
Turóczi Tamás
Sinkoku siszó  -  a 19. századi japán  

nagyhatalm iság születése
A 19. század m ásodik felére Japán, egyedüliként a nem  európai po
litikai, gazdasági és kulturális hagyom ányokkal rendelkező nem ze
tek sorában, nem csak elkerülte a gyarm ati, félgyarm ati sorsot, ha
nem  a század alkonyára a világ vezető nagyhatalm ainak sorába e- 
m elkedett. A  világtörténelem ben először fordult elő az a korábbi 
évszázadok ala tt szinte elképzelhetetlen perspektíva, hogy egy ázsi
ai ország bekapcsolódjon és egyenlő félként részt követeljen m agá
nak a világ felosztását célzó nagyhatalm i törekvésekben. A klasszi
kus gyarm atosítások kora -  az európai birodalm ak és állam ok egész 
földrészekre kiterjedő gazdasági és politikai egyeduralm a — véget 
ért. A  nyugati hatalm aknak szem be kellett nézni a feltörekvő Kelet 
nem zeti m egújulásával, Japán esetében pedig az első ázsiai ország 
céltudatos nagyhatalm i terjeszkedésével.

M i tette lehetővé, hogy Japán roham tem póban hajthassa végre 
reform intézkedéseit és európai m intára felszerelt tengeri hadi erejé
nek fenyegetése m ellett, belekényszentse a Távol-K elet hatalm as 
térségeit az általa d iktált szerződési rendszerbe?1

A kérdés m egválaszolásakor evidenciának tűnik, hogy a 19. szá
zadi japán  külpolitika -  am ely addig m ég csak alapjaiban létezett -  
form álódása egyértelm űen a nyugati m intára történő átalakulásból 
adódik. Tény, hogy a m odem  japán  külpolitika és diplom áciai érint
kezés rengeteget profitál a nyugattal történő kapcsolatterem tés - az 
1868-as M eidzsi-restaurációt m egelőző és azt követő bő egy évti
zed -  folyam án. E bben az esetben viszont azzal a m egm agyarázha
tatlan jelenséggel állunk szem ben, hogy Japán alig ötven esztendő 
leforgása alatt — történelm i időben nézve egyik pillanatról a m ási
kra -  a feudális elm aradottságból az im perialista nagyhatalm ak

A fent említett kérdésekkel számos történelmi tanulmány foglalkozik. Elsősor
ban Ishii Takashi müvei használtuk. A legfontosabbakat felsoroljuk: Ishii, 1966., 
Ishit, 1972., Ishii, 1978.
Magyarul eddig magas igényű, összefoglaló jellegű munka a Meidzsi-évekről és 
az azt követő japán külpolitika alakulásáról, csak Szerdahelyi G. István tollából 
látott napvilágot: Szerdahelyi, 1998.
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sorába emelkedett. M íg Európában és a későbbi U SA  területén eh
hez az eredm ényhez, m inden esetben véres forradalm ak- és társa
dalm i átrendeződések évszázadai vezettek, addig Japán esetében 
m inderre néhány évtized elég volt.

1989-ben B itó  M aszahide professzor egy előadássorozatában ki
fejtette, hogy a japán  történelem  nyugati m intára való értelmezése, 
amely az európai korszakolást erőltetve az „újkori” Japán alapjai
nak létrejöttét csak és kizárólag a M eidzsi-restaurációban keresi, 
nem csak zavarossá, hanem  egyenesen érthetetlenné teszi a szigetor
szág történetét.2 B itó elm életét alapul véve Szerdahelyi G, István 
rám utatott arra, hogy a japán  nagyhatalm i felem elkedés elméleti 
háttere -  a sinkoku siszó  (,,az istenek országának ideológiája” ) -  
nem  a M eidzsi—restauráció term éke, m int ahogy azt évtizedeken át 
a  kutatók feltételezték.

A  továbbiakban a legfontosabb esem ényeket nyom on követve 
politikatörténeti áttekintést kívánunk nyújtani a 19. század m ásodik 
felében felem elkedő Japán tevékenységéről, az egyenlőtlen szerző
désektől azok revízióján keresztül a nagyhatalm i felemelkedésig. 
Bem utatjuk a nyugati hatalm ak a szigetországgal szem ben folytatott 
sikertelen diplom áciai lépéseit. M indeközben m egpróbálunk rám u
tatni a japán im perialista nagyhatalom  ideológiájának korábbi alap
jaira, Bitó és Szerdahelyi gondolatm enetét alapul véve felvázolva 
azt, hogy a hatalm i törekvések eszm ei m eghatározása kétszázötven 
esztendőn keresztül érlelődött a japán  politikai vezetés körében, de 
gyakorlati m egvalósításukra kétségtelenül az alább részletesen tár
gyalandó korszakban terem tődtek meg a m egfelelő nem zetközi fel
tételek.

A  hagyományos távol-keleti v ilágrend felbom lása  és Japán

A  hagyom ányos kelet-ázsiai világrend középpontjában évezredeken 
keresztül K ína állt.3 A távol-keleti nem zetközi kapcsolatrendszert a

2 Bitó, 1992.
3 A témával számos munka foglalkozik. A sort John K. Fairbank és és S.Y. Teng 

nyitotta meg 194-1-ben közösen írt dolgozatukban: Fairbank — Teng, 1941. Ezt 
követte egy Faiibank által közzétett munka: Fairbank, 1942. A sort Fairbank 
1968-ban megjelent összefoglaló jellegű munkája zárta, amellyel kijelölte a ké
sőbbi kutatások fő csapásait: Fairbank, 1968.
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M ennyei B irodalom  és annak hegem ónja -  az éppen uralkodó di
nasztia feje  egyedüli m onopólium ának tekintette. Ez a  világrend 
politikai értelem ben nem  volt más, m int a kínai császári udvar kap
csolatai a Távol-K elet környező állam aival, területeivel. A  környe
ző területek vezetői rendszeres diplom áciai küldöttségeket delegál
tak a kínai udvarba, am elyeket a kínai császár, m int univerzális 
uralkodó fogadott. A  hűbéres elfogadta az Ég Fiát vezetőjének, 
K ína pedig ennek fejében biztosította a hűbéres állam  vagy terület 
sérthetetlenségét, ugyanakkor jogo t form ált m agának külpolitikai 
konfliktus esetén a behódolt fél ügyeibe való beleszólásra, ha szük
séges a hegem ónia biztosítása érdekében, fegyveres fellépésre.

A történelm ileg létező form ákban K ínának abszolút és m egin
gathatatlan egyeduralm a csak a központot körülvevő állam ok felett 
állt fent. Ezen övezetek képezték részét a szoros értelem ben vett 
kínai államnak. Az ettől távolabb lévő övezeteket a hűbéres kapcso
latok jellem ezték, am elyben az állam  formailag önálló volt, de a 
kínai udvar felé  rendszeres adózási és protokolláris követelm ények
kel tartozott. E zen állam ok uralkodója m inden esetben a kínai csá
szár kinevezésére hivatkozva legitim álta hatalmát. E  körön kívül 
helyezkedtek el a lazább hűbéres viszonyban lévő államok, am elyek 
ugyan fizettek adót K ínának, de m ár korántsem  olyan rendszeres
séggel, m int az előbbi régiókba tartozók. Végül igen sok olyan adó
zó terület van feltüntetve a kínai feljegyzésekben, am elyek a való
ságban nem  tartoztak a M ennyei B irodalom  állandó, hathatós 
ellenőrzése alá.

A kelet-ázsiai kapcsolatrendszer tehát szigorúan hierarchikus 
szerkezetű volt.* 4 A  valóságban a külkapcsolatok rendszere csak 
Kína szem szögéből volt ilyen egyértelm ű, és bár a M ennyei B iroda
lom kulturális hatása a térségre letagadhatatlan, a politikai érintke
zésnek több változata volt ism eretes. Két szélsőség között m ozog
tak az államok: vagy szervesen beilleszkedtek a K ína által dik-tált 
kelet-ázsiai hatalm i rendbe, vagy a K ínával létesítendő kapcsolatok 
— fent vázolt keretek közötti — kiépítése egyszerűen lehetetlennek

Kína nemzetközi kapcsolatrendszerének egészét, a területek egymás közötti mű
ködési mechanizmusait csak jóval később kezdték elemezni, elsősorban távol
keleti kutatók. Ezek közül az egyik legfrissebb és legalaposabb munka: 
Sakazori, 1993.

