
megvalósítani a társadalmi harmóniát, míg utóbbi az 
állam abszolút hatalmát érvényesítette a rend fenntar
tásában. A legizmust inkább az uralkodók kedvelték, 
mert a szigorú büntetések révén fenntarthatták a társa
dalmi rendet. A hivatalnokoknak azonban az igazgatás 
működtetéséhez többre volt szükségük, mint csupán 
jutalmazásokra és büntetésekre, ezért sokkal inkább a 
konfuciánus ideákat próbálták megvalósítani.58

A császári közigazgatás Qin államban bevezetett 
struktúrája és a büntetéseken alapuló legista rendszer a 
Han-korban kisebb változtatásokkal tovább élt. A tár
sadalom tagjai a 20 társadalmi rang valamelyikébe tar
toztak; magasabb rang a háborús hőstettekért, illetve az 
államnak szállított gabonáért járt, a ranghelyet azonban 
meg is lehetett vásárolni. A ranglétrán vissza is lehetett 
lépni büntetés esetén, a magasabb rangok valame
lyikébe tartozók esetében pedig lehetséges volt a bűn-



lórténeli szemle

tetés mérséklése.59 Bár a büntetések továbbra is szigo
rúak és sokszor kegyetlenek voltak, a konfucianizmus 
ideológiájának megfelelően bizonyos társadalmi cso
portokat kegyességből kivontak a büntethető kate
góriákból; ide elsősorban a nagyon idősek és a nagyon 
fiatalok tartoztak. Ez a kegyességi elem sokszor a bün
tetőeljárásban is megmutatkozott. Jing császár (Kr. e. 
156-149) rendelete szerint a 80. életévüket betöltötték, 
a 7. életév alattiak, a terhes nők, továbbá a törpék 
esetében az őrizetbe vétel ideje alatt kalodát és bilincset 
nem lehetett alkalmazni.60

Az első Han-törvénykönyv kilenc részéből az első 
hat állítólag a már említett „Fajing”-re épült, ehhez 
Xiao He három fejezetet adott hozzá. Ennek a kompilá- 
ciónak kiterjesztett változata a Kr. e. 186-ra datálható 
újabb összefoglaló munka, amely már közigazgatási 
szabályokkal is nagyobb terjedelemben foglalkozik 
(például: sorozás, mezőgazdasági ügyek, a hivatalno
kok képzése és felelőssége).61

A konfucianizmus tanításainak sokszor a császárok 
is igyekeztek megfelelni, a Han-dinasztia egyik korai 
uralkodója, Wen (Kr. e. 179-156) eltörölte a csonkító 
büntetéseket, és a megtorlás helyett inkább a helyreál
lítást preferálta. A legsúlyosabb büntetések közül 
„csak” a kasztráció maradt meg, 546-ban azonban ezt is 
eltörölték.62 A „Xingfazhi” idézi azt a beadványt, 
amely részletezi az eltörlés indokait, s amely szerint 
ezek a büntetések végleges és visszafordíthatatlan bea
vatkozást jelentenek, „ha a bűnös szeretné megváltoz
tatni viselkedését, hogy megjavuljon, az (ehhez vezető) 
út nem érhető el”.63 Az eltörlés indokainak morál
filozófiai alapjait a konfuciánus erényekben találjuk 
meg, amelyet egy konkrét eset64 kapcsán kiadott 
császári rendelet részletez, amely szerint hiába vannak 
csonkító büntetések, „a gonoszság nem szűnik meg. 
Hol lehet a hiba? Nem azért van ez, mert erényünk 
csekély, így a tanítás nem válik világossá (a nép előtt)? 
Mélyen szégyelljük magunkat.”65 Wen császár fia, Jing 
(Kr. e. 157-141) uralkodása alatt kétszer is enyhítették 
a botbüntetéseket, csökkentették az ütések számát,66 a 
hivatalos indoklás szerint azért, mert sokan belehaltak 
az ütlegelésbe.67

