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Szimbolikus, de határozott kézfo-
gással üdvözölte egymást 2015. 
november 7-én a kínai elnök, Hszi 

Csin-ping (2012–)1 és Tajvan leköszönő 
elnöke, Ma Jing-csiu (2008–2015) Szin-
gapúrban. Ilyen, tehát a Kínai Kommu-
nista Párt és valamikori ellenlábasa, a 
Kuomintang (KMT) közötti találkozóra 
utoljára 1949-ben került sor. Akkor még 
együtt ünnepelte meg a vörös és a fehér 
kínai vezetés a Japánok felett aratott győ-
zelmet, de néhány évre rá Csang Kaj-
seknek (1928–1931, 1943–1949, 1950–

1975.), a Kuomintang vezérének már 
menekülnie kellett Mao Ce-tung kom-
munistái elől.2 A novemberi megbeszé-
lésük után ugyanakkor semmiféle közös 
megállapodást, egyezményt, de még csak 
egy közös közleményt sem adott ki a két 
elnök, akik egyébként nem „elnöknek”, 
hanem „uramnak” szólították egymást.3

A találkozón Ma Jing-csiu egy ötpon-
tos javaslatot terjesztett elő a két ország 
viszonyának békés fejlesztésére vonatko-
zóan. Mint mondta:

Tajvan: tegnap, ma, holnap*

Vásárhelyi Árpád

Az elmúlt hónapokban két jelentős esemény is történt Tajvan politikai életében. Egy-
részt Szingapúrban zajlott le a Kínai Köztársaság és a Kínai Népköztársaság elnöké-
nek első találkozója, másrészt a szigetországban 2016. januárban tartott elnökválasz-
tás eredményeként először foglalhatja el az államelnöki széket egy politikus hölgy; 
ráadásul nem is az addigi többséggel rendelkező Kuomintang, hanem az ellenzéki 
Demokratikus Haladás Párt jelöltjeként. A jelen tanulmány kitűzött célja, hogy a fent 
említett két eseményhez kapcsolódóan röviden bemutassa Tajvan történetét, politikai 
berendezkedését, státusát, identitástudatát, jövőképét.

Over the recent months two significant events have occurred in the politics of Taiwan. 
First of all, the President of Republic of China met the President of People’s Republic 
of China for the first time since the two countries went on separate ways. Second, 
the president’s position in Taiwan is, for the first time in the country’s life, held by a 
woman. And the new president, Tsai Ing-wen did not even come from the Kuomintang, 
the majority party, but from the Democratic Progressive Party in the opposition. The 
aim of this study is to present Taiwan’s history, political life, identity and possible 
future in connection with these events.

* * *

* A szerző ezúton mond köszönetet Dr. Szabó Máténak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Kara egyetemi tanárának iránymutatásáért, valamint egyes források rendelkezés-
re bocsátásáért.
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Együtt kell működnünk a kínai nem-
zet megfiatalítása és a jövő nemzedé-
keinek érdekében, közös intézménye-
ket kell létrehozni [a Tajvani-szoros 
mindkét oldalán], csökkenteni az el-
lenségeskedés mértékét, fejleszteni a 
párbeszédet. Támogatni kell egymást 
és mélyíteni a kölcsönösen előnyös 
stratégiát.4

Jing-csiu annak a Kuomintangnak 
az elnöke, amely annak idején harcolt 
a kommunisták ellen, ám mára sokkal 
barátibb lett Kínával szemben, mint el-
lenzéke, a Demokratikus Haladás Párt 
(DPP), amely már akkor esélyesebbnek 
tűnt a két hónappal később tartott válasz-
tások megnyerésére, és kifejezetten füg-
getlenségpárti. Úgy tűnik, a találkozóval 
Jing-csiunak inkább a történelmi szerep 
lehetett a fontos, hiszen ő nem újrázha-
tott, ugyanis már nyolc éve volt hatal-
mon.5 Elképzelhető, hogy a feleknek az 
akció még egy Nobel-békedíjat is ered-
ményezhet.6