4 Hamashita, 1990. 33.
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bizonyultak. A  m ásodik végletet a  Távol-K eleten egyetlen állam  
képviselte: Japán.5

Japánban a 7. században létrejövő jog i típusú (vagyis írásba fog
lalt jogrendre tám aszkodó) állam  csúcsán — kínai m intára — az iste
nek leszárm azottjának tartott császár, a Tenné  állt.6 7 Ez az állam  a 
m agánföldbirtok hatalmas térnyerésével, m ár igen korán bom lásnak 
indult. A Tennénak a 12. század végétől állandó élet-halál harcot 
kellett vívnia a hatalom ért az északi, katonai m ilíciákat egyesítő 
sógunátussal, élén Japán későbbi katonai diktátorával, a sógunnal. E 
harcok folyam án (a Kam akura- és M urom acsi-bakufu1 fennállásá
nak idején)8 hol a császár, hol pedig a sógun került katonai és ezál
tal politikai fölénybe. Létrejön az az uralm i forma, am elyet a törté
nelem  császár-sógun koalíciós korm ányzásnak nevez.9 A korszakot 
végül egy csaknem  száz évig tartó véres polgárháború zárta le 
(sengoku háborúk, 1477-1568) és teret nyitott Japán politikai m eg
újulása előtt.

A polgárháborúban Japán több száz, gyakorlatilag önálló álla- 
m ocskára esett szét, am elyek urai {daimjók) szakadatlan háborúkat 
vívtak egymással. A politikai helyzet konszolidálása az 1560-as 
években vette kezdetét, am ikor egy Oda Nobunaga nevű daimjó  
sorozatos katonai győzelmeket aratva, uralm a alatt egyesítette a 
legfontosabb területeket. M iután Oda m erénylet áldozata lett, egye
sítő törekvéseit legtehetségesebb hadvezére, Tojotom i Hidejosi 
folytatta. Az egész országra kiterjedő szilárd politikai hatalm at vi
szont csak Tojotom i 1598-as halálát követően Tokugava Iejaszunak 
sikerült m egvalósítania, m iután a japán történelem  legvéresebbnek 
tartott ütközetében, 1600-ban Székigaharánál legyőzte ellenfelei 
egyesített seregét.

5 A japán történelmet a magyar olvasó hosszú időn keresztül csak Hani Goro 
művéből ismerhette: Hani, 1967. Ennél nagyobb volumenű összefoglaló munka 
mind a mai napig csupán kettő jelent meg: Jamadzsi, 1989.; Collcutt -  
Jansen -  Kamakura, 2000.

6 A tennó politikai és vallási funkciójának ismertetése: Szerdahelyi, 1996.
7 A bakufu szó eredetileg a hadjáraton lévő sógun táborát jelöli, később a sóguni 

kormányzat megnevezéseként szolgál.
8 1192-1573
9 Termo shogun ketsugo okén
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A sógunátus újjászületésével egy időben kialakult a  hegem én 
politika eszm erendszere is. A  hivatalos nézetet, am ely Tojotom i 
Hidejosi politikai irányítása alatt nyerte el végső form áját, az ún. 
sinkoku siszó  („az istenek országának ideológiája”) képezte. Ennek 
alaptézise, hogy Japán az istenek földje és m int ilyen, szükségsze
rűen hegem én, tehát egyedül hivatott a kelet-ázsiai világ vezető 
szerepét betölteni. A  sinkoku siszó  egyértelm űen m egjelöli azt az 
utat, amelyen a japán  külpolitika elindult. A politikai-katonai lépé
sek elképzelése a következő irányt szabta meg: Ezo (a m ai H okkai
do), R júkjú (a mai Okinava) és a környező felségvizek korlátlan 
uralma, m ajd a  rég áhított zsákm ány, K orea m egszerzése. K orea 
központi helyet foglalt el a sinkoku siszó  irányvonalában, mert köz
vetlen kiindulópontja volt egy K ína elleni katonai agressziónak. 
Ezek után nem  csoda, hogy a hódítási elképzelések sorát K ína zárta. 
M indezek m egvalósítására a  japánok  elengedhetetlen feltételnek 
tekintették a nyugatról jö tt „barbárok”, vagyis az európaiak elűzését 
az általuk uralni vágyott kelet-ázsiai térségből.

A szam uráj politikai-katonai csoportosulások több évszázadon 
keresztül tartó harcából a 17. század kezdetére tehát a Tokugava- 
klán került ki győztesen és létrehozta 1603-tól 1868-ig fennálló 
korm ányzatát, am elyet Tokugava-sógunátusnak, vagy az új fő vá
ro s n e v é b ő l  H do-bakufunzk  nevez a történelem. Az állam  csúcsán 
továbbra is a császár helyezkedett el, de imm áron csak névlegesen. 
A  tényleges politikai hatalm at a tennó  -  m int az istenek egyetlen 
leszárm azottja — által legitim ált, harcos ( szamuráj ) réteg élén álló 
sógun birtokolta. A  tennó  politikai szerepe -  a sógun hatalom ba 
való beiktatásától eltekintve -  m egszűnt létezni.10 11

A 16. századra a japán  nép m intha m egelégelte volna, hogy ad
digi m últja nem  volt m ás, m int véres háborúk szakadatlan sorozata. 
A 19. századba lépve Japán egyedülálló dologgal büszkélkedhetett 
a világtörténelem  színpadján: N ippon ősi földjén kétszázötven esz
tendeje béke uralkodott. Tokugava lej aszú kihasználva a belső nyu
galom  m egterem tődését és elkezdte a sinkoku siszó  gyakorlati meg-

10 A mai Tokió
11 Nagahara, 1986, 37.
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valósítását, ám  Ezo és Rjúkjú laza függésbe hozatala u tánI2a folya
m at elakadt. B ár Japán nem zetközi helyzete a belső háborúkat saját 
m aguk javára fordítani kívánó európaiak (spanyolok, portugálok, 
angolok) 1640-es teljes kitiltása után kétségtelenül stabilizálódott,13 
és ennek a szilárdságnak köszönhetően a hódítási törekvések ideo
lógiája, m inden Tokugava-sógun külpolitikai nézőpontjában köz
ponti helyet foglalt el. A teljes m egvalósítására azonban az Edo- 
korszakban ekkor m ég nem  voltak m eg a külpolitikai feltételek.

Ugyanakkor Kínában a bom lás je le i jelentkeztek. Anglia a 17 - 
18. században lépésről-lépésre építette ki gyarm atbirodalm át.14 
Indiából kiindulva 1757-től kereskedelm i telepet létesített a kínai 
fennhatóságú Kanton városában és 1780-tól nagy m ennyiségben 
kezdte meg a tea vásárlását. Ekkor viszont m ég K ína volt az egyet
len teaexportőr, amely súlyos csapást je len te tt az ázsiai angol gaz
daságpolitikára. A  deficites kereskedelm i m érleg helyreállítása 
érdekében Anglia nagym ennyiségű ópium  csem pészárut ju tta t Indi
ából Kínába. Ezzel egy időben a nagyipari úton előállított angol 
textilterm ékek elárasztották az indiai piacot. K ialakult az ún. kelet
ázsiai három szög-kereskedelem , am ely végül m egpecsételte K ína 
és az általa addig féltékenyen őrzött távol-keleti világrend sorsát.15

Az első ópium háborúval a kínai hegem ónia K elet-A zsia feletti 
korszaka véget ért. B ár a M ennyei B irodalom  területeit m ég nem  
veszítette el, az 1842. augusztus 29-én m egköttetett nankingi szer
ződésnek köszönhetően egy olyan nem zetközi kapcsolatrendszerbe 
kényszerült, ahol m ár a nyugati hatalm ak játszották  a főszerepet.