A Han császárok uralkodása alatt a büntetőpolitiká
ban is lényeges elmozdulás történt; a kisebb súlyú 
bűncselekmények esetére is kijáró súlyos büntetések 
legista elvei helyett inkább Xunzi68 elveit alkalmazták, 
aki szerint a büntetésnek igazodnia kell a bűncselek
mény súlyához. Ez az idea aztán több évszázadon 
keresztül meghatározta a büntető igazságszolgáltatást 
Kínában.69 A jogesetek megoldásában számtalanszor 
található hivatkozás az öt klasszikusra, s a Han-korban 
teljesedtek és kristályosodtak ki a konfuciánus jogel
vek. Megjelent a „kiigazítás” igénye is: valamely élet
kor elérése vagy a szociálisan hátrányos helyzet ön
magában megalapozta a büntetés elkerülését. A Xuan 
császár uralkodása alatt (Kr. e. 65-62) kiadott rendelet 
szerint a 80. életév fölötti személyek nem büntethetők, 
kivéve a hamis feljelentést, az emberölést és más súlyos 
testi sérüléssel járó bűntettet.70

A Han-dinasztia bukása után az egységes kínai biro
dalom három részre szakadt, a széttagoltság egészen a 
6. század végéig fennmaradt.71 A kínai jogtörténetben a 
„Xinlü" („Új törvénykönyv”, 234) jelentette az újabb 
mérföldkövet. A „Xinlü” felépítéséből és rendelkezé
seiből az a következtetés vonható le, hogy az alkotók 
nemcsak átcsoportosították a már ismert szabályokat, 
és újabbakkal egészítették ki azokat -  pl. csalás, ember
rablás, vesztegetés - ,  hanem az is, hogy „az alkotóknak 
már tisztább fogalmai voltak az általános elvek 
szerepéről a büntető törvénykönyv struktúrájának 
kialakításánál.”72 További jelentős fejlemény az is, 
hogy a büntető szabályok egységes struktúrában és 
koherenciában jelennek meg, elválasztva a közigaz
gatási szabályoktól. 268-ban. a Jin-dinasztia uralkodá
sának kezdetén a „Xinlü”-t újra átdolgozták. A törvény- 
könyv „Kína első olyan jogszabálygyűjteménye, mely 
nem csak a különféle jogi rendelkezések heterogén 
gyűjteménye, hanem egészben strukturált és koherens, 
az egyes részek összefüggésben vannak a törvény más 
részeivel, az általános alapelvek pedig a törvény első 
két részében találhatók”.73

A  Tang-törvénykönyy

Y ang Jian 581-ben megalapította a rövid életű Sui- 
dinasztiát, és négy évszázad széttagoltság után újra

egyesítette Kínát. Ugyanebben az évben lépett hatályba 
a „Kaihuang” törvénykönyv, amely ugyan elveszett, de 
a kutatók szerint minden bizonnyal a későbbi Tang- 
törvénykönyv elődjének tekinthető.74

A Tang-kor (618-907) a kínai kultúra aranykorának 
számít, jogtörténeti szempontból is kiemelkedő jelen
tőségű. A Tang-dinasztiát megalapító Li Yuan75 ural
kodása alatt született meg az első, teljes egészében ránk 
maradt eredeti törvénykönyv, amely részben hatályban 
volt a Ming-dinasztia (1368-1644) idején, illetve a ren
delkezések majdnem fele a Qing-dinasztia uralkodása 
alatt is (1644-1911). A törvénykönyv a környező 
országok (Japán, Korea és Vietnám) kodifikált jogsza
bályainak is mintájává vált.76 A Tang-korra a kínai 
központosított állam is kiterjedt szabályrendszerrel ren
delkezett, az állam részletesen szabályozta a gazdasá
got, a közigazgatási pozíciók elnyerésének szabályait 
és a szervezeti működés rendjét, az oktatáshoz való 
hozzájutást, az adókötelezettségek és -mentességek 
rendszerét, a jogi felelősséget és a büntetéseket, ame
lyek továbbra is az egyéni státusz függvényei voltak.77