A két ország közötti közeledés ugyan-
akkor nem teljesen új keletű. Két évvel 
korábban a kormányzó párt kereskedel-
mi egyezményt kötött Kínával, és azóta 
a kínai cégek, termékek, befektetések 
gyorsuló ütemben jelennek meg Tajva-
non. Hszi Csin-pingnek pedig kínai ol-
dalról az lehetett a célja, hogy a követ-
kező tajvani kormányt a találkozóval 
kvázi rákényszerítse a megkezdett pár-
beszéd folytatására.7 A két elnök szinga-
púri megbeszélése alatt egyébként ezrek 
tüntettek Tajpejben. A DPP – amerikai 
és brit iskolákban jogásznak tanult – ve-
zetője, Caj Jing-ven ambivalens érzéseit 

fejezte ki a találkozóval kapcsolatban, 
bár elemzők szerint a kínai fegyveres 
invázióval és a kommunista összeeskü-
véssel való populista riogatást egy ideje 
kivették a politikai eszköztárból, ezzel 
mérséklődött a DPP álláspontja is.8

A Time magazin szerint Hszi Csin-ping 
úgy értékelte, hogy a két országot sem-
mi sem taszíthatja el egymástól, mivel, 
ahogyan mondta: „egy család vagyunk”. 
Majd folytatta: „Habár ez még csak az 
első találkozónk, de úgy éreztük, mintha 
régi barátok lennénk.”9 Egy dolog azon-
ban idővel sem változott: mindkét állam 
magának vindikálja a másik feletti szu-
verenitás gyakorlására való jogot.

A találkozót Szingapúrban rendezték 
meg, aminek pragmatikus okai voltak. 
Egyik résztvevő sem kívánt vendég len-
ni a másik szuverenitása alatti terüle-
ten, viszont célszerűnek találták, hogy 
a helyszín ne legyen túl messze egyik 
fővárostól sem, vagyis ne essen kívül a 
délkelet-ázsiai térségen. Egyes biztonsá-
gi kérdések is fontos szerepet játszottak: 
a szingapúri helyszínt sikerült sokáig ti-
tokban tartani, és az ottani közbiztonság 
magas foka is sokat nyomott a latban. Az 
esetleges demonstrációk kordában tartá-
sának a lehetősége, valamint az újságírók 
megfelelő elhelyezése szempontjából is 
Szingapúr tűnt a legjobb választásnak. 
A vendégek szimbolikus értelemben 
is hasonlítottak a vendéglátójukhoz: 
(a Tajvanra csak a közelmúltig érvényes) 
egypárti modell, amely jelentős gazdasá-
gi növekedéssel párosul, és ugyanúgy a 
tradicionális értékekre (konfucianizmus) 
támaszkodik, egy gyorsan modernizálódó 
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infrastruktúrával párosulva.10 Összefog-
lalva megállapítható, hogy Szingapúr na-
gyon sokban hasonlít mind Kínára, mind 
Tajvanra.

Sok tajvani elemző értékelte a találko-
zót az akkor már közelgő elnökválasztás 
szemszögéből. De elég nehéz volt meg-
jósolni azt, hogy az elnöki megbeszélés 
milyen befolyással lehet a tajvani elnök-
választások kimenetelére.11 Mindeneset-
re a Kuomintang legfőbb ellenfele, a De-
mokratikus Haladás Párt egyáltalán nem 
tekintett rá úgy, mintha az egy demokra-
tizálódási folyamat része lenne.12

A jelen tanulmány célja, hogy a tel-
jesség igénye nélkül bemutassa Tajvan 
történetét, közjogi berendezkedését, ál-
lamát, pártrendszerét, ugyanis mind a 
„történelmi találkozó”, mind pedig a 
közelmúltban lezajlott elnökválasztás jó 
alkalmat kínál azok közelebbi megisme-
résére. Befejezésül pedig bemutatom az 
elnökválasztás eredményeit és az azokon 
alapuló politikai kilátásokat.