M indeközben Japán a Tokugavák tudatos politikája m entén fej
lődött. A sógunátus 1640-ben — a hollandok kivételével — az utolsó 
európai hajót is kitiltotta a szigetország kikötőiből.16 K özvetlen

12 A fent említett földrajzi egységek katonai függésbe nem, csupán adózó vi
szonyba kerültek Japánnal.

13 A toleranciájukkal gazdaságpolitikailag győzedelmeskedő hollandokon kívül, 
egyetlen európai ország sem kereskedett Japánnal a meidzsi fordulatig.

14 Az angolok távol-keleti behatolásáról részletesen: Andrews, 1984.
15 Kató, 1982.
16 A nagy földrajzi felfedezésekben résztvevő európaiak (portugálok, spanyolok, 

hollandok és angolok) első behatolási kísérlete Japánba 1542-től 1640-ig tartott. 
A fent említett európaiak gyarmatosítási kísérleteivel számos mű foglalkozik.
A portugálok és a spanyolok távol keleti fellépéséről részletesebben: Boxer, 
1963.; Furber, 1981. 22-27; B oxer, 1969.; Hall, 1966. 217-225.
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földrajzi környezetében pedig, a sinkoku  j ó d n a k  m egfelelően, egy 
olyan kapcsolatrendszer létrehozására törekedett, m elynek közép
pontjába saját m agát állította: úgy viselkedett, ahogy K ína a nagy 
kelet-ázsiai világrendben. M agát tekintette a hatalom, a  jog  és m in
den erkölcs forrásának, am elyet a behódoló állam oknak kötelező 
volt elfogadni.

Ezen mini, Japán központú hatalm i rend és nem zetközi kapcso
latrendszer fennállt és funkcionált egészen addig, amíg Perry am e
rikai adm irális hajóinak m egjelenése -  általánosabban tekintve a 
nyugati behatolás -  új helyzetet nem  teremtett.

A nyugati behatolás és az egyenlőtlen szerződések rendszere17

A nyugati behatolás Távol-K eletre több, egym ást követő periódus
ban zajlott le. Az első szakasz az első ópium háborútól az 1860-as 
évekig tartott. E zen időszak alatt egyidejűleg köttettek egyenlőtlen 
szerződések szinte m inden kelet-ázsiai országgal,18 A szerződések 
az európai nem zetközi jog  egy sajátos fajtájára tám aszkodtak, 
am ellyel a nyugati hatalm ak egyoldalúan hozzácsatolták a nyugati 
hegemón világrendhez a korábbi kínai világrend államait, és kiszol
gáltatott helyzetbe hozták azokat a m aguk hasznára. A z 1860-as 
években új szakaszába lépett a nyugati behatolás Kelet-Azsiába. 
Ebben a szakaszban a kelet-ázsiai országok közötti hagyom ányos 
kapcsolatok teljesen átalakultak és a nyugati hatalm ak pillanatnyi 
erőpolitikájától függő gyarm ati politikává degradálódtak.

A hollandok távol-keleti tevékenységével és területi terjeszkedésével kapcsolat
ban: BOXER, 1965.; Schöffer, 1979.; Furber, 1981. Hall, 1966. 267-273.; 
PÁLVÖLGY1, 1961.; Szommer, 2000. 849-879.

17 Az „egyenlőtlen szerződések rendszere” kifejezést Nagai Kazu használta elő
ször.: N agai, 1986.

18 A kereskedelmi szabadság joga és kötelessége, valamint a keleti, barbárnak 
tekintett népek európai szemszögből elfogadhatatlan szokásjoga közötti ellent
mondás feloldása céljából nyertek végső alakot a korábbi barátsági szerződés
nek nevezett nemzetközi megállapodások. Ezeket a modem szakirodalom mind
inkább egyenlőtlen szerződéseknek nevezi. A fenti jogalkotás kezdetei a 
spanyol nemzetközi jogi iskola megszületésével esnek egybe: „Egészen speciá
lisak azok a nemzetközi szabályok, amelyek ún. barátsági szerződésbe foglalva 
egy civilizált államnak egy félig civilizált államhoz való viszonyát rendezték ” 
B ú z a , 1935. 3.
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A 19. század kezdetén Japán regionális nagyhatalom  volt. A  
sinkoku siszó  eszm éjének m egfelelően a kicsi Japán-központú ha
talm i rendszer a Tokugava-korszakban m agába olvasztotta a kis 
csendes-óceáni királyságot, Rjúkjut, és Hokkaido szigetének elm a
radottabb népeit. A  sógunátus behódolásnak tekintette a  Koreával 
és Hollandiával fennálló kereskedelm i kapcsolatokat is. U gyanak
kor a külső fenyegetettség érzése ism eretlen volt a japánok szám á
ra .19 A  18. század végétől — elsősorban a nyugatiak kínai térnyerése 
következtében -  egyre fokozódott az a nyom ás, am ely az ország 
m egnyitását követelte. Az első kezdem ényezés O roszország irányá
ból érkezett. A cár a 18-19. század fordulóján Japánba küldött kö
vetei a kereskedelm i kapcsolatok felvételét követelték.20 Ezeket a 
bakufu  tétovázás nélkül elutasította.

A  sógunátus eleinte nem  sokat törődött az idegenek egyre gya
koribb m egjelenésével, a 19. század fordulójára azonban egyre nö 
vekvő aggodalom m al figyelte, hogy a „nyugati barbárok” sem mibe 
veszik az állam  törvényeit. 1764 és 1823 között 21 idegen hajó tűnt 
fel Japán partjainál, elsősorban oroszok, m ajd az angol21és az am e
rikai flotta hajói. 1823 után ehhez a sorhoz csatlakoztak az újonnan 
m egjelenő francia h a jó k 22 A  külső vészéiyezettség érzése utolérte 
Japán korm ányát és népét. 1825-ben a sógunátus elrendelte, hogy a 
kínai és holland hajók kivételével űzzék el a japán  partokhoz köze
ledő idegen hajókat.23 így, am ikor 1837-ben a M orrison nevű am e
rikai kereskedelm i hajó, fedélzetén japán  hajótöröttekkel m egjelent

19 Japán földjére soha nem lépett invázíós hadsereg. A mongolok két, 13. század 
végi kísérletét meghiúsította a kamikaze (isteni szél), amely elpusztította az in- 
váziós hajókat, fedélzetén a mongol haderővel. A spanyolok és portugálok majd 
száz évig (1543-1640) tartó gazdasági és diplomáciai behatolási kísérlete szin
tén kudarcot vallott. A japán szamuráj-állammal szemben pedig a konkvisztá
dorok leszármazottai nem mertek és nem is tudtak nyílt erőszakot alkalmazni.

20 1778-ban orosz hajó futott be a hokkaidói Akkesí öbölbe; 1792-ben A. K. 
Laxmann cári követ érkezett a hokkaidói Nemuróba; 1804-ben a cár követe N. 
P. Rezanov, Nagaszakiba érkezvén a kereskedelmi kapcsolatok felvételére szó
lította fel a sógunátust.

21 1808-ban egy Phaeton nevű angol hadihajó hatolt be Nagasaki kikötőjébe. A 
hajó a napóleoni Franciaországot szolgáló holland kereskedelmi hajókat keres
te. Miután nem talált a kikötőben egyetlen holland hajót sem, vizet és élelmet 
követelt, majd távozott.

22 A témáról részletesen: Shinobu, 1974.
23 Jamadzsi, 1989. 247.
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a japán partoknál, a hadsereg ágyúlövésekkel kényszeríttette vissza
fordulásra. (1843-ban a  sógunátus visszavonta a szigorú rendeletet.)

1844. február 15-én kelt levelében a holland király, II. Vilmos 
javasolta a bakufunak  az ország megnyitását: „Ha alázattal átgon
doljuk a m últ és a je len  világ folyását, azt mondhatjuk, hogy az ég 
alatt az emberek gyorsan Összebarátkoznak, s ezt a fo lyam ato t em 
beri erő nem akadályozhatja meg [ ...]  Ezért tisztelettel tanácsolom  
Felségednek, ha nem  akarja, hogy jelenleg  boldog országa hábo
rúskodás m iatt rom ba dőljön, enyhítsen az idegeneket sújtó tilalom  
törvényén [ ...]  A béke ugyanis abban rejlik, hogy egym ást közt 
őszinte, j ó  kapcsolatot létesítünk. ”24 Ehhez az esethez hasonlóan 
1846-ban J. B iddle am erikai követ érkezett az U raga-öbölbe és 
követelte a kereskedelm i kapcsolatok felvételét.24 25 A  bakufu  m indkét 
esetben hideg, elutasító m agatartást tanúsított.

Az E gyesült Á llam ok továbbra is intenzíven érdeklődött Japán 
iránt. A  japán rendelkezések viszont kom oly hátrányt jelentettek  az 
USA számára. Ó riási időkiesés volt, hogy a japán  állam  tiltó  intéz
kedéseinek következtében az am erikai hajóknak a New  York- 
Jórem énység foka-K anton  kerülő úton kellett közlekedniük. 1846- 
ban az USA korm ánya szerződésben állapodott meg Ú j-Granadával 
a Panam a-földszoros használatáról. Ezzel egy időben elhatározta, 
hogy bárm i áron érvényre ju ttatja  akaratát Japánnal szem ben.26

1852. novem ber 24-én N orfolk kikötőjéből egy tíz hajóból álló 
flotta indult útnak. A  különítm ény magában foglalta az Egyesült 
Állam ok öt gőzerővel hajtott hadihajójából hármat: a M ississippit, a 
Susquehannát és a Pow hatant. A hajóraj M atthew C. Perry adm irá
lis, az USA K elet-Indiai Flottájának főparancsnoka irányítása alatt 
állott. Fillm ore elnök parancsa egyértelm ű volt: Perry érje el, hogy 
Japán elfogadja az am erikaiaknak a kereskedelm i kapcsolatok fel
vételére vonatkozó követeléseit.27 Perry 1853. július 8-án délben ért 
az Edo-öböl bejáratához, ahol a japán  őrhajók meg sem  próbálták 
feltartóztatni a hatalm as, gőzzel hajtott hadihajókat. Az admirális 
átadta az am erikai követeléseket tartalm azó okm ányt a  japánoknak

24 Közli: Jamadzsi, 1989. 247.
25 Storry, 1960. 84-92.
26 Szerdahelyi, 1998. 72.
27 A témára vonatkozólag a következő munkából merítettünk: Kató, 1988.
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és m eggyőződött arról, hogy a levél eljut Japán legm agasabb veze
tőihez. A  követelések a következők v o ltak b a  hajótörött amerikai 
tengerészek biztonságának szavatolása, ellátása és hazajuttatása; 
élelm iszer, ivóvíz és szénlerakatok biztosítása a japán  partoknál az 
am erikai hajók számára; kikötők m egnyitása kereskedelm i célból.

Az am erikaiak ugyanakkor hangsúlyozták: az Egyesült Á llam ok 
alkotm ánya tiltja más nem zetek politikai ügyeibe való beavatkozá
sát. így A m erikát alapvetően békés célok vezérlik Japánnal szem 
ben.28 Ennek azonban ellentm ondani látszott az a tény, hogy Perry a 
levél átadásakor világosan m egfenyegette Japánt; am ennyiben nem  
fogadják el a feltételeket, az U SA  m egszállja R júkjút. (Az USA 
nem  tekintette a m ai Okinavát a Japán állam  részének.)

Perry ideiglenes távozása után Abe M aszahiro — az 1845-ben a 
sóguni korm ányzat élére kerülő föm iniszter -  próbált úrrá lenni az 
egyre súlyosbodó problém ákon. A rendkívüli helyzetben Abe kikér
te a helyi hatalm asságok vélem ényét, köztük olyanokét is, akik a 
sóguni dinasztiával hagyom ányosan ellenséges érzelm eket táplál
tak. Ez a m eglepőnek tűnő lépés egyenes következm énye volt az 
eddig m ég soha nem  tapasztalt külső fenyegetettség érzésének. A  
Tokugava-bakufu  kétszázötven éves, de egyre súlyosbodó belső 
bajokkal küzdő rendszere, ugyanakkor végleg m egrogyni látszott. A  
japán  korm ányzat tanácstalan volt a szám ára eddig ism eretlen hely
zetben. Csak egyvalam iben értett egyet mindenki: a tárgyalások 
során annyi haladékot kell nyerni, am ennyit csak lehet. A  helyzet 
tovább bonyolódott, amikor Perry m egjelenését követően, júliusban 
és decemberben E. V. Putyatyin, Oroszország követe is behajózott a 
Nagaszaki öbölbe.

1854. február 13-án Perry visszatért az Edo-öbölbe. A sógu- 
nátusnak nem  m aradt sem  ereje, sem  tám ogatottsága ellenséges, 
visszautasító m agatartást tanúsítani. M árcius 31-én m egköttetett az 
úgynevezett kanagava-szerződés Japán és az Egyesült Á llam ok 
között. A  szerződés főbb cikkei a következők voltak:29 örök barát
ság és béke a két ország között (I. cikk.); Sim oda és Hakodate kikö
tők  m egnyitása abból a célból, hogy am erikai hajókat tudjanak fo-

28 Storry, 1960. 85-90.
79 Közli: Szerdahelyi, 1998. 79. A szerződés teljes anyaga megtalálható: 

KaShima, 1970.
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gadni fa, víz, élelm iszer és egyéb szükségleteik kielégítésére (II. 
cikk.); az am erikai hajótöröttek fogadása és ellátása (IH., IV., V. 
cikk.); a legnagyobb kedvezm ény m egadása az Egyesült Á llam ok
nak (V.cikk.); az Egyesült Á llam ok 18 hónappal a szerződés aláírá
sa után konzulátust nyit Sim odában (XI. cikk.)30

Perry távozása után az am erikaihoz hasonló (nem  kereskedelm i 
szerződések) születtek 1854 októberében Angliával, 1855 február
jában Oroszországgal és 1855 júliusában Hollandiával. Az esem é
nyek hatására a japán  korm ány H otta M aszajosit nevezte ki m inisz
terré (ródzsú), aki — ekkor még sokakkal ellentétben -  Japán 
m egerősödésének útját a  külkereskedelm i kapcsolatokban való ak
tív részvételben látta.31

A fenti szerződés értelm ében Harris, az első amerikai konzul 
1856 augusztusában meg is érkezett Japánba. H atározott szándéka 
volt, hogy kereskedelm i szerződést köt. Bár a sógunátus nem  értet
te, hogyan léphetett a konzul az ő beleegyezése nélkül N ippon föld
jére, nem  tett ellenlépéseket.

Harris és a sóguni korm ányzat tárgyalásai 1856 augusztusától a 
kereskedelm i szerződés m egkötéséig, 1858. február 25-ig tartottak. 
Harris jó l felépített beszédben fejtette ki nézeteit, a m inden államra 
érvényes nem zetközi szokások, jogok, kötelességek ism ertetését, 
m iszerint egyetlen nem zetnek sincsen joga visszautasítani a m ások
kal való kapcsolatokat. H otta hosszas tárgyalások alatt, folyam ato
san m érlegelte az am erikai konzul szavait. Decem ber 21-én utasított 
egy ötfős küldöttséget, hogy keressék fel H arrist és nyerjenek to
vábbi inform ációkat tőle a nem zetközi érintkezések nyugati form ái
ról. A tárgyalások nyelve holland volt, de Harris — akárcsak koráb
ban Perry — elővigyázatosságból gondoskodott kínai tolm ácsról is. 
Harris a tárgyalások során gyakran hivatkozott a nemzetközi jogra, 
amelyről m indaddig m ég a nyugati tudom ányokban jártas japánok 
sem  hallottak egyetlen szót sem.

30 Érdekességként megjegyzendő a két okmány közötti nyelvi eltérés, amely a 
konzulátus felállításáról rendelkezik: „...amennyiben ezt a két kormány közül 
bármelyik szükségesnek tartaná” (angol nyelvű változat); „...amennyiben 
mindkét kormány ezt szükségesnek tartaná" (japán nyelvű változat).

31 Nincs helyünk részletesen ismertetni Hotta elképzeléseit. Ezeknek összefoglalá
sa magyar nyelven megtalálható Szerdahelyi G. István már sokszor emlegetett 
írásában: Szerdahelyi, 1998. 86-89.
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Harris m agyarázata alapján a sógunátus nyugati kapcsolatokért 
felelős politikusai körében a nem zetközi jo g  m int a konfuciánus 
term észettörvény, az „Ég Ú tja” egyetem es erkölcsi követelm énnyel 
azonosként je len t meg. H otta és társa egy addig ism eretlen jogrend
szerrel kerülhettek kapcsolatba. D öntő lépés volt ez a  m odem  japán 
diplom ácia születésében, amely diplom ácia -  m int látni fogjuk -  az 
im perialista nagyhatalm ak sorába em elte a  szigetországot.

1858. február 25-re elkészült a kereskedelm i szerződés szövege. 
A  szerződés 14 cikkelyt tartalm azott. A  legfontosabbak a követke
zők voltak:32 33 a  szerződő felek kölcsönösen diplom áciai képviseletet 
nyitnak egymás országaiban (I. cikk.); az E gyesült Á llam ok elnöke 
a japán korm ány kérésére baráti közvetítő szerepet vállal, am ennyi
ben valam ilyen konfliktus tám adna Japán és bárm elyik európai 
hatalom  között (EL cikk.); K anagava, N agaszaki, N iigata, Hjógo, 
Edo és Oszaka m egnyittatnak a külföldiek szám ára (IH.cikk.); a 
szabad kereskedelem  engedélyezése, kivétel a szigorúan tiltott ópi
um  (IV. cikk.); m egállapodás rögzített vám tételekről (IV. cikk.); 
m egállapodás konzuli jogszolgáltatásról (VI. cikk.); m egállapodás 
az idegenek m ozgásának korlátozásáról3J (VII. cikk.); szabad val
lásgyakorlás az am erikaiak szám ára (VIII. cikk.).

A  kereskedelm i szerződés ratifikálásához azonban a sógunátus 
m ár nem  érezte m agát elég erősnek. A  Tokugava-korszakban elő
ször fordult elő, hogy a politizálásból addig teljesen kirekesztett 
kiotói udvarban székelő császárt kérte fel a szerződés jóváhagyásá
hoz. A sógunátus azonban hiába várta a  tennó  beleegyezését. Erre 
júliusban Harris, kijátszva utolsó aduját kijelentette, hogy a m áso
d ik  ópium háború lezárását követően az angol—francia hajóhad Ja
pán ellen fog vonulni. A  korm ányzat frissen kinevezett vezetője, Ii 
N aoszuke 1858. jú lius 29-én aláírta a Japán-A m erikai Barátsági 
Szerződést, annak ellenére, hogy a kiotói udvar nem  adott erre fel
hatalm azást.34 Ezt követően hasonló szerződéseket írtak alá más 
nagyhatalm akkal is. Augusztus 18-án H ollandiával, 19-én O roszor
szággal, 26-án Angliával, október 9-én Franciaországgal, 1866-ban

32 A szerződés teljes szövege megtalálható: Kashima, 1970.
33 Csak a nyitott városok és kikötők 4 km-es körzetében tartózkodhattak.
34 1860-ban a bakufu küldöttsége a ratifikált szerződés kicserélésére Washington

ba utazott. A világtörténelemben először fordult elő, hogy egy japánok vezette 
hadihajó átkelt a Csendes-óceánon.
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végül Belgium m al és D ániával is szerződést kötöttek, A sort 1869- 
ben az O sztrák-M agyar M onarchiával létrejött m egállapodás zárta.

A  szerződés császári jóváhagyás nélküli aláírás hírére az ország
ban tiltakozási hullám  söpört végig. A  sógunátus rendőri terror al
kalm azásával kívánta helyreállítani a  rendet. Ez azonban mit sem 
változtatott a helyzeten. 1861. m árcius 24-én xenofób szam urájok 
egy csoportja m eggyilkolta Ii Naoszukét. A sógunátus a m egrom lott 
politikai helyzet jav ítása  érdekében közeledni próbált az udvarhoz. 
1862-ben a  korm ány m egkérte Iem ocsi sógun szám ára Kóm ei csá
szár húgának, K adzunom ija hercegnőnek a kezét. Ezzel egy időben 
ígéretet tett az udvarnak az „idegenek kiűzésére” (dzsói), és arra, 
hogy legkésőbb tíz éven belül felbontja a nyugatiakkal kötött szer
ződéseket.

A házasság létrejött. Az udvar azonban teljes egészében a legra
dikálisabb tartom ány, Csósú-han (a mai Jam agucsi prefektúra) be
folyása alatt állott, a  „szonnó d zsó i” („tiszteld a  Tennót, űzd ki az 
idegeneket”) m ozgalom  a tetőfokára hágott és tovább súlyosbította 
a japán  diplom ácia helyzetét. A sógunátus felszólította a konzulátu
sokat, hogy 1863. jú lius 25-ig azonnali hatállyal hagyják el Japán 
területét. A  m egadott határidő lejárta után tűz alá vették a Simono- 
szeki-szoroson áthaladó m inden nyugati kereskedelm i hajót. A  
nyugati hatalm ak ennek ellenére sem  tulajdonítottak jelentőséget a 
felszólításnak, sőt 1864 szeptem berében négy nyugati hatalom  
(Franciaország, A nglia, E gyesült állam ok, Hollandia) egyesült hadi
flottája m egtám adta Csósú tartom ány part menti erődjeit.

Csósú tartom ány vezetőinek rá  kellett döbbenniük, hogy erejük 
nem  elegendő a nyugati hatalm ak kiűzésére. Ezzel egy időben a 
sógunátus elhibázott lépésként közeledett a  franciák felé, azt ter
vezvén, hogy az ő segítségükkel verik m ajd le a lázadó Csósú veze
tőit. A francia gyarm atpolitika aktivizálódása következtében Roche 
francia konzul Edóban a sógunátus és Franciaország távol-keleti 
kapcsolatainak m egszilárdításáról kezdett tárgyalni. Jelentős köl
csönök, gép-, fegyver- és hajóeladások szerepeltek a francia terv
ben, am iért cserébe az európai ország egy francia-japán kereske
delm i társulás keretében m onopolizálni kívánta a selyem keres
kedelmet. Roche végzetes diplom áciai rövidlátással nem  vette ész
re, hogy a sógunátus napjai m eg vannak számlálva.
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A  tartom ányi politika élén ekkor nagy jelentőségű szem élycse
rék  zajlottak le. Vezető pozícióba kerültek azok az alacsonyabb 
rangú szam urájok -  Itó Hirobum i, K idó Takajoshi és társaik akik 
később a japán nagyhatalom  m egalkotóivá váltak. A  politika színte
rére lépő, eddig ism eretlen vezetők a császár tisztelete és Japán 
felem elkedése érdekében a nyugati eszközök igénybevételét tűzték 
ki céljukként. Ennek első lépéseként a császári hatalom  visszaállítá
sát látták szükségesnek. 1866-ban Csósú bakufu-ellenes szerződést 
kötött a hasonló politikai nézeteket valló Szacum a tartom ány (a mai 
K agosim a prefektura) vezetőivel.35 *

Egyes nyugati hatalm ak -  elsősorban Anglia, Franciaországgal 
ellentétben -  tisztán látták a japán  belpolitikai helyzetet. 1864 jú liu 
sában az új angol konzul Parkes m ár azzal az utasítással érkezett 
Japánba, hogy lépjen szoros kapcsolatba Szacum a és Csósú vezető- 
ivei, m ert a sógunátus már nem  képes teljes m értékben uralni az 
országot és biztosítani a szabad kereskedelm et.37

1865. novem ber 22-én a császár váratlanul érvényesnek nyilvá
nította a m egkötött kereskedelm i szerződéseket. N em  sokkal ké
sőbb Kőm éi császár máig tisztázatlan körülm ények között meghalt. 
U tódja az a M ucuhito lett, aki 1867-ben M eidzsi császár néven 
vonult be a történelembe. A fennálló bel- és külpolitikai helyzetben 
a sógunátus további politikai szerepvállalása ellehetetlenedett. 
1867. (a japán  naptár szerint Keió 3. éve) novem ber 8-án a tizen
ötödik sógun, Tokugava Josinobu form ailag visszaadta a politikai 
hatalm at M eidzsi császárnak. A  felségterület legnagyobb része vi
szont a sógun kezében m aradt és a bakufu, a francia tám ogatás re
m ényében, nyíltan ellenséges m agatartást tanúsított az udvarral 
szemben. Erre Szacuma és C sósú vezetői, szövetkezve az udvari 
arisztokrácia néhány tagjával, 1868. január 3-án puccsot hajtottak 
végre, am elynek eredm ényeként Tokugava Josinobu m inden m éltó
ságát elveszítette.

Január 8-án Josinobu m agához hívatta Parkes és Roche angol és 
francia követeket és közölte velük, hogy nem  ism eri el a kiotói

35 Storry, 1960. 97.
30 Storry, 1960.100.
37 Ugyanakkor a franciák rosszul mérve fel a lehetőségeket, Roche francia konzul 

irányítása alatt a sógunátust támogatták, még kedvezőbb kereskedelmi jogokat 
remélve. Tévedésük rövid időn belül, 1867-re világossá vált.
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korm ányzatot. R oche francia konzul két nappal később találkozót 
szervezett az angol, am erikai, holland, olasz és porosz konzulok 
m eghívásával és kijelentette, hogy a puccs törvénytelen. Egyúttal 
kérte a hatalm akat, ne avatkozzanak az ország belügyeibe. A  kon
zulok várakozó álláspontra helyezkedtek. A  január 27-én lezajlott 
Toba-Fusim i ütközetben a császári csapatok fölényes győzelm et 
arattak a sógunátus erői felett. A sógunátusok m ajd hétszáz eszten
dőn keresztül tartó uralm a véget ért. A közvetlen politikai irányítás 
azonban nem  az udvar, hanem  a vele rokonszenvező Csósú és 
Szacuma vezetőinek, Itónak és társainak a kezébe került. Ezen poli
tikusokat egyetlen cél fűtötte: Japán nem  ju that K ína sorsára. Az 
istenek országának a sinkoku siszó  eszm éje szerint el kell foglalnia 
az őt m egillető helyet a  világ vezető nagyhatalm ainak sorában.

A  fo rd u la t évei: a ja p á n  nagyhatalom  születése

A z  új korm ányzatnak ham ar szem be kellett néznie a külpolitika 
nehézségeivel. 1868. február 4-én a kiotói korm ány parancsára 
Bizen tartom ány csapatait rendfenntartó erőként Kóbe kikötőváros
ba rendelték. A  városban tartózkodó külföldiek nem  ism erték (vagy 
nem  kívánták alkalm azni) a japán szokást, m iszerint a szamuráj 
csapatok előtt az u tca népének saját sarkára ülve fejet kellett hajta
nia. A  feldühödött szam urájok nekirontottak a külföldieknek, akiket 
csak a gyorsan helyszínre érkező európai katonák tudtak m egvé
delm ezni. A z incidensnek mégis voltak halálos áldozatai. Parkes 
m ásnap levelet intézett a kiotói korm ányzathoz és követelte az inci
denst kirobbantó szam urájok m egbüntetését. Az intézkedés értelm i 
szerzője az az E m est Satow  -  ekkor még csupán konzulátusi tit
kár -  volt, aki később kom oly szerepet vállalt az 1902-es angol
japán szövetség létrehozásában.38

Az új korm ányzat szám ára óriási volt a  tét. El kellett ism ertetnie 
m agát a nyugati hatalm akkal. A  február 8-án K óbéba érkező 
Higasikuze M icsitom i, a japán  korm ány külföldi ügyekkel m egbí
zott m inisztere, hosszas tárgyalásokat folytatott a nyugati konzu
lokkal. A  császári küldött biztosította őket, hogy a rendfenntartó 
erők m ár útban vannak Kóbe felé és Bizen példásan m eg lesz bün-

38 ISHH, 1974. 757-761.
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tetve. A  konzulok -  köztük m ég a sógunpárti Roche is -  m eglepe
téssel fogadták H igasikuze hozzáállását az ügyhöz és a nyugati 
hatalm ak február 8-án deklarálták, hogy teljes sem legességet fog
nak  tanúsítani. 1868. m árcius 2-án T aki Zenzaburó, a rendbontó 
szam urájok parancsnoka a köbei E ifukudzsi kolostorban végrehaj
totta a kiotói korm ányzat által kiszabott halálos utasítást: hím eve és 
becsülete m egóvása érdekében szeppukut39köve te tt el. A  M eidzsi- 
korm ányzat bem utatkozása a nyugati hatalm ak előtt kiválóan sike
rült.

A  kiotói korm ányzat egyre határozottabb viselkedése jó  benyo
m ást tett a konzulokra, akik elhatározták, hogy hivatalos látogatást 
tesznek az udvarnál és átnyújtják a császárnak m egbízólevelüket. A  
látogatásokra m árcius 23-án került sor. Roche és von Polsbroek 
holland konzul be is léptek a trónterem be, az angol diplom áciai 
küldöttség viszont nem  je len t meg. A z angol konzult és kíséretét 
ugyanis — útban a palota felé -  váratlan tám adás érte. A tervezett 
látogatás m eghiúsult.40 A  kiotói korm ányzat tisztában volt vele, 
hogy legfontosabb tám asza az angol diplom ácia. M ég aznap magas 
rangú küldöttség jelen t m eg az angol rezidencián és bocsánatot kért 
Parkestól, ígéretet téve a bűnösök kem ény m egbüntetésére.41

1868. április 7-én a császári csapatok m egkezdték Edo, a volt 
sóguni székhely ostrom át. Egy nappal az ostrom  előtt M eidzsi csá
szár kihirdette híres öt pontból álló esküjét. Az ún. „ötpontos eskü”- 
t a m odem  japán állam  első „alkotm ányának” lehet tekinteni.42

1. Nagy N em zetgyűlést kell összehívni és az ország ügye
it közösen m eghatározni.

2. M inden — m agas vagy alacsony rangú - em ber lelkét 
nem zeti egységbe kell kovácsolni. Ez a nem zet felvirá
goztatásának záloga.

39 Rituális öngyilkosság. A nyugati irodalom számára ismertebb másik elnevezé
se, a harakiri.

40 Ishd, 1974. 811.
41 Parkes éles szemmel megfigyelte, hogy a szeppuku dicsőséges halálba vetett 

hite, a bushido (szamuráj erkölcs) szerint a szamurájokat egyenesen csábítja az 
újabb és újabb merényletek elkövetésére. Ezért arra kért és kapott garanciát, 
hogy a tetteseknek a legmegalázóbb halálban lesz részük: a szamuráj rendből 
való kizárás és fővesztés lesz az osztályrészük.

42 Közli: Szerdahelyi, 1998. 106.
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3. L ehetővé kell tenni m indenki akaratának érvényesülé
sét, a harcosokét, a hivatalnokokét és a népét, hogy 
senki se m aradjon elégedetlen.

4. E l kell vetni a régi, bűnös szokásokat és a világm inden
ség m indenkire érvényes törvényei szerint kell élni.

5. A z ism ereteket az egész világból össze kell gyűjteni, 
hogy ezzel is erősíteni lehessen a  birodalom  alapjait.

Az első három  pont belpolitikai irányvonalat vázolt, m ég az utolsó 
két pont egyértelm űen a nem zetközi kapcsolatokra vonatkozott. A 
„régi bűnös szokások” az idegengyűlöletet, az idegenek kiűzésének 
szándékát jelentette. A „világm indenség m indenkire érvényes tö r
vényei” ugyanakkor egy elég bonyolult fogalm at takartak, A  koráb
bi fogalom párosításhoz — m ely szerint a nemzetközi jog  m egegye
zik  az „Ég Ű tjával” , vagyis a konfuciánus term észettörvénnyel -  
ezzel egy harm adik is csatlakozott. Japán számára e harm adik foga
lom  vált legfontosabbá: az isteni Tennó akarata.

M ájus 3-án Edo kapitulált. 22-én Parkes hivatalosan is értesítette 
a kiotói korm ányzatot, hogy őt tekinti Japán legitim  korm ányának. 
Június 27-én az ellenállók utolsó fészke is m egadta m agát és ezzel 
kezdetét vette az egész országra kiterjedő hatalom m al bíró, nem zet
közileg is elism ert japán  korm ány működése. Létrejött a m odem  
keretek felé törekvő, egységes japán  állam.

A japán  korm ány augusztusi átszervezése (ez a korm ány 1885-ig 
irányította az országot), a m odem  keretek m egterem tése után Kiotó 
hozzáláthatott a japán  nagyhatalm iság eszm éjének átm entéséhez. A  
belpolitikai helyzet konszolidálásának végeztével a  korm ány külpo
litikájának hom lokterébe kim ondatlanul ugyan, de újra a sinkoku  
siszó , vagyis az istenek országának ideológiája került.

1869 elején a M eidzsi-korm ányzat számára világos volt, hogy 
Japánnak erős, m odern hadseregre van szüksége a nyugati hatal
m akkal való azonos külpolitikai m egítélés kikényszerítéséhez. E n
nek előfeltétele a gazdaság erősítése volt. Ezrével indultak fiatalok 
a tengerentúlra, hogy m egism eijék  a veszedelm es Nyugat titkait. 
Ugyanakkor ezrével érkeztek külföldi szakem berek is, hogy tan ít
sanak, irányítsanak és dolgozzanak. A  japán nép eddig soha nem  
tapasztalt m ódon azonosult a  Tennó, és ez által a korm ány akaratá
val. A nagy kereskedőházak — a M icui, a Szumitomo, a M icubisi, a 
Jaszuda -  egym ással versengve álltak a korm ány gazdasági célkitű-
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zésének és akaratának érvényesítése mellé. Bankok, hajógyárak és 
m ás nagyüzem ek kezdték m eg m űködésüket, az országban m eg
kezdődött a vasútvonalak lefektetése.

A  külügym inisztérium  felállításával m egterem tődött annak lehe
tősége, hogy a korm ány a nem zetközi diplom ácia követelm ényei
nek  m egfelelően érintkezzen a nyugati hatalm akkal. A  japánok 
felism erték m ekkora szakadék tátong a nyugati diplom ácia „minden 
országra érvényes közös törvények” szerinti szerződéskötésének 
elm élete és az általuk aláírt, néhány éve rájuk  kényszerített, egyen
lőtlen kereskedelm i szerződések között. Ezek revíziójával kapcso
latban azonban még egyetlen -  nyugati diplom áciában járatlan -  
japán vezetőnek sem  volt határozott elképzelése. 1870. január 11-én 
Szava Nobujosi külügym iniszter m égis értesítette a tokiói konzulá
tusokat, hogy Japán élni kíván a szerződésekben biztosított korrek
ciókat kezdem ényező jogával.43 Szava azonban nem  jelö lte  meg a 
cikkelyeket, amiken változtatni akart.44 A  japán korm ány szerződés
revíziós törekvéseinek m egindulását az ún. Ivakura-m isszió indítot
ta meg.

Ivakura Tom om i m int teljhatalm ú követ 1871. szeptem ber 23. és 
1873. szeptem ber 13. között járta  körbe kísérete élén Am erikát és 
Európát. Az Ivakura-nússzió az A m erikai Egyesült Állam okból 
Angliába, m ajd Franciaországba és B elgium ba valam int Hollandiá
ba utazott, onnan Ném etországon keresztül Oroszországba ment, 
m ajd Dánia, Svédország és újra N ém etország voltak a célállom á
sok. U tolsók között O laszországot és A usztriát45 látogatták m eg és a 
sort Svájc zárta.

A m isszió résztvevői m egfigyeléseikről folyam atosan tájékoztat
ták a kiotói korm ányzatot.46 A küldöttség tagjaira B ism arck és 
M öltke gyakorolták a legnagyobb hatást. B ism arck 1873. m árcius 
12-én fogadta a japánokat. Hosszan beszám olt nekik Ném etország

43 Kashima, 1970. 34.
44 Szerdahelyi, 1998. 114.
45 1873. június 28-án a Ballhausplatzon Andrássy Gyulával is tárgyaltak. Bécs 

azonban nem engedélyezte a japán delegáció magyarországi utazását, mert úgy 
vélte, hogy a nemzeti éledés fokán álló japánok látogatása potenciális veszély- 
forrás lenne egy olyan országban, ahol 1848-1849 emléke még élénken él.

40 Tapasztalataikat később egy ötkötetes, kétezer oldalas munkában foglalták 
össze.
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m últjáról és jelenéről. H áborúkról és az erősek és a gyengék közötti 
kegyetlen különbségtételekről beszélt. K ifejtette, hogy a nem zetkö
zi jog  csak  egy névleges dolog, a valóságban a legerősebb hatalm ak 
addig alkalm azkodnak hozzá, amíg érdekeik azt diktálják, és ha 
kell, katonai erővel sértik m eg azt. M oltke a katonai erő jelentősé
gére fektette a fő hangsúlyt. Talán ők sem  sejtették, hogy a diplo
m ácia m inden addig m egszokott form áját nélkülöző, nyílt m agatar
tásuk és beszédük sokkhatásként éri a  japán küldöttség tagjait.47 
Ivakura fejében valam i új gondolatrendszer körvonalai fogalm a
zódhattak meg.

Az Ivakura-m isszió tapasztalatai m ég inkább m egerősítették a 
japán vezetésben a sinkoku. siszó  eszm éjének gyakorlatban való 
m egvalósítása utáni vágyat. A z ideológia első lépéseként Japán régi 
nagy óhaját, K orea függő helyzetbe hozatalát célozta meg.

K orea hatalm as szom szédja, K ína m ellett csak egyetlen ország
gal, Japánnal tartott fenn rendszeres diplom áciai kapcsolatot. K orea 
korábban a K ína által uralt kelet-ázsiai hatalm i rendszer államai 
közé tartozott, de diplom áciai és kereskedelm i kapcsolatai révén 
Japán is saját vonzáskörzete részének tekintette. A sógunátus buká
sát követően K orea kérdése bizonytalanná vált. 1869-ben Cusim a 
tartom ány küldöttsége m egjelent Puszanban, ahol azonban a szöuli 
udvar m egtagadta azon levél átvételét, amely az új tennó  beiktatásá
ról és a kapcsolatok felvételének követeléséről szólt. K orea szám ára 
a tennó  elnevezés csak hűbérurát, a kínai császárt illette meg.

A  japán vezetésen belül ezután több álláspont alakult ki. Az első 
Kido Takajosié, aki a koreai kérdés m egoldását és ezzel nem  utol
sósorban az oroszok előrenyom ulásának m egakadályozását a keres
kedelmi szerződés kikényszerítésében látta, amelyhez ha kell, kato
nai fellépés is társulhat. M ások véleménye szerint Japán nem  volt 
abban a helyzetben, hogy háborút viseljen Koreával, de így félő 
volt az oroszok nagym értékű térnyerése a térségben. A Szacurna- 
klikk és Ivakuráék álláspontja a  sikert a kínai-koreai kapcsolatok 
kihasználásában látta. A  vitából ez utóbbi álláspont került ki győz
tesen. Tokió figyelm e K ínára koncentrálódott,48 habár a japán  törté-

47 A találkozókról részletesebb beszámolót kaphatunk: Tanaka, 1977.
48 A japán-koreai kapcsolatokat megfelelő terjedelemben a következő mü dolgoz

za fel: Ueno, 1985.
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nelem  folyam án még soha nem  sikerült m egfelelő diplom áciai kap
csolatokat létesíteni Kínával.

1871-ben a japán  vezetés szám ára m ár világos volt az egyenlőt
len szerződések jellege. M egszületett hát a válasz, hogyan lehetne 
kapcsolatokat létesíteni Kínával. A szerződéstervezet m intájául tel
jes egészében a német-kínai kereskedelm i szerződés szolgált, csu
pán annyi változtatással, hogy a Ném et B irodalom  szó helyére 
N agy Japán került. De Tiencsinben a japánokkal tárgyalóasztalhoz 
ülő Li Hung-csang azonban ragaszkodott ahhoz, hogy a tárgyalás 
alapjául a kínai tervezet szolgáljon. A  japánok  erre a fordulatra nem  
voltak felkészülve. Date M unenari küldött a kínaiak kitartását látva 
kénytelen volt elfogadni a tervezetet. 1871. szeptem ber 13-án aláír
ták  az első olyan nyugati típusú m egállapodást, amely két kelet
ázsiai ország között köttetett.

A  külügyek egyik fő területének szám ító déli határok kérdésé
ben Rjűkjú m indig is a japán érdeklődés hom lokterébe tartozott. 
1872 októberében a japán korm ány értesítette R júkjú uralkodóját, 
hogy kinevezi a tartom ány vezetőjévé és ezzel a szigetet saját fenn
hatósága alá tartozónak nyilvánította. 1874-ben a japán korm ány 
kifejtette Kínának, hogy m ivel Tajvan soha nem  tartozott a  Csing- 
korm ányzat fennhatósága alá, ezért a senki földjének tekinthető.49 
Parkes angol konzul azonban kijelentette, hogy R júkjú esetleges 
jap án  m egszállását Japán és K ína közötti háborús oknak tekinti. 
Ehhez a kijelentéshez csatlakozott a többi nyugati konzul is.50 A 
m egváltozott helyzetben Japán el kívánta halasztani a tervezett in
váziót.

Szaigó Cugumicsi, a  3600 fős inváziós had vezetője azonban 
m ájus 2-án mégis tám adásba lendült. R júkjú ham ar elesett, Peking 
pedig m ozgósította flottáját. Ókubo Tosim icsi tisztában volt azzal a 
ténnyel, hogy Japán nincs felkészülve egy K ína elleni háborúra. 
Augusztusban Pekingbe utazott, ahol Thom as W ade angol konzul 
vállalta a közvetítő szerepet. Az 1874. október 31-én m egszületett 
m egállapodásban Kína visszavonta háborús szándékát, Japán pedig 
elism erte, hogy Tajvan kínai felségterület és ígéretet tett csapatai 
azonnali kivonására. A  következő években Tokió m egtiltotta

49 Szerdahelyi, 1998. 138.
50 Szerdahelyi, 199S. 139. 
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Rjúkjú királyának, hogy adót fizessen Kínának és m egszüntetve a 
királyság kapcsolatait K ínával, m egszüntette az ország önállóságát 
is. így 1874-re Japán, a nyugatiakhoz hasonlóan újabb rést ütve a 
M ennyei B irodalom  hűbéres területein, m egszilárdította déli határa
it.

Északon O roszország volt az egyetlen olyan nyugati hatalom , 
amellyel Japánnak közös határai voltak. A  M eidzsi-korm ány hata
lom ra ju tása  után azonnal szem besülni kényszerült Szahalin 
(Karafuto) m egoldatlan kérdésével. A  korábbi -  még a sógunátus 
által lefolytatott -  határtárgyalások nem  tisztázták Szahalin hovatar
tozását. A  közvetlen tárgyalásokon 1872 decem berében Bucov to
kiói orosz konzul javasolta , hogy Japán m ondjon le Szahalinról, 
cserébe Oroszország átenged hárm at a Kuril-szígetekből. Tokió, 
helyesen felm érve a pillanatnyi erőviszonyokat, elfogadta Bucov 
javaslatát, 1874 novem berében azután Tokió, kihasználva O roszor
szág Törökországgal és Afganisztánnal szembeni konfliktusait, 
Szahalinért cserébe m ár az egész K uril-szigetcsoportot (Csisima) 
követelte. Tokió ugyanakkor élvezte az angolok hathatós tám ogatá
sát az ügyben. O roszország, aki nem  kívánt m ég egy súlyos gondot 
a nemzetközi politika hadszínterén, meghátrált. 1875. m ájus 7-én 
Enotom o Takeaki és G orcsakov aláírták a „Szahalin-Kuril csere- 
szerződés” okm ányait.

1875-ben Japán elérkezettnek látta az időt a koreai kérdésre való 
visszatérésre és annak végső rendezésére. Korea félelem m el szem 
lélte Japán egyre nagyobb sikereit a  térségben. M iután Szöul a 
M orijam a által e lé jük  tárt szerződést elutasította, Tokió a fegyveres 
dem onstráció politikájához nyúlt. 1876. január 6-án Kuroda Kijo- 
taki teljhatalm ú m egbízott, hat hadihajóval és három száz katonával 
a fedélzetén, elhagyta Japánt. A  nyugati hatalm ak ekkor m ár sem 
m it sem  tettek, sem m it sem  tehettek a japán  előrenyom ulás ellen. 
1876. február 26-án m egszületett a ,3 a rá tság i Szerződés Nagy Ja 
pán és Nagy K orea között.”

A lig két évtizeddel a rájuk kényszerített kereskedelm i szerződé
sek után, im m áron a japánok  vittek egyenlőtlen szerződést egy m á
sik kelet-ázsiai országnak. A  világ szám ára addig ism eretlen nagy
hatalm i szim bólum  vált ism eretté: a H inom aru, a felkelő nap vörös 
gömbje. E  szim bólum  később m egállíthatatlanul tört előre az 1885— 
1886-os k ínai-japán  háborúban; ott volt az 1902-es angol-japán
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szövetségi szerződés m egkötésénél; illetve az 1905 és 1907 között 
lezajló orosz-japán összecsapásban, és a világtörténelem ben először 
egy nyugati hatalom m al szem ben hirdette egy ázsiai ország sikeres 
agresszióját.

A huszadik század hajnalára Japán valóra váltotta azon nagyha
talm i elképzeléseit, am elyeket m ég Tojotom i idejében a sinkoku  
s iszoban jelö ltek  m eg Nippon politikai vezetői. A z ideológiai konti
nuitást a célok m egfogalm azódása (16. század vége) és a célok 
m egvalósítása (19. század m ásodik fele) között egyértelm űen „az 
istenek országának ideológiája” jelentette , s tartotta életben a japán 
politikai elit hódításra sarkalló vágyát. A  19. században újonnan 
hatalom ra kerülő m odem  japán  vezetés, a  korábban m egfogalm a
zott célokat pontról-pontra a sinkoku siszó  logikája m entén hajtotta 
végre (hatalm i fölény m egterem tése a kelet-ázsiai térségben Ezo, 
Rjukjú, Korea, Kína és az „európai barbárok”-kal szemben). A  fent 
leírtak alapján a dolgozat írója egyetért azon m odem  elm életet valló 
kutatókkal, akik szerint a szigetország im perialista felem elkedésé
nek elm életi alapjai nem  a M eidzsi-restauráció term éke, viszont 
gyakorlati kiteljesedését a m eidzsi éveket követő fél évszázad tette 
lehetővé. így talán belátható, hogy Japán -  történelm i mércével 
m érve -  nem  pillanatok alatt és nem  is a csodával határos módon 
lépett az im perialista nagyhatalm ak sorába. A  nagyhatalm i lépések 
gyakorlati végrehajtásának pontos terve kétszázötven esztendő óta 
várta a m egfelelő történelm i pillanatot a beteljesülésre.
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