617-ben bocsátották ki a későbbi törvénykönyv első 
néhány szakaszát, amely -  az emberölés, rablás, dezer
tálás és hazaárulás esetét kivéve -  eltörölte a halálbün
tetést. Két évvel később. 619-ben egy törvényalkotással 
megbízott bizottság a „Kaihuang” törvénykönyv 
alapján egy 53 cikkből álló szabálygyűjteményt 
fogadott el, amely 624-ben már 500 szakaszt tartalma
zott. A későbbiekben még több apró változtatást 
eszközöltek a szabályokon, az utókorra a 737-ben 
keletkezett verzió maradt fenn.78 A Tang törvénykönyv .



Jog
eredetét nem valamiféle istenségtől vagy transzcendens 
lénytől származtatja, hanem evilági uralkodóktól, akik 
maguk is azért hoztak törvényeket és vezettek be bün
tetéseket, hogy a társadalomra veszélyes cselekede
teket, amelyek a természet és társadalom egyensúlyá
nak felborulásával fenyegettek, kontroll alatt lehessen 
tartani.79 A törvénykönyv magán viseli a yin-yang dis
tinkció és az öt elem -  fa, 
tűz, föld, fém és víz -  
szimbolikáját. A halál- 
büntetés szabályozásában 
is felismerhetjük a yin- 
yang kettősséget. A tör
vénykönyv kétfajta halál- 
büntetést ismer, a lefe
jezést és a megfojtást. A 
halál a yin vagy negatív 
energiák hatókörébe tar
tozik, a kettes szám pedig 
yin számnak tekinthető.
Az öt elem szimbolikájá
nak felel meg a bün
tetések öt típusa: kétfajta 
botozás (10-50, illetve 60-100 botütés), kényszermun
ka, száműzés, halálbüntetés.

A vékonyabb rúddal való botozás, mint a legenyhébb 
büntetés 10-től 50 botütésig terjedhetett. 20 botütés járt 
például annak, aki nem jelentett valamely tűzesetet, 
vagy nem segített a tűz eloltásában; az éjszaka 
elkövetett magánlaksértésért azonban már 40 botütés 
járt, ezt a büntetést kapta az a gazda is, akinek a kutyá
ja megsebesített vagy megharapott egy másik embert. 
A büntetések második fokozatában a vastagabb rúddal 
való botozás 50-től 100 botütésig terjedhetett. 60 bot
ütés járt egy nyílvessző kilövéséért a város, valamely út 
vagy ház irányába, de ugyanennyi botütést kellett 
elszenvednie annak is, aki a kölcsöntartozását a 
határidő lejárta után száz nappal még mindig nem 
egyenlítette ki. Szerencsejáték űzése 100 botütést vont 
maga után, kivéve, ha a fogadás italra vagy ételre 
vonatkozott, vagy csak olyan versenyről volt szó, 
amely a harcművészetekhez tartozott. A harmadik bün
tetési nem a kényszermunka volt, amelynek öt fokoza
tát különböztették meg; a kényszermunka egy, másfél, 
kettő, kettő és fél vagy három évig tarthatott. Egy év 
járt például sírrombolásért vagy a császári palotába 
való „bekukucskálásért” földrajzilag magasabb helyről. 
A „kényszerszolgaság” egyúttal kötelező munkát jelen
tett, a városokban általában épületek építésénél kellett 
segédkezni, vidéken pedig a falak, közraktárak 
építésénél. A negyedik büntetési nem a száműzés volt 
három fokozattal, amely jelenthetett 666, 833 és 1000 
mérföldre való eltávolítást. 833 mérföldre való szám
űzés járt például a páncélzat vagy íjpuska ellopásáért, 
vagy annak, aki idegennel (perzsával, indiaival vagy 
más nemzetiségűvel) házasodott.80

A legsúlyosabb büntetési nem a halálbüntetés volt, 
amelynek két formáját alkalmazták: a megfojtást és a 
lefejezést. Az előbbit 144, a törvényben szabályozott

cselekedet, az utóbbit pedig 89 cselekmény esetében 
kellett kiszabni. Az uralkodónak személyesen kellett 
mindegyiket jóváhagynia. Megfojtás járt többek között 
emberrablás kiterveléséért és az elraboltak szolgasorba 
juttatásáért. Habár a megfojtás jóval hosszabb 
szenvedést és fájdalmat okozott a halálraítéltnek, mégis 
a kínaiak inkább ezt a büntetési fajtát preferálták a lefe

jezés helyett, abból a hit
ből kiindulva, hogy testük 
a szüleiktől származó 
ajándék, és a legnagyobb 
tiszteletlenség az ősök 
felé úgy meghalni, hogy 
az ajándék ne „egészben” 
kerüljön vissza a sírba.81 
A halálbüntetést általában 
nyilvánosan, elrettentő 
szándékkal hajtották vég
re. A lefejezés esetében a 
helyi hatóságok a fejet be
csomagolták és a főváros
ba küldték, azért, hogy 
kétséget kizáróan bizo

nyítani lehessen a bűnösnek talált elkövető halálát.82 
Az Európában jóval elterjedtebb akasztás Kínában 
inkább az öngyilkosság egyik formája, s nem a halál- 
büntetés egy fajtája volt.

Az öt fő büntetés mellett egyéb büntetéseket is említ 
a Tang törvénykönyv, így például ismeri a kötelező 
restitúció fogalmát, ha valaki más vagyonában okoz 
kárt; hivatalnokok esetében előfordulhatott a titulus 
visszavonása, a „lefokozás” vagy a pénzbüntetés is.83

A bűncselekmény megállapítása és a büntetés kisza
bása szinte automatikusan történt: nem volt szükség 
mérlegelésre, a körülmények értékelésére, a felelősség 
tisztázására, a magisztrátusnak „a törvénykönyvben 
megadott minták alapján az összehasonlítás (lun) mód
szerével és összhangban azzal a rendszerrel, amely az 
egyes ügyek esetében szigorúan szabályozta az ítélet 
enyhítésének vagy súlyosbításának mértékét, pontosan 
meg kellett határoznia a bűntett természetét.”84

A Tang törvénykönyv 500 paragrafusa 12 részre 
tagolódik: az első általános szabályokat és megha
tározásokat tartalmaz, a második rész a „biztonsági 
szabályok és tiltó rendelkezések” (wei jin) címet 
viseli, s a császári palotán és a határátkelőkön való 
áthaladást és belépést szabályozza. A harmadik rész 
közigazgatási szabályokból áll, a negyedik rész a ház
tartásokra és a házasságra vonatkozóan tartalmaz 
szabályokat. Az ötödik rész az állami istállók és rak
tárak kezelésének előírásait foglalja magában. A 
hatodik rész a sorozással, seregtoborzással, a hetedik 
a személy és vagyon elleni bűncselekményekkel, a 
nyolcadik a tettlegességgel, a kilencedik a csalással és 
hamisítással foglalkozik, a tizedik rész pedig speciális 
rendelkezéseket tartalmaz. A tizenegyedik és tizenket
tedik rész eljárási jellegű előírásokat, a letartóztatásra, 
illetve az igazságszolgáltatásra vonatkozó szabályokat 
taglal.



történeti siemle

A Tang törvénykönyv, a korábbi jogi hagyo
mányokra építve, kiemelten tárgyalja azt a tíz, legsú
lyosabbnak minősülő cselekményt, amelyek elkövetőit 
sem a társadalmi rangjuk, sem az uralkodó dinasztiához 
való tartozásuk nem ment meg a büntetéstől. Ezek a 
következők: a lázadás, a zendülés és árulás megter
vezése; a kontumácia (szülők vagy nagyszülők 
megütése vagy emberölés kitervelése vagy közeli hoz
zátartozók megölése), depraváció (egy háztartás tagjai 
közül három személy megölése, akik legalább egyazon 
vagy magasabb társadalmi státuszba tartoztak, mint az 
elkövető, vagy valakinek a feldarabolása); a „nagy 
tiszteletlenség” elnevezéssel illetett cselekményhalmaz 
(büntethetők voltak azok az orvosok, akik nem a 
megfelelő formulák szerint keverték össze az uralkodó 
orvosságait vagy azok a szakácsok, akik nem az előírá
sok szerint készítették el az ételeket, és ide tartozott az 
uralkodói autoritás aláásása is, a császári hatalom alap
talan kritikája vagy pecsétjének hamisítása); a szülők 
iránti tisztelet hiánya (szülők megátkozása, engedel
messég negligálása, szülői tartás elmulasztása, kegye
letsértés), diszkordia (rokonok megölésének kitervelése 
vagy bűncselekménnyel való vádolása); „gonoszság” 
(feljebbvaló megölése, özvegyi gyász elmulasztása, 
zenélés, nem megfelelő ruházat hordása vagy újraháza- 
sodás a gyászperiódus alatt); vérfertőzés.85

A Tang törvénykönyvben részletezett büntetőjogi 
szabályok a császár személyét és uralkodói hatalmát, 
valamint a társadalom alapegységét, a családot védel
mezték. Az állami büntetőpolitika középpontjában a 
patriarchális családmodell védelme állt; elsősorban az 
apai felmenőket és közeli rokonaikat, illetve az 
időseket védelmezte. A kodifikált joganyag a konfu- 
cianizmus tanainak megfelelő társadalomszervezet és 
ideológia hű lenyomata. A hagyományosan hierarchi- 
zált társadalmi struktúrában megjelenő státuszok jelen
tősen befolyásolták egy adott személy büntethetőségét. 
A törvénykönyv a 7. cikkben például meghatározza 
azokat a magasabb státuszú személyeket (magasabb 
rangú hivatalnokok és nemesemberek), akik, ha főben
járó bűnt követnek el, akkor ügyüket a felsőbb hatósá
gok felé kell továbbítani, amelyek végső soron dön
tenek az ügyben. A társadalmi státusz meghatározta a 
büntetés súlyosságát is; egy szolga által elkövetett 
bűncselekmény bármely közember ellen kétszer olyan 
súlyosnak minősült, mintha ez fordítva történt volna: 
„Ha a szolga úgy üt meg egy közembert, hogy annak 
valamelyik végtagja eltörik, a büntetése megfojtás, de 
ha a szolga gazdája megöli azt a szolgát, aki elkövetett 
valamely bűncselekményt, a büntetése száz botütés”.86 
Ugyanilyen fontosnak számított a cselekmény 
megítélésénél az is, hogy elkövető és áldozat milyen 
rokonsági fokban álltak egymással, és milyen pozíciót 
foglaltak el egymással szemben: ha egy apa megkor
bácsolta a fiát, azért nem járt büntetés, ha azonban ez 
fordítva történt, akkor halálbüntetés járt érte.87 Ha a férj 
ütötte meg a feleségét, az nem számított bűncselek
ménynek, ha azonban a feleség a férjet, egy év börtön
nel jár.88

A társadalmi státuszon kívül a törvénykönyvben 
részletezett bűntettekért járó büntetések mértéke füg
gött még az elkövető korától, nemétől, az áldozat és a 
közötte lévő rokonsági foktól, valamint az adott cse
lekedet elkövetési módjától. Például ha valaki 
szüleinek, illetve apai nagyszüleinek a megátkozása 
úgy minősült, mint a „szülők iránti tiszteletlenség”, ha 
az átok nagyon erős érzelmi töltetű kifejezéseket tartal
mazott, akkor a büntetés lefejezés, ha az elkövető 
„csak" durva kifejezéseket használt, akkor a büntetés 
megfojtás volt. Anyai nagyszülők megátkozása azon
ban nem minősült bűntettnek.89 Ha valaki betöltötte 80. 
életévét, vagy nem érte el a 10. életévét, és halálbün
tetéssel sújtandó cselekményekben (pl. lázadás, 
zendülés, emberölés) vett részt, akkor benyújthatott 
kegyelmi kérelmet a császárnak. A 90. életévüket 
betöltött személyek, ugyanúgy, mint a 7. életévüket be 
nem töltött gyermekek a legtöbb esetben nem voltak 
sújthatok halálbüntetéssel. Az elkövető korának 
megítélésénél megjegyzendő, hogy a törvénykönyv 
ismerte azt a büntetőjogi alapelvet, amely szerint az 
elkövető cselekményét az elkövetés időpontjában fenn
álló életkora szerint kell elbírálni. Ha egy szolga 
állapotú követett el valamely bűncselekményt közem
ber ellen, a büntetése egy fokozattal súlyosabb volt, 
mint a közember büntetése ugyanezen cselekményért.90

A Tang törvénykönyvön nehéz nem észrevenni a 
konfucianizmus eszmevilágát, a fiatalok idősebbek 
iránti tiszteletének, az alárendeltek feletteseik iránti 
engedelmességének, az ősök iránti tiszteletnek a meg
fogalmazásait. Az idősebbek által képviselt „hatalom” 
ugyanazt a viszonyrendszert jelenti, mint ami az 
uralkodó és a kormányzottak között megjelenik, ezért a 
társadalmi stabilitás fenntartása érdekében az állam 
minden erőfeszítést megtett annak érdekében, hogy a 
háztartások és családok fejeinek autoritása fenntartható 
legyen.91

A társadalmi státuszok és pozíciók rendszere a hie
rarchikus módon felépített társadalomban azt is 
meghatározta, hogy kik azok, akik mentesülhettek a 
büntetés alól vagy enyhébb büntetést kaphattak. A 
nyolc preferált társadalmi csoportba tartozók esetében 
az ítélethozatal csak az uralkodó engedélyével volt 
lehetséges, ugyanakkor a privilegizált csoportok a tíz 
főbenjáró bűntett és a halálbüntetéssel sújtandó cselek
mények alól nem kaphattak „felmentést”.92 Ide tartoz
tak az uralkodó rokonai, korábbi dinasztiák leszárma
zottai, valamint a császár személyzetéből azok, akik 
hosszú ideje az uralkodó szolgálatában álltak, továbbá 
a vitán felül álló, erényes emberek, akiknek az élete 
modellként szolgált a kínai nép számára, továbbá a 
kiemelkedő tulajdonságokkal rendelkezők (hadvezé
rek, magas rangú kormányhivatalnokok). A preferált 
csoportba tartoztak még a nagy teljesítményeket 
véghezvivők, akik „megölték az ellenséges hadseregek 
vezetőit” vagy „képesek elhozni a békét”, a magas 
rangú hivatalnokok, valamint „azok a katonai és polgári 
hivatalnokok, aki közügyekben éjjel és nappal is ren
delkezésre állnak”, illetve azok, akik „veszélyek és



nehézségek között dolgoznak”93 A törvénykönyv más 
cikkeiben részletesen szabályozza a „megváltás” 
intézményét, amikor a bűntettekért járó büntetés 
megváltható pénzzel vagy valamely rang elvesztésével, 
így például, ha egy hivatalnokot kényszermunkára ítél
nek, büntetését „becserélheti” hivatali rangjára.94 A 
magasabb rangúak akár a halálbüntetéssel járó nyil
vános megszégyenü- 
léstől is megmene
külhettek azáltal, 
hogy a császár enge
délyezhette nekik az 
öngyilkosság elkö
vetését.95 15. életév 
alatti és a 85. év fe
letti, valamint a cse
lekvőképességükben 
korlátozott szemé
lyek minden büntetés 
alól mentesültek, ki
véve a halálbüntetést, 
a 7. életév alatt és a 
85. életév felett azon
ban még a halálbün
tetés alól is. Akik 
nem tartoztak az 
előbb említett társa
dalmi csoportokba, azok csak az uralkodó kegyelmében 
bízhattak.96 Mindezek mellett kiemelendő, hogy a 
kegyelmi jog gyakorlása -  összhangban a konfuciánus 
elvekkel -  sokkal gyakrabban megtörtént a Tang-kor- 
ban. mint a modern időkben.97

Mindezek mellett léteztek olyan társadalmi csopor
tok, amelyek sajátos élethelyzetük miatt részesültek 
kegyelemben, így például terhes anyákat nem lehetett 
halálbüntetéssel sújtani, a vakok és a törpék enyhébb 
büntetésre számíthattak, csakúgy, mint a 80. életévüket 
betöltött öregek és a 10. életévüket be nem töltött gyer
mekek.98

A Tang törvénykönyv megőrizte a kollektív bün
tetési rendszer jogi hagyományait is, a kommentár sze
rint a lázadás vagy zendülés tervezése olyan gonosztól 
való cselekedet, amely „bemocskolja az egész családot, 
és a gonosz kipusztításához el kell érni a gyökerekhez”, 
így „az egész család valamilyen módon osztozik a 
lázadó gonoszságában, és mindannyian megérdemlik, 
hogy meg legyenek büntetve”. Mindenkinek, aki részt 
vesz e cselekmény elkövetésében, lefejezés a büntetése, 
az elkövető apjára és fiútestvéreire megfojtás várt -  75. 
életév alatt, illetve 15 év felett - ,  a többi rokonra, 
egyenes ágon az ükunokáig bezárólag, illetve a 
legközelebbi oldalági rokonokra szolgaság várt. Az 
említettek teljes vagyona az államra szállt.99

A törvénykönyvben elszórtan találunk olyan ren
delkezéseket is, amelyek hagyományosan nem a bün
tetőjog tárgykörébe tartoznak (közlekedési szabályok, 
házasságra, vagyonra vonatkozó szabályok), az előírá
sok azonban az esetek legtöbbjében büntetőjogias jel-

__ legűek. 50 botütés járt annak, aki a lovaival vagy a ko-
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csijával versenyzett a városban, a ha ennek ered
ményeképpen valakit halálra gázolt, akkor halálbün
tetéssel sújtották. Ha valakinek a háziállatát sebesítette 
vagy ölte meg, akkor az állat tulajdonosának ki kellett 
fizetnie a kárát.100

A kínai állam különösen ügyelt arra, hogy a helyes 
információk a megfelelő időben jussanak el az érintet

tekhez, ezért a tör
vénykönyv részlete
sen szabályozza a 
postai szolgáltatás 
hibáit, különféle bün
tetéseket fűzve az 
ilyen magatartások
hoz. Ha a küldönc 
csak egy napot is csú
szott a levél kézbesí
tésével, akkor 80 bot
ütést kapott. Ha több 
mint hat napot késett a 
kézbesítéssel, akkor 
két év kényszermun
ka várt rá.101

A törvénykönyv
ben a házasság in
tézményére is talá
lunk szabályokat. A 

házasulandók számára a jog előírta a házasságközvetítő 
igénybevételét, ő volt az, aki a modern „anyakönyvve
zető” szerepét játszotta, azzal a nagy különbséggel, 
hogy az állam semmilyen formában nem regisztrálta a 
házasságkötés tényét. A házasság a két család közötti 
szerződés volt, amelyet mindkét család „feje” -  
általában az apa, nagyapa, nagybáty vagy idősebb báty
-  írt alá. Ha a feleség családja később megszegte a szer
ződést, akkor a szerződés aláírójára 60 botütés várt. Ha 
a férj családja szegte meg a szerződést, akkor büntetés 
nem járt. viszont a kapott ajándékokat vissza kellett 
szolgáltatni. A házasságközvetítő kötelessége volt meg
vizsgálni azt. hogy csak az arra jogosultak kössenek 
házasságot. Férfiaknál az életkori határ 14 év, nők 
esetében 12 év volt. Az egymással különböző rokonsá
gi fokban álló rokonok közötti házasságkötésért súlyos 
büntetések jártak: unokatestvérek közötti házasságért 
száműzetés, ugyanazon vezetéknevű férfi és nő egy
bekeléséért két év kényszermunka járt.102 A monogám 
kapcsolatok elvének megfelelően egy férfinak egy főfe
lesége lehetett, aki ezt a szabályt megsértette, egy év 
kényszermunkával büntették. Mindezek ellenére a fér
fiak a feleségük mellett tarthattak ágyasokat, ami nem 
volt tiltott. A házasság felbontásának joga a férjet illette
-  a törvény felsorolt nyolc lehetséges okot, amikor ezt 
megtehette - ,  ha ezt a feleség tette meg konszenzus 
nélkül, akkor két év kényszermunka várt rá.103

A Tang törvénykönyv a kínai jogfejlődés egyik leg
fontosabb állomása, magában hordozza a megelőző év
századokban kialakult sajátos jogi kultúrát. A jogi ha
gyományrendszer a törvénykönyvön keresztül tovább
öröklődött a későbbi korokra is.
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Lehotay Veronika

Adalékok a mezőcsáti 
járás zsidóságának 

gettósításához
Bevezető gondolatok

Mezőcsát múltjának teljes megismeréséhez és 
megismertetéséhez nélkülözhetetlen az 1938-1945 

között történtek tudományos igényű feldolgozása. 
Jogtörténeti szempontból több érdekes kérdés is 
felmerül. Az állami 
törvényeknek és a 
hozzájuk kapcsoló
dó rendeleteknek 
hogyan szereztek 
érvényt a helyi ha
tóságok, milyenek 
voltak a helyi intéz
kedések? Milyen 
mértékben „sike
rült” megvalósítani 
az utasításokat?
Kik vettek részt a 
végrehajtásban he
lyi szinten? Milyen 
hatása volt a zsidó- 
törvényeknek a me
zőcsáti járás zsi
dóságára? Hogyan 
történt a világháború után a bűnösök felelősségre 
vonása? Hogyan alakult a mezőcsáti zsidóság sorsa a

__világháború utáni években?
52

A helyi közösségekre vonatkozóan a vizsgált kor
szakban a legértékesebb dokumentumok az úgyne
vezett jelentések. Rendkívül fontosak, mert ezek 
alapján lehet rekonstruálni az egy hónappal később 
elpusztított zsidó hitközségek helyzetét. A jelentést, 
amely egy kérdőívből állt, mindegyik zsidó hitköz
ségnek ki kellett töltenie, és ennek segítségével a német 
hatóságok a iélekszám mellett az alkalmazottak szá
máról, a hitközség tulajdonában lévő épületekről és 
ingatlanokról, felekezeti egyesületekről, a hitközség 
anyagi kiadásairól és bevételeiről, a rituális tárgyak 
értékéről, a felekezeti iskoláról, a hitközség vezetőiről 
is információhoz jutottak. A vizsgált járásban ekkor az 
anyahitközségrői (Mezőcsát) és a hozzá tartozó két 
fiókhitközségről (Ernőd és Tiszapalkonya) készült 
jelentés. Az anyahitközségnek 1944 áprilisában 518

tagja volt. Ez az 
1941 -es adatokhoz 
viszonyítva csak há
rommal kevesebb, 
így valószínű, hogy 
senkit nem vittek el 
munkaszolgálatra, hi
szen akkor sokkal ra
dikálisabban csök
kent volna a közös
ség lélekszáma, így 
ez tekinthető termé
szetes fogyásnak is. 
Az emődi hitközség 
szinte minden tagját 
(a népszámláláskor 
51 fő) behívták mun
kaszolgálatra 1942- 
ben. A hitközség 

elnöke Ukrajnában teljesített katonai munkaszolgálatot, 
amelynek során életét vesztette. így a hitközségi élet 
teljesen megszűnt. A jelentés 21 tagról számol be, akik
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