Tajvan rövid története

Tajvan őslakosai vándorló ausztroázsiai 
(maláj–polinéziai) népcsoportok leszár-
mazottai, akik sok ezer évvel ezelőtt te-
lepedtek le a szigeten. A kilenc – saját 
nyelvvel, kultúrával és szokásokkal ren-
delkező – honfoglaló törzshöz tartozók 
száma ma már kevesebb, mint négyszáz-
ezer fő. A kínaiak már a 3. században 
megjelentek a szigeten, de a szárazföld 
déli területeiről csak a 6-7. században 
érkeztek jelentősebb számban telepe-
sek. 1206-ban Tajvan a kínai császárság 

protektorátusa lett, azonban csupán a 17. 
századtól indult meg a tömeges áttelepü-
lés.13 Az első kínai telepeket jellemzően a 
Fucsien és Kuangtung tartományból ér-
kezők alapították meg. A sziget 1590-től 
portugál fennhatóság alatt állt, és a hó-
dítóktól származik a Formosa [csodála-
tos sziget] elnevezés is. 1641-ben holland 
gyarmattá vált, míg 1662-ben a Ming-
dinasztia hadserege meg nem szállta. Ké-
sőbb önálló királyság lett, amely azonban 
nem volt hosszú életű. 1683-ban Fucsien 
tartomány részeként ismét kínai terület 
lett. 1885-től önálló tartományi státust 
kapott, Tajpej székhellyel.14

1895-ben Japán a simonoszeki egyez-
ményben foglaltak alapján megszerezte 
Tajvant. A japán megszállás vízválasztó-
nak bizonyult a sziget történelmében. Azt 
megelőzően ugyanis Tajvan kormányza-
tilag irányíthatatlan volt, ami jellemzően 
a megszállóknak az őslakosokkal való 
konfliktusára vezethető vissza. A pots-
dami konferenciát (1945) követően Kína 
visszanyerte a hatalmat Tajvan felett.15

A sziget mai lakosságának (23,5 millió 
fő) 70 százaléka dél-kínai bevándorlók 
leszármazottja, akik immár tajvani ős-
lakosnak tekintik magukat. Az említett, 
alig 2 százalékot kitevő „honfoglalókon” 
kívül (azaz közel 30 százalékban) pedig 
észak- és közép-kínai felmenőkkel bíró 
népességről van szó, akiknek többsége 
az 1940-es években, a Kínai Nemzeti 
Hadsereg tagjaként érkezett a szigetre. 
A tajvani és a kontinensről származó kí-
naiak etnikai megosztottsága sok esetben 
magyarázatot ad a helyi politikai feszült-
ségek kialakulására.16
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1928-tól kezdve a Kínai Köztársaságot 
a Kuomintang mint állampárt uralta.17 
Tajvan történetében azonban meghatáro-
zó jellegű volt az 1927-ben kitört polgár-
háború, amikor is a kommunista és a na-
cionalista párt rivalizálása szakadáshoz 
vezetett.18 Ennek következményeképpen 
Csang Kaj-sek a kommunista párt el-
len fordult. A KMT-t megtisztították a 
baloldali elemektől, a kommunista párt 
tagjainak százait tartóztatták le és végez-
ték ki.19 A japán invázió és Mandzsúria 
megszállása idején Csang Kaj-sek – aki 
a kommunista pártot tartotta a nagyobb 
fenyegetésnek – elutasította, hogy a ja-
pán hadsereg ellen szövetségre lépjen a 
kommunistákkal. Csangot a KMT ve-
zetői több alkalommal is megpróbálták 
– gyakran erőszakos módon – rávenni 
arra, hogy függessze fel a kommunisták-
kal szembeni harcot, és hozzon létre egy 
közös hadsereget a japánok ellen. Ez ké-
sőbb, a második egyesített frontként létre 
is jött. A felek közötti megbékélés ugyan-
akkor csak formális volt.

A második világháború lezárásaként 
1945-ben Japán megadta magát, Kína pe-
dig az ENSZ alapító tagja lett. Az addig 
japán uralom alatt álló Tajvan szövetsé-
ges felügyelet alá került, és az ott tartóz-
kodó japánok a Kínai Köztársaság kato-
nái előtt tették le a fegyvert.

A Kuomintang és a kommunisták kép-
viselői a nyilvánvaló polgárháborús ve-
szély elhárítása, illetve a feszültségek 
további fokozódásának elkerülése ér-
dekében 1945 augusztusában – részben 
amerikai közvetítéssel – tárgyalóasztal-
hoz ültek.20 Az amerikai közvetítők célja 

egy koalíciós kormány létrehozása volt, 
Csang Kaj-sek és Mao Ce-tung (1949–
1976) vezetésével. Ezt az elképzelést 
támogatta az angol–amerikai–szovjet 
külügyminiszteri értekezlet állásfogla-
lása is, amely szerint egy egyesített és 
demokratikus Kína létrehozására kell tö-
rekedni.21

1947 januárjában Tajvanon egy felkelés 
is kirobbant a fél évszázados japán ura-
lom után visszatérő Kuomintang-rend-
szer elnyomása és arroganciája miatt.

A KMT-kormányzás népszerűtlenségé-
hez a gazdasági problémák is jelentősen 
hozzájárultak, nem beszélve a hiperinf-
lációról. A polgárháborús erőviszonyok 
– mind a harci egységek létszáma, mind 
pedig azok felszereltsége – tekintetében a 
Kuomintang jelentős fölényben volt. 
A háború viszont mégis sokáig elhúzó-
dott, és a kommunista csapatok stratégi-
ája meghozta a gyümölcsét, így képesek 
voltak megfordítani a harcok kimenete-
lét. 1949 tavaszán átlépték a Jangce fo-
lyót, majd elfoglalták Nankingot, a KMT 
által addig uralt fővárost.22 1949 októbe-
rében a kommunisták kikiáltották a Kí-
nai Népköztársaságot (KNK),23 majd de-
cemberben Csang Tajvanra menekítette a 
kormányt, és Tajpejt tette meg ideiglenes 
fővárosnak. Bár mind a Kínai Kommu-
nista Párt, mind pedig a Kuomintang le-
ninista ideológián nyugvó politikát foly-
tatott, mégis kiolthatatlan ellentét alakult 
ki köztük.

Csang Kaj-sek 1950. március 1-jei ha-
tállyal a Kínai Köztársaság elnöke lett. 
Ettől az időponttól tekinthető két, egy-
mástól elkülönülő rezsimnek a Kínai 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Jangce
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nanking
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Népköztársaság és a Kínai Köztársaság, 
vagyis a szárazföldi Kína és Tajvan.24 
Csen Cseng tábornok, Tajvan felesküdött 
kormányzója (1949–1950) 1949. május 
19-étől statáriális jogrendet vezetett be, 
arra hivatkozva, hogy a kommunista 
csapatok elfoglalták Fucsien tartományt, 
ami Tajvannal szembeni közvetlen fe-
nyegetésnek tekinthető. A polgárháború 
folytatódott, miközben a KMT katonai 
erődítményeket hozott létre a szigeten, 
és jelentős gazdasági intézkedéseket tett: 
garantálta az árak stabilitását, s piacvédő 
importvámokat vezetett be.25

Csang Kaj-sek a KMT alapvető át-
alakításába kezdett. Elsődleges célja az 
volt, hogy a háború okozta vesztesége-
ket minimalizálja, és egy gazdaságilag 
erős, katonailag pedig ütőképes országot 
hozzon létre. Ennek érdekében kialakí-
totta a saját „barát–ellenség” rendsze-
rét. Először is minden párttagnak újra 
nyilvántartásba kellett vetetnie magát, 
így megtisztította a pártot mindazoktól, 
akiket hűtlennek, az ellenséggel kapcso-
latot tartónak vagy korrupciós ügyben 
érintettnek tartott. A KMT beszivár-
gott a civil társadalmi intézményekbe 
is, mégpedig kifejezetten kémkedési és 
befolyásolási céllal. Csang Kaj-sek halá-
lát (1975) megelőzően fehérterror uralta 
egész Tajvant. Szervezett ellenzék nem 
alakulhatott ki, csupán néhány elszi-
getelt értelmiségi csoport fejthette ki a 
rezsimmel szembeni kritikáját. Az ál-
lamberendezkedés körülményeiből adó-
dóan ezeknek a csoportoknak esélyük 
sem volt szélesebb körű támogatás meg-
szerzésére. Csupán két kis párt létezését 

engedélyezték, amelyek tulajdonképpen 
a KMT szatellitszervezetei voltak, mi-
vel az állampárt által biztosított anyagi 
javakból gazdálkodhattak.26 A kormány-
zati kulcspozíciókat a szárazföldi Kíná-
ból érkezett funkcionáriusok foglalták el. 
Mindennemű kormányzati pozíció betöl-
téséhez szükségessé vált a kuojü (guoyu) 
nyelv ismerete, melynek elsajátítása igen 
nehéz volt az őslakosok vagy a japán 
megszállás alatt szocializálódott és japá-
nul beszélő emberek számára. A tajvani 
őslakosok nyelve a minnan, melyet kínai 
területeken egyáltalán nem beszélnek.

Az osztályharcot marxista-leninista 
alapokon értelmező KMT 1950-ben föld-
reformot vezetett be, melynek során azok 
kezébe kerülhetett a föld, akik azt meg-
művelték – ezzel párt elősegítette mind 
az iparosodást, mind pedig a kapitalis-
ta piacok bővülését. A reform lehetővé 
tette, hogy a földművesek nagymértékű 
kedvezményekkel vásárolják meg a föld-
jeiket a kormánytól.27 Mivel 1979 előtt 
Tajvan az Amerikai Egyesült Államok 
befolyási övezetének volt tekinthető, so-
hasem alakult ki egy pusztán leninista 
társadalom, és sok olyan elemet sem vet-
tek át, amely a totalitárius rendszerben 
működő szárazföldi Kínát jellemezte. 
Így hiányzott a tervgazdaság, a szinte 
minden területen jelentkező ideológiai 
háttér, valamint az a pártpolitika, amely-
nek célja a társadalom folyamatos mobi-
lizálásával az emberek „eszményi állam-
polgárrá” nevelése. A tajvani rendszer 
főként abban különbözött, hogy szintén 
autoriter berendezkedésű volt ugyan, de 
néhány területen – így például az 1950-es 
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évek elejétől a helyi választások tekinte-
tében – megjelentek a demokratikus jel-
leggel bíró intézmények.28

Az 1960-as és 70-es években a Kínai 
Köztársaság gazdasága erőteljes iparo-
sodásnak indult, amely a „tajvani cso-
da” néven vált ismertté. Ez részben an-
nak volt köszönhető, hogy többek között 
amerikai pénzalapok segítették, valamint 
megindult a nemzetközi kereslet a Tajva-
non gyártott termékek iránt.29 A hetvenes 
években gazdaságilag Tajvan lett Japán 
után a második leggyorsabban fejlődő 
állam Ázsiában.30 Hongkong, Dél-Korea, 
valamint Szingapúr mellett a negyedik 
„ázsiai tigrisként” hivatkoztak rá. Tajvan 
gazdasági fejlődését mutatja az is, hogy 
az egy főre eső nemzeti termék (GNP) 
1951 és 2007 között több mint megszáz-
szorozódott: 145 dollárról 17.542 dollárra 
növekedett.31

A gazdasági csoda számottevően 
megerősítette a középosztályt, és alap-
jaiban formálta át a társadalmi osztá-
lyokat. A KMT-nek mint leninista ideo-
lógián alapuló pártnak az egyik legfőbb 
törekvése az oktatás által irányított ver-
senyképesség növelése volt, ami komoly 
eredményeket hozott a társadalmi mobi-
litás tekintetében.32 „Japánon kívül Szin-
gapúr, Tajvan, Szaúd-Arábia és kisebb 
mértékben Irán is modern társadalommá 
vált anélkül, hogy egyidejűleg nyugativá 
vált volna”– írja Samuel P. Huntington.33

A 20. század második felének egyik 
legjelentősebb világméretű eseménye 
a kelet-ázsiai gazdasági fejlődés volt. 
A folyamat az ötvenes években kezdő-
dött Japánban, és egy ideig úgy hitték, 

hogy ez az ország lesz a ritka kivétel, 
vagyis az a nem nyugati állam, amely 
sikeresen hajtja végre a modernizálást, 
és válik gazdaságilag fejletté. A fejlődési 
folyamat azonban kiterjedt a négy „kis-
tigrisre” (Hongkong, Tajvan, Dél-Korea, 
Szingapúr), majd pedig Kínára, Malaj-
ziára, Thaiföldre és Indonéziára is – az 
utóbbi időben pedig egyre inkább jelent-
kezik a Fülöp-szigeteken, Indiában és 
Vietnamban is. Ezek az országok gyak-
ran egy évtizeden át vagy akár annál is 
hosszabb ideig tudtak 8-10 százalékos, 
sőt még nagyobb átlagos éves növekedést 
fenntartani.34 A „kivételt” többé már nem 
Japán jelenti, hanem egyre inkább egész 
Ázsia.35 Ahogy arra Kishore Mahbubani 
rámutatott, Angliának és az Egyesült 
Államoknak 58, illetve 47 év kellett ah-
hoz, hogy megduplázza az egy főre eső 
termelését, Japán ugyanezt 33, Indonézia 
17, Dél-Korea 7, Kína pedig 10 év alatt 
hajtotta végre. A kínai gazdaság a nyolc-
vanas években és a kilencvenes évek első 
felében évente átlagosan 8 százalékkal 
bővült, és a „tigrisek” sem maradtak le 
ettől.36

A KMT sikeresen monopolizálta a ha-
talmát a kormányzat, a fegyveres testü-
letek, így a rendfenntartás tekintetében 
is.37 Az 1970-es évektől a nemzetközi po-
litikai környezet egyre kedvezőtlenebbé 
vált a Kuomintang által kialakított autok-
ratikus kormányzat számára. 1972-ben 
Tajvan – külső politikai nyomásra – kilé-
pett az ENSZ-ből. Az Egyesült Államok 
megszakította vele a hivatalos kapcsola-
tait, és 1979-ben közvetlen kapcsolatot 
létesített a Kínai Népköztársasággal. 
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Ezzel igazából Csang Kaj-sek egykori 
álma vált semmivé, aki Kínát és Tajvant 
egy nacionalista kormányzat irányításá-
val kívánta újraegyesíteni. A külpolitikai 
nehézségek növekedésével párhuzamo-
san a KMT ellenzéke is erősödni kezdett. 
Először a korábban kivándorolt őslako-
sok között jelentek meg, de lassan beszi-
várogtak a szigetre is, különösen Csang 
Kaj-sek halálát követően. Az első igazán 
nagy visszhangot kiváltó eset az úgyne-
vezett Formosa (más néven Kaohsziung) 
-incidens volt, 1979-ben, amikor is a 
Formosa Magazin (az ellenzék vezető 
lapja) az emberi jogok napjáról megemlé-
kező demonstrációt szervezett, ám a ka-
tonai rendőrség közbelépett. A KMT arra 
használta fel az eseményt, hogy minden 
olyan személyt letartóztasson, akit el-
lenzékinek tekintett. A bebörtönzötteket 
perbe fogták és elítélték. Közülük sokan 
a későbbi ellenzéki párt vezetői lettek.

Bár a dangvai [pártonkívüli] mozga-
lom elindítói között nem lehetett konkrét 
társadalmi státusú összetevő csