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A  nem zetközi jog 
(történetének) 

egyes kérdései és Kína

/. A z államok egyenlőségének el nem 
ismerése, az egyenlőtlen szerződések 
a Qing- [Csing-] dinasztia idején 
(1794-1911)

A nemzetközi jog' a nemzetközi közösség vala
mennyi államát egyaránt kötelezi. Az államok egyen- 
lőek. Korábban azonban a nyugati nagyhatalmak 
szerettek különbséget tenni 'civilizált nemzetek' és 
‘nem civilizált nemzetek' között. Mára ez a különb
ségtétel meghaladottá vált. A nemzetközi jog (kínai 
guojifa)2 szerepe ma vitathatatlan. A Kínai Császárság 
hol világra nyitott, hol bezárkózó volt története során.5 
A bezárkózás a kései Qing-[Csing-] dinasztia4 idejére 
már nem volt tartható. Ezzel együtt jellemző volt egy 
sajátos, kínai szemlélet, amely szerint Kína a ..középső 
birodalom"-’’ (kín. Zhongguo-[Csung-kuo-] birodalom) 
ég és föld között. ..a világ közepe" (az univerzum 
középpontja6) a barbárok által körülölelten (hason
latosan az ókori görögökhöz). Ezt egyedül a kínaiak 
rögzítették államuk megnevezésében. Az államok 
egyenlőségének el nem ismerése tisztán kitetszik a 88 
évig élt Qianlong [Csien-lung] császár (ur. 
1735-1796). az egyik leghosszasabban regnáló kínai 
uralkodó által 1794-ben III. György angol király részé
re írt levelében, amelyben világosan kifejti, hogy elfo
gadja a III. György által küldött hódolati ajándékokat. 
A levél arról is említést tesz. hogy a kínaiaknak min
denük megvan, és nincsenek rászorulva Anglia készít
ményeire. „furcsán vagy ravaszul készített tárgyaira." 
A levél záróformulája: „Reszkess, engedelmeskedj, és 
ne kövess el tiszteletlenséget."7 Az egyenjogú nem
zetközi kapcsolatok hiányának, az államok egyenlősége 
el nem ismerésének lényéről tanúskodik, hogy III. 
György küldöttségét a hatóságok vazallus állam 
képviselőiként fogadták, és a hódolati adó átnyújtóinak 
tekintették őket.8

A Qing-udvar tradicionális külpolitikai axiómái a 
következőkben foglalhatók össze:

-  Kína hadi fölénye:9
-  az idegen népek kínai módra történő „civilizá- 

__ lásában” való jártasság;

-  Kínának olyan értékes árui vannak, amelyekért 
cserébe a külföldiek az adófizetői státuszt is vállalják.10

A Qing-udvar nagyon sokáig elvárta, hogy a brit 
vagy más külföldi követek arcra borulva hódoljanak a 
császár előtt.

Az ópiumháborúk időszaka vetett véget ennek a 
szemléletnek. Az első ópiumháború (1839-1842) 
ráébresztette a császári udvart saját gyengeségre." Az 
egyes hadiesemények ismertetése helyett röviden 
legyen elég annyi, hogy a betörő angol hadihajók mind 
a kínai flottának károkat okoztak, mind pedig a szá
razföldön városokat, falvakat ostromoltak meg. Végül 
is sor került az első olyan egyenlőtlen szerződés12 
megkötésére, melyben Kína volt a gyengébb fél.12 Ez 
1842. augusztus 29-én, az ún. nanjingi [nankingi] szer
ződésben történt, amelyet a Cornwallis nevű angol ha
dihajó fedélzetén kötöttek meg.14 A szerződés rendel
kezései a következők voltak:

-  Kína 21 millió ezüstdollár hadisarcot fizet Nagy- 
Britanniának;

-  megnyitja öt kikötőjét a külföldi kereskedők szá
mára. ezekben a kikötőkben brit konzulok lehetnek je
len. a viszony egyenrangú az azonos szintű kínai és kül
földi hivatalnokok között; az öt kikötő a következő: 
Kanton (Kuangcso, Guangzhou). Xiamen (Hsziamen. 
Amoy). Fuzhou. Ningbo és Sanghaj. Az utóbbi négy 
kikötő megnyitása 1843-1844 folyamán megtörténik, 
de Kantonban a lakosság másfél évtizedes ellenállása 
miatt ez csak 1858-ban következett be:

-  Kína beleegyezik abba, hogy Kantonban megszün
teti a kantoni kereskedők hivatalos szervezetének, a 
gonglumgriak a működését;

-  egységes és mérsékelt vámot vetnek ki az import
ra és az exportra;

-  Hongkong szigetét „örökös tulajdonként" áten
gedik a briteknek.1'’

A szerződés kiegészítésére szolgált az ún. Bogue- 
szerződés (1843), amely az alábbiakat rögzítette:

-  az importált angol árukra maximum 57c behozatali 
vámot szabad kivetni (57c-os ..örökös vámtarifa");

-  a szerződésben megnevezett kikötők bizonyos 
körzeteiben az angolok letelepedési engedélyt kapnak;

-  az angol alattvalók kínai kereskedőkkel való 
jogvitáiban a brit konzulátus jár el (területenkívüliség; 
konzuli bíráskodás);16

-  bármilyen kedvezményt, amit más országok 
szereznek, kiterjesztenek a britekre (..legnagyobb ked
vezmény elve'* záradék).17

A Bogue-szerződés második pontja a ..koncessziós 
területek”, a settlementek (kín. zujie) rendszerének 
csírája volt. Az egymással rivalizáló gyarmatosítók 
különféle érdekszférákat alakítottak ki: Nagy-Britannia 
a Jangce vidékére, Franciaország Dél-Kínára, Oroszor
szág és Japán Mandzsúriára, Németország Santung tar
tományra terjesztette ki befolyását. Hongkong. Makaó 
és Tajvan ekkor gyarmati területként funkcionált.18

Megemlítendő, hogy egy parányi settlement 
Tianjinben (Pekingtől 200 kilométerre, a tengerparton) 
a nyolc megszálló hatalom egyikeként az Oszt



történeti szemle

rák-Magyar Monarchiának is jutott (az amerikai, brit. 
francia, japán, német, olasz, orosz érdekeltségek mel
lett.) A tényleges foglalás 1901. február I l-én ment 
végbe, a tényt 1902. június 20-án rögzítette szerződés. 
A terület a Peiho (ma: Hai He) folyó bal partján, a 
pályaudvarhoz közel, a japán settlement mellett volt. A 
magyar ellenzéki pártok tiltakoztak.19 A gyarmatosítás 
osztrák érdekeket szolgált, a közös Külügyminisz
térium belegyezésével, ahol a miniszter ekkor a len
gyel-ukrán eredetű osztrák gróf Agenor Goluchowski 
volt.

1861-ben a császári udvar létrehozta a Külkapcso- 
latokat irányító hivatalt (kín. Zongli geguo shivvu ya- 
men: röv,: Zongliyamen). Ez a lépés arról tanúskodott, 
hogy addigra tisztába jöttek a nemzetközi közösség vi
szonyaival. és valamennyire alkalmazkodtak hozzá.20

Ez volt az első olyan kormányzati-közigazgatási vál
tozás. amely nyugati hatásra történt. Egy kis lépés a 
más országok egyenrangúnak tekintése útján. A Zotig- 
liyamen ugyan 1870-re. a 73 évet élt Cixi [Ce-hszi] 
anyacsászárné21 (1861-1908 között a Kínai Császárság 
tényleges vezetője) tevékenysége eredményeképpen 
elvesztette jelentőségét22. Azonban addigra Kína elin
dult a nyugati technikák átvétele útján. Az állami 
tevékenység rangjára emelték ugyan a fordítást (pl. a 
Qing-dinasztia idején a császári leiratokat kínai és 
mandzsu nyelven kellett megfogalmazni.2'' de a budd
hista kínaiak esetében a szanszkritról kínaira való for
dítás is szokásos volt), a nyugati nyelvek ismerete 
azonban gondot okozott. Mivel az egyenlőtlen 
szerződések, pl. a tianjini szerződés záradéka szerint 
csak angolul és franciául volt hiteles a szöveg, ezért 
szükségessé vált egy Külföldi Nyelvek Főiskolája vagy 
Fordítóiroda létrehozása (kín. Dongwenkuan) ahol 
először angolt, franciát és oroszt, később németet is 
tanítottak. Az 1862-ben alapított intézmény képviselte 
Kínában a nyugati oktatás kezdeteit.24 Mára azonban 
Kínában az amerikai Harvard és a Yale University-vel 
párhuzamba állítható, világszínvonalú egyetemek van
nak: a Qinghua [Csinghua] és a Beijing Daxue [Pekingi 
Egyetem].

II. Hongkong és Makaó kérdése
(1842/1887-1997/1999)

Hongkong23 (kín. Xianggang) (1997. június 
30.—július 1.) és Makaó [Macau, Aomén]26 (1999. 
december 20.) visszatérése az anyaországhoz lényeges 
fordulatot jelentett a Kínai Népköztársaság életében.

Hongkong a „kistigris" államok27 egyikeként joggal 
tett szert respektusra. (A „kistigris" megnevezés helyett 
Ázsiában ezekre az államokra a ..kis sárkány" elneve
zést használják.) Hongkong szigete a nanjingi szer
ződéssel ( 1842)28 került Nagy Britanniához, ezt követte 
az első pekingi konvenció (1860),29 amely a Kowloon- 
félsziget (kín. Liu Yong) déli csúcsát és a Stonecutters 
Islandet (kín. Ngong Shuen) örök időkre Nagy-Britan-

niának juttatta. A második pekingi konvenció (1898)-'° 
1898. július l-jével 99 évre a britek birtokába adta a 
Kowloon-félszigettől északra eső Új területeket (ang. 
New Territories). Az Új területek 235 külső szigetet 
foglalt magába, és kilencszer nagyobb a területe, mint 
Hongkong Guandong [Kuantung] tartománnyal határos 
fő területéé.’1 Később Kína mindhárom szerződést 
egyenlőtlen szerződésnek nyilvánította.'2 Miután a 
későbbiekben nem sikerült a bérlet meghosszab
bításáról megegyezni, ezért a Kínai Népköztársaság és

Hongkong látképe

Makaó látképe

Nagy-Britannia megállapodott arról, hogy a 99 év 
elteltével Hongkong visszakerül a Kínai Népköztár
sasághoz.2'' A szerződést 1984 szeptemberében kötötte 
meg a két kormány azzal, hogy az 1997 júliusáig tartó 
átmeneti időszakban a magas szintű autonómia gyakor
lására alkalmas politikai rendszert építenek ki.24

A terület visszatérése Deng Xiaoping [Teng Hsziao- 
ping] 1997. februári halála után történt. A korábbi 
gyarmati igazgatás után az 1960—1970-es évekre a rule 
of law/ Rechtsstaat bevezetését ajánlották a legitimitási 
válság (ang. legitimacy crisis) ellenében. "  Hongkong a 
gyarmati igazgatásból kilépve Kína különleges 
közigazgatási területe (ang. Special Administrative 
Region; röv.: SÁR) lett. Ez a státusz Hongkong és 
Makaó esetében a tőkés fejlődés vívmányainak 
megőrzését jelenti a Deng Xiaoping-féle „két rendszer 
egy ország" elv értelmében. A SÁR rendszer magas
fokú autonómiát, önálló törvényhozó, végrehajtó és 
független bírói hatalmat foglal magában. A külügyi és 
a védelmi igazgatás a Kínai Népköztársasággal közös.
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Makaó (kín. Aomén) alig 17 knr-es területéből és 

500 ezer fős lakosságából eredően nem válhatott ..kis- 
tigris-állammá".36 Makaó volt a legrégebbi európai 
gyarmat Kína területén (1557-től), bár a kínai feljegy
zések szerint (Ming-dinasztia) a portugálok ténylege
sen 1535 óta használták kikötésre a szigetet.37 A sziget 
a 20. század elejétől kezdve vált a ..Kelet Monté 
Carlójává" (játékkaszinók). A Qing-dinasztia 1887-ben 
kötötte meg a Kínai-Portugál Barátsági és Keres
kedelmi Szerződést, amelyben Kína elismerte Makaó 
portugál részről történő ..örökös okkupálását és a por
tugál közigazgatást."38 Makaó visszaadásáról az 1986- 
ban megkezdett tárgyalások gyors eredményre vezet
tek. 1987. április 17-én alá is írták a Makaó vissza
adásáról szóló egyezményt. Ennek mintája a Hong
kongról szóló egyezmény volt. A portugálok tehát elis
merték a Kínai Népköztársaság szuverenitását a terület 
felett. Makaó 1999. december 20-án került újra kínai 
fennhatóság alá. Hongkonghoz hasonlóan az ..egy 
ország két rendszer” elve érvényesül, szintén külön
leges közigazgatási terület, amely 50 esztendeig fenn
tarthatja a tőkés rendszer vívmányait.39 A portugál 
nyelv a kínai mellett továbbra is hivatalos nyelv 
marad.40

III. Tajvan tartomány vagy Kínai 
Köztársaság? (1949-től)

Tajvan (kín. Taiwan) kérdésével kapcsolatban nem 
hallgatható el az a tény. hogy az ENSZ 1971-ig Tajvant 
(a Kínai Köztársaságot), annak kormányát ismerte el 
legitimnek. 1971 óta viszont -  az ENSZ BT 2758. 
számú határozata szerint -  Tajvan nem F.NSZ-tag.41 
Arról van szó. hogy a Guomindang- [Kuomintang-] 
kormány 1949-ben Tajvanra menekült a kínai kommu
nisták elől. s a jogutód kormányok azóta is területi 
igényekkel lépnek fel a népi Kína vonatkozásában. 
Minden tajvani kormány egész Kínára fennhatóságot 
formál. A népi Kína pedig tartományként tekint 
Tajvanra. Nemzetközi jogilag Tajvan a Kínai Nép- 
köztársaság részének tekinthető. Tajvan kérdése a népi 
Kína alkotmányának szintjén is megjelenik. A Kínai 
Népköztársaság idején (1949-től) a következő években 
fogadtak el alkotmányokat: 1954. 1975. 1978, 1982. Az 
1982. évi alkotmány jelenleg is hatályos. Tajvan 
kérdése az 1982. évi alkotmány preambulumának 2 1. és 
22. mondatában kerül elő. Ez a preambulumszöveg 
világos területi igény Tajvan42 vonatkozásában. .,A tel
jes egyesítés nagy kötelezettsége" mindenesetre a népi 
Kína, a szárazföldi Kína (kín. Zhonghuá Rénmín 
Gonghéguó; ang. mainland China), vagyis a Kínai 
Népköztársaság állampolgárainak tevőleges maga
tartását is igényli. Vagyis a hadkötelezettek fegyveres 
fellépése, illetve a hátországban maradottak kitartása 
vezethető le a szövegből.

A Fujian tartomány közelében fekvő Tajvan önál
lóságának kérdését itt nem vitatom meg, az ellenben 
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bizonyos, hogy viszonylag kevés állam maradt, amely 
az államelismerést Tajvan irányában nyilvánítaná ki. és 
a népi Kínától tagadná meg (ilyen -  Tajvan javára 
legrégibb államelismerőként -  az Apostoli Szentszék, 
vagyis Vatikán Állam: illetve néhány afrikai és dél
amerikai ország).43 Ismét hangsúlyozni kell. hogy a 
Guomindang-kormány. valamint a hozzá hű kínai

Tajvan, Chiang Kai-shek (Csang Kaj-sek) MemóriaI Hall

hivatalnokok (mára inkább: ezek leszármazói), illetve a 
Tajvanon korábbi időktől ott lakó kínaiak, és más. 
Tajvanon őshonos (nem kínai eredetű) népek által alko
tott Tajvan (saját meghatározásában: „Kínai Köz
társaság") szintén igényt támasztott, mégpedig a Kínai 
Népköztársaság egész területére.44 Ez így volt 1991-ig. 
A Kínai Népköztársaság megmaradt az „egy Kína" 
elvnél,4-’ Tajvan pedig ugyan Kína részének tartja 
magát (amelynek a szárazföldi Kína is része), azonban 
nem a Kínai Népköztársaság részének, mert az felette 
szuverenitást soha nem gyakorolt. Az álláspontok vi
szonylagos közeledése ellenére („Tajvan Kína afféle 
külső tartománya") Peking és Tajpej feszült viszonya és 
egymással szembeni igényeik akkor is fennállnak, ha a 
belövések egymás területére jelenleg (2009) meg is 
szűntek már jó ideje. A népi Kínában nem véletlenül 
nevezik Tajvant lázadó tartománynak, és tudni kell. 
hogy a hongkongi és tajvani kínaiak befektetései is 
sokat lendítettek a kínai gazdaság világszerte csodált 
sikerein, és a Tajvanra látogató népi kínaiak fellendítik 
a gazdaságot. Ennek ellenére a maoista-szocialista 
Kínai Népköztársaság féltőkés gazdasága, a gazdaság
gal kapcsolatos engedékenység ellenére is összebékít- 
hetetlen a nagytőkés Tajvannal, amely az 1980-1990- 
es években a világ legnagyobb, vagy egyik legnagyobb 
valutatartalékával rendelkezett. A kínai politikai hierar
chiában. ha utolsóként is. de a tartományi párttitkár/tar- 
tományi kormányzó helyén Tajvan tekintetében 
„Tajvan tartomány képviselői" foglalnak ma helyet46 
Kérdés persze, hogy a Tajvan területére támasztott 
igényt miként is kell egy preambulumba foglalt
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kötelezés után értelmeznünk, a szándék komolysága 
azonban nem vitatható. A szándékot erősíti a Kínai 
Népköztársaságban 2006-ban elfogadott törvény, mely 
szerint az erőszak alkalmazásától sem riad vissza a 
szárazföldi Kína abban az esetben, ha tajvani részről 
(újra) megkísérlik a függetlenség kinyilvánítását. Az új
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weithin. bis nach China übermittelt: auch als die Herrsehaft an 
andere Völker übergeht. muss mit dicsem hellenischen Einschla- 
ge dér Kultur stark gerechnet werden. Es ist Schön. dass die 
Münzen noch reden. wo die geschichtliche Überlieferung 
sclnveigt. monumentale Zeugnisse immer mehr dér Erde 
entsteigen und dass die chinesische Kunst und Tradition so hoch 
hinaufreicht. solehe ungeahnten Verbindungen zu offenbaren." 
(Willamowitz-Moellendorf. Ulrich von-Niese. Benedietus: Staat 
und Gesellscltaft dér Grieclien und Römer. Dér Kultur dér 
Gegenwart. Tcil II., Abteilung IV. Druck und Verlag von B.G. 
Teubner. Berlin- Leipzig. 1910. VI. 280. p.)

7 Polonyi Péter: Kína története (Maecenas Könyvkiadó. Budapest, 
1994. 112. p.)

s Polonyi: i. m„ 11 l - l  12. p.
v Ennek a korábbi időkben lehetett némi alapja, mert sinológusok 

és a hadtörténészek számos nagymonográfiát szenteltek a kínai 
fegyvereknek. Elég csupán egy. az ókori kínai tüzérségről írott 
monográfiára utalni: Skoljar, Sergej Aleksandrovic: KitTaiícKaa 
aoorHecTpeaHaH apTiui/teptiít (H3aaTeabCTBO „HayKa", 
MocKBa. 1980.404 p.)

"'Jordán Gyula-Tálas Barna: Kína a modernizáció útján a 
XIX-XX. században (Napvilág Kiadó. Budapest. 2005. 27. p.)

11 Jordán Gyula: Kína története (Aula. Budapest. 1999. 22. p.)

Kína-barát tajvani elnök. Ma Ying-jeou [Ma Jing-zsou] 
a jóakarat jeleként nemrégiben baráti gesztust tett 
Peking felé két. ajándékként felkínált pandamedve elfo
gadásával (..Pandadiplomácia").47 Ma lehetetlen meg
mondani. hogy mi lesz Tajvan sorsa, de reméljük, hogy 
a megoldás békés lesz.

l: Az egyenlőtlen szerződés nemzetközi jogi definíciója a 
következő: „Traité inégal: Concept doctrinal ct diplomatique. 
Traité conclu dans des eonditions lelles tinégalité de puissance 
des parties. pression exercée pár l'une des parties sur l'autre) que 
la liberté du consentement de l'une d'entre elles n'était qu'appa- 
rente. Sur base de cette doctrine. la Chine adopta dans l'cntre- 
deux-guerres une politiquc de révision des traités anciens." 
(Salmon. Jean [ed.]: Dictionnaire de droit international public. 
Bruylant. Bruxelles, 2001. 1061. p.). Malcolm N. Shaw a 
következőket írja az egyenlőtlen szerződések és Kína kapcso
latáról: „One exception. of course. is China's disavowal of the so- 
called ’inequal treaties' whereby Chinese territory was annexed 
by other powers. in particular the Tsarist Empire, in the nine- 
teenth century." (Itt a szerző hazája szerepét szerényen elhallgat
ja.) A nemzetközi jog szabályainak kínai értelmezéséről ugyanő 
írja: „Where international rules conform with Chinese policies 
and interests. then they will be observed. Where they do nőt. they 
will be observed." Az angol nyelvű idézetek forrása: Shaw. 
Malcolm N.: International la ír (Cambridge Univcrsity Press. 
Cambridge, 2007. 37-38. pp.>
Tehát Kína erősebb félként kötött korábban más. alárendelt 
államokkal hasonló szerződéseket. Jordán-Tálas: i. m„ 28. p.

14 Polonyi: i. m„ 120-121. p.
[Tung, Chi ming:[ Kína rövid története. Ford.: Forgács Marcell 
(Gondolat. [Budapest], 1960. 178-179. p.): Gernet: i. m„ 41 I. p.: 
Jordán-Tálas: i. m„ 27-28. p.: Polonyi: i. m„ 120. p.
Tung: i. m„ 179. p.

17 Gernet: i. m.. 411. p. A „legnagyobb kedvezmény elve" kifejezés 
helyett a „legelőnyösebb bánásmódban részesülő nemzet" szere
pel. a „clattse de la nation la plus favorisée" vagy a .jnost 
favoured nation clattse" kifejezések szószerinti fordításaként.

I'  Jordán: i. m„ 23. p. A pontos területi elhelyezkedést lásd: Gernet: 
i. m.. 436. p„ 26. térkép.
Józsa Sándor: Kína és az Osztrák-Magyar Monarchia (Körösi 
Csorna Kiskönyvtár 2. Akadémiai Kiadó. Budapest. 1966. 131-133. 
p.). Az előzményekről: Scherzer. Kari: Fachmiinnische Bericltte 
iiber die österreichisch-ungarische Expedition nach Siam. Cltina. 
und.lapon. 1869-1871. (Stuttgart. K. n. 1872.492. p.)
Gernet: i. m„ 429. p. Ez nem jelenti azt. hogy a kínai külügyi 
igazgatás ne lett volna fejlett. A Sui dinasztia idejére (6-7. sz.) 
kialakult a Hat Minisztérium: az Adók Minisztériuma, a Bünte
tések Minisztériuma, a Hadügyek Minisztériuma, a Munkaügyek 
Minisztériuma, a Rangok Minisztériuma, a Szertartások Minisz
térium. Az utóbbi foglalkozott a külföldi államokkal történő 
diplomáciai kapcsolatok vitelével.

:i Az anyacsászárné tevékenységéről szóló legrészletesebb mű: 
Bland. John Otway Percy-Backhouse. Edmund: Cltina unierder 
Kaiserin Winve. Die Lebens- und Zeitgeschichie dér Kaiserin 
Cixi. Zusammengestellt aus Staats-Dokumenten und dem persön- 
liclten Tagebuch iltres Oberhofnarschalls (Verlag Kari 
Siegismund. Berlin. 1912. XVI, 503 p.)

"  1901-ben Külügyminisztériummá szervezték át.
Matt Italt Ite bi gao ming. Imperial Patent o f Noliility in Manju and 
Chinese 11799). Kézírás ötszínű selymen. In: The Tett Bamboo 
Stúdió. Ancient rare books with blockprinting and otlier treasures 
front the collection o f the National Library o f China (National 
Széchényi Library. Budapest. 2003. 256-257. p„ 57. tétel).

74 Jordán-Tálas: i. m„ 31. p.
A Hongkongra vonatkozó irodalomból: Akatova, Tatjana 
Nikolajevna: Cn mán-Tv a top ovhckoh (roHKom-KattinoHCKusi) 
daőamoecna (LbaaTejibCTBO „HayKa", MocKBa, 1959): Chiu.



Hungdah-Jao. Yian Chao-Yuan. Li Wu. (eds.): The finnre of 
Hong Kong toward 1997 and heyond (Quorum. New York. 
1987); Dodsworth. John—Mihaljek. Dubravko: Hong Kong. 
Cliina. Growtlt. Stritcitiral Change. and Economic Stability dar
áig die Transition (IMF Occasional Paper 152. International 
Monetary Fund. Washington D.C.. 1997). Hongkong nemzetközi 
jogi helyzetéről (Makaó említése nélkül) szól a talán legismer
tebb nemzetközi jogi tankönyv, amelynek legújabb kiadása 
Makaó 1999-es visszacsatolását nem vette lel: Shaw: i. m.. 
912-913. p.
A Makaóra vonatkozó irodalomból: Lo. Shiu—Hing. Sonny: 
Aspects o f Political Devclopment in Macatt (The Cliina 
Qitarierly. Vol. CLXXV.. 1989. No. 120. 837-851. p.): Lo. 
Shiu—Hing. Sonny-Yee. Herbert S.: Macau in Transition: The 
Politics o f Decolotiisation (Asian Snrvey. Vol. XXXI.. 1991. No. 
10.. 905-919. p.); Porter. Johnathan: Macau 1999 [Címem  
History. 1997. September)
Dél-Korea. Hongkong. Tajvan. Szingapúr tartozik ide.
A nanjingi szerződés (1842) angol szövegét közli: British and 
Foreign State Papers Vol. XXX.. 389. skk.. interneten: 
http://web.jjay.cuny.edu/-jobricn/relerence/ob24.html. (utolsó 
megtekintés: 2009. december 23.). A kínai szövegre lásd: Huang. 
Yue bo-Yu. Neng mo-Bao. Liren: ZItnng Wai liaoyne hnibian 
(Kína és a külföldi országok szerződéseinek gyűjteményes 
kiadása] (Sanghaj. K. n.. 1935): Rong. Meng yuan: Zhonggno 
jindai siti ziliao xtiunji [Válogatott újkori történeti szövegek] 
(Peking. K. n.. 1954. 52. p. skk.).
Az első pekingi konvenció (1860) angol szövege: British and 
Foreign State Papers Vol. L.. 10. p. skk. 

w A második pekingi konvenció (1898) angol szövege: British and 
Foreign State Papers Vol. XC.. 17. p. skk.

!| Jordán: i. m.. 446. p.
Shaw: i. m.. 912. p.. 258. lábjegyzet 

1! A brit és a kínai kormány 1984-es megállapodásának angol szövege: 
International Legal Materials. Vol. XXIII.. I9S4. 1366. p. skk.

'4 Jordán-Tálas: i. m.. 414. p.
"  Biddulph. Sarah: Legal Reform and Administrative Deieniion 

Powers in Cliina (Cambridge University Press. Cambridge. 2007. 
40. p.)

v' Jordán: i. m.. 452. p.; Jordán-Tálas: i, m.. 418. p. szerint Makaó 
területe 25.8 km2, megjegyezve, hogy a terület a tenger évszáza
dos feltöltő munkája révén nőtt az 1912. évi 12.7 km: -es 
területről ekkorára.

17 Jordán-Tálas: i. m.. 416. p.
Aomen de Lishi (Makaó története címszó). In: Aonien baikeqttan- 
shu (Makaó Enciklopédia). Lásd a világhálón (kínaiul): http: 
//www.macaudata.com/macauweb/Encydopedia/html/44907.htm 
(utolsó megtekintés: 2009. december 23.)
Jordán: i. m.. 454. p.

"'..In addition to Ilié Chinese language. Portuguese may alsó be 
used as an official language by the exccutive authorities legisla- 
ture and judiciary of the Macao Special Administrative Region." 
(Macau Basic Law Ariidé 9. http://www.umac.mo/basiclaw/eng- 
lish/ch I .html [utolsó megtekintés: 2009. december 23.]).

41 Restoration o f the korfui riglils o f Ilié People's Repttblic o f Cliina 
in the United Nations. (Lásd a világhálón, angol nyelven: 
http://www.un.org/documcnts/ga/res/26/ares26.him [utolsó meg
tekintés: 2009. december 23.]).

42 A Tajvanra vonatkozó, legalább érintőlegesen tárgyunkhoz tar
tozó szakirodalmakból (monográfiák és szakcikkek) az alábbi
akat soroljuk fel: Toder. F. A.: Taüean u ezo uctnopuúa. 
(H3aaTejtbCTBO „HayKa”, MocKBa, 1978): Rubinstein. M. A. 
(cd.): Taiwan: A New History (M. E. Sharpé. London-New York. 
1999); Suishcng Zhao: Military Coercion and Peacefd Offence: 
Beijing's Strategy o f National Reiiniflcation with Taiwan.
(Pacific Affairs Vol. 72-73. Winter 1999/2000): Belogoruva. 
Anna Eduardovna: fJommuiKa flnoHCKoü adMunucmpaipiu na 
Taüeutte (TlpoŐJieMb Jjujtnezo BoctnoKU, Vol. 11.. 2000. No. 1.); 
Hung. Chien Chao: A History o f Taiwan (Collezione 
..Orientálja”. II Cerchio iniziative Editoriali. Rimini, 2000); 
Shaocheng. Tang: Das Dreieckverliáltnis zwischen dér USA. dér

VR Cliina und Taiwan (Alis Politik inul Zeitgeschichte. Vol. L.. 
2003. No. 35-36): Popov, Aleksandr Petrovic: Paseumue 
noMimu'tecKoú cucmeMbi KHP u Taiieann kuk oiibim djtít 
coepeMeHHOÚ Poccuii. In: Popov. A. P TIOAumuHecKue cucmeMbi 
u no/iumu'teCKite pestcuMU e Kumae XX eeKii. (khaarejibCTBO 
..EK3aMeH”. Mockbu. 2007. 257-277. p.i

45 Összesén huszonhárom olyan állam van. amely a Kínai 
Köztársaságot (kín. Zlionghttá Mtnguó: ang. Repttblic o f Cliina: 
röv. ROC). vagyis Tajvant (a továbbiakban: Tajvan) ismeri el a 
Kínai Népköztársasággal (kín. Zhonghuá Rénmín Conghégitó: 
ang. Peoples' Republicof Cliina: röv.: PRC) szemben (a további
akban: népi Kína) államként. (Vagy esetleg mindkettőt: 1975-ben 
például Sao Tómé és Principe egyszer már elismerte a Kínai 
Népköztársaságot, a diplomáciai kapcsolat megszakadásáról 
nincsen tudomásunk.) Európában az említett Vatikánon kívül 
Tajvant elismeri a Macedón Köztársaság is. A huszonöt állam a 
következő: Belize. Burkina Faso. Dominikai Köztársaság. 
Gambia. Guatemala. Haiti. Honduras. Kiribati. Marshall- 
szigetek. Nauru. Nicaragua. Palau. Panama. Paraguay. Saint Kitts 
és Nevis. Saint Lucia, Saint Vincém és a Grenadine szigetek. 
Salamon szigetek. Salvador. Sao Tómé és Principe, Szváziföld. 
Tuvalu. Vatikán. Érdekesség egyes államok ingadozó gyakorlata, 
példának okáért Nauru 1980-2002 között ismerte el Tajvant, 
valamint 2005-től fogva újólag; Saint Lucia 1984-1997 között 
ismerte el Tajvant, illetve 2007-től újólag így tett. Ebben szerepe 
lehet annak is. hogy a szemben álló felek közül ki ígéri a többet 
a vonakodó államoknak. Malawi 2008-ban mondta fel a diplomá
ciai kapcsolatot a Kínai Köztársasággal (Tajvannal). így tett a 
Macedón Köztársaság is.

44 Ezt tükrözi az alább idézett népszerűsítő könyvecske, amely 
először Kínáról ír (mintha az Tajvan része lenne), kiemelve, 
hogy: ..When the Chinese communist oceupicd the mainland in 
1949. the ROC government moved its seat to Taiwan." Néhány 
mondattal később kezdődik csak Tajvan leírása. Minderre lásd: 
Hu. Jason C.: A brief inirodttction lo the Repttblic o f Cliina 
(Government Information Office. Taipei. [ 1996]. 3. p.)

45 Világossá teszi ezt ez a magyar nyelven 2000-ben napvilágot 
látott, a hazai ötvenes éveket jellemző sztálinizmus idejének 
retorikájára emlékeztető szöveg: ..Csak egy Kína van. Tajvan tar
tomány a Kínai Népköztársaság területének szerves része. 
Bármely országnak, mely diplomáciai kapcsolatot kíván létre
hozni Kínával, késznek kell mutatkoznia arra. hogy minden 
diplomáciai kapcsolatot megszakítson a tajvani hatóságokkal és 
elismerje a Kínai Népköztársaság kormányát, mint egyedül 
legális kínai kormányt. A kínai kormány nem fogja eltűrni, hogy 
bármely ország »két Kína", vagy »egy Kína egy Tajvani létre
hozásán mesterkedjen. Nem tolerálja továbbá azt sem. ha bár
mely, a Kínai Népköztársasággal hivatalos diplomáciai kapcso
latot tarló ország a tajvani hatóságokkal hivatalos kapcsolat 
létrehozásán mesterkedik." A szöveg forrása: [Qi. Wcn]: Kína. 
Ford.: Lukács Éva ([Beijing—Budapest]. [Kínai Népköztársaság 
Nagykövetsége], 2000. 71. p.). A szöveg a kormányelismerésre 
utaló szövegrészen túl a genus proximiimol jelentő államelis
merést is elvárta ekkor, és -  érthető módon -  nem nézték jó  szem
mel a kérdésbe történő rejtett vagy nyílt külföldi beavatkozást.

4<’ Erre lásd a Wikipedia címszavát: Political position ranking o f the 
Peoples Repttblic o f Cliina. http://en.wikipedia.org/ wiki/Political 
_position_ranking_of_the_PeopIes_Republic_of_China (utolsó 
megtekintés: 2009. december 23.).

47 A pandadiplomácia elnevezés emlékeztet a pingpongdiplomácia 
kifejezésre, amely az Amerikai Egyesült Államok és a Kínai 
Népköztársaság 1970-es évekbeli kapcsolatfelvételére utal 
(részben az asztalitenisz által). A pandadiplomácia ennél régebbi 
gyökerekkel büszkélkedhetik. A Tang dinasztia idején már Wu 
Zetian császárnő (Kr. u. 690-705) is ajándékozott óriáspanda párt 
a japán császárnak. A diplomácia ezen formáját az I950-es évek
ben újította fel a Kínai Népköztársaság. 1958-1982 között Kína 
23 pandamedvét ajándékozott el külországoknak. Az óriás pan
damedve (lat. Aihtropada melanolettca: kín. daxiongmao. 'nagy 
medvemacska') roppant ritka és értékes állat. Kínában fogságban 
239 példány élt belőlük 2007-ben. a szabadon élő példányok

44

http://web.jjay.cuny.edu/-jobricn/relerence/ob24.html
http://www.macaudata.com/macauweb/Encydopedia/html/44907.htm
http://www.umac.mo/basiclaw/eng-lish/ch
http://www.umac.mo/basiclaw/eng-lish/ch
http://www.un.org/documcnts/ga/res/26/ares26.him
http://en.wikipedia.org/


történeti szemle

száma 1600 és 3000 közé lehelő. A Tajvan számára elajándéko
zol! kél állatot is beleszámítva 2008-ig Kínán kívül 29 példány éli 
a világon. Európában Becs. Berlin. Madrid. Párizs állatkerijeinek 
kincsei a pandák. (Arra is van nem egy példa, hogy a pandákat 
csupán kölcsönzik 10 esztendőre: évente I millió amerikai dollár 
dij léjében, az esetleges születendő bocsokra (is) kiterjedő tulaj
donjog-fenntartás mellett a Kínai Népköztársaság javára, ez 
azonban jogilag már nem ajándék, hanem visszterhes dologszol
gáltató kölcsönügylet, a kölcsönző haszna az állatkor! növekvő 
látogatottságában rejlik, amely anyagi haszonszerzés forrása 
lehet). A pandák mintegy négylábú nagykövetekként szolgálják a 
Kínai Népköztársaság érdekeit. Tajvanon a pandapár elfogadásá
nak ügye 2005-től húzódott. Tajvan 2006. március 31-én utasí
totta vissza a két panda elfogadását, mondván, hogy a szubtrópusi 
szigeten nem tudnák az óriás pandamedvék egészségét 
megőrizni. A helyzet változott. A 16-os és a 19-es számmal 
jelzett pandamedvék végül is a Tuantuan és a Yuanyuan nevet 
kapták (a Chinese Central Television (CCTV. Kínai Központi

Televízió) nézői szavazták meg 130 millióan az akkor már 
kétesztendős pandák végleges nevét a 2006-os szilveszteri 
gálaműsorban), a két név írásjegyei összeolvasva a manyaan szót 
adják ki. ez angolul reitniom. vagyis megbékélést, más értelem
ben újraegyesítést jelent. Más források az írásjegyeket a tinin. 
azaz egység szóval fordítják. A valós megoldást a Ifamilial) 
retiiiion. a családegyesítés kifejezés rejti. Az új tajvani elnök 
2008 karácsonya előtt fogadta el mégis az óriáspandákat, a két 
állat 2008. december 23-án érkezett meg repülőgépen Tajvanba, 
ahol 2009. január végétől kezdve tekinthetők meg a tajpeji állat
kertben. Egyes tajvani ellenzékiek félig komolyan javasolták, 
hogy küldjenek a népi Kínának válaszként két makákómajmot 
(ang. macaqité), az egyikei nevezzék Taiiainak, a másikai Du- 
dunak. ez összeolvasva a Taicltt. Tajvan függetlensége kifejezést 
adja. Megjegyzendő, hogy a pandamedvék más ajándékkal való 
viszonzása nem újkeletű. Riehard Nixon az 1972-ben kapott 
Lingling (1969-1992) és Xingxing (1970-999) nevű pandamed- 
vékért cserébe egy pár pézsmatulkot (ang. musk o.v) adott.

A világ legrégebben működő jogrendszere 1911- 
ben szűnt meg létezni, és helyébe a Kínai Köz
társaság új jogrendje lépett. A hatályát vesztő 

Qing-[Csing-’] kódex gyökerei egészen a Tang-dinasz- 
tia koráig (618-907) nyúltak vissza, a jogi szabályozás 
egyes, sajátságosán kínai megoldásai és filozófiai alap
jai azonban még régebbiek, a Zhou- [Csőn-] dinasztia 
(Kr. e. 1027-221) korának kultúrájában gyökereznek.

A büntetések filozófiája 
és alkalmazásuk az ókorban

A császári Kínában a büntetések rendszere nem 
sokat változott az ókortól a 20. sz. elejéig. Ebben 
alapvetően az a kínai kultúrába mélyen beivódó morális 
parancs játszotta a főszerepet, amely az ősök tiszteletét 
írta elő mindenki számára. Ha a felmenők egyszer 
megalkottak egy szabálygyűjteményt, amely a múltban 
működött, akkor ezt csak adaptálni kellett az aktuális 
társadalmi viszonyokhoz és az uralkodó ideológiához. 
Az őskultusz központi szerepet játszott a jogi foglal
kozások művelhetőségében is: a kínai ..jogásznak"2 
nem volt szüksége jogi tudásra ahhoz, hogy egy adott 
ügyet el tudjon dönteni, ehhez elég volt a ,,Jing",3 a 
..Klasszikusok" tudása. A kínai hivatalnoknak, aki egy
ben „bíróként" is működött, posztja elnyeréséhez ele
gendő volt az „öt könyv"4 ismerete: e mögött az a két 
évezredes filozófia húzódott meg. amely szerint aki ta
nulmányozza a régmúlt szabályait, bölcsességeit, azt 
átjárja az ősök szelleme. így biztosan alkalmas lesz hi
vatalának betöltésére.

A kínai jogszabálygyűjtemények egyetlen közös 
ősre vezethetők vissza: a ..Fa Jing" (..Törvénykönyv") 
valamikor a Kr. e. 4. században keletkezett YVei állam
ban. pontos ismereteink ennek tartalmáról sajnos nin
csenek. mert a kódex elveszett, csak későbbi hivatkozá
sokból tudunk létezéséről. A későbbi császári dinasz
tiák jogi kompilációi ebből a munkából származtatták a
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törvénykönyvek eredetét és egyfajta „prototípusként" 
tekintettek a szabálygyűjteményre. A kínai állam mega
lapításig. a ma Belső-Kínának nevezett földrajzi 
területen több kisebb állam létezett, amelyek mind
egyikében megtalálhatók voltak az elsősorban büntető 
jellegű szabályok, de tartalmáról csak kevés forrás áll 
rendelkezésünkre. A kínai fejedelemségek közül a 
vezető pozíciót a legnyugatibb régióban található Qin 
[Csin] állam vívta ki magának a Kr. e. 3. században, 
amely elsősorban a mindenkire kötelezően kiterjedő 
közigazgatási és büntető jellegű szabályok alkalma
zásával és hatékony betartatásával képes volt legyőzni 
az egymással rivalizáló államokat, és a későbbi első 
császár (Qin Shi Huangdi [Csin Si Huang-ti]) 
vezetésével megteremteni a kínai császárságot. Fiabár 
az első császár uralma csak 15 évig tartott (Kr. e. 
221-206). ezen rövid időszak alatt olyan mértékben 
sikerült átalakítani a kormányzás és közigazgatás rend
szerét, amely aztán kétezer éven keresztül egyfajta 
modellként szolgált a későbbi uralkodók számára. Az 
első császár idejében már minden bizonnyal létezett 
egy egységes törvénykönyv, ez azonban sajnálatos 
módon a történelem viharaiban elveszett. A kor jogi 
normáiról és jogszolgáltatásáról az 1970-es évek 
közepén feltárt sírban talált leletek révén van tudomá
sunk. bár ez a létező törvényeknek és rendeleteknek 
csak kis részét fedi le. A Qin-dinasztiát felváltó Han 
császárok korából is több törvénykönyvről van tudomá
sunk. bár ezek sem maradtak ránk eredetiben. A Han 
Birodalom több kisebb államra hullott szét, amelyek
ben szintén folyt törvényalkotási és kompilációs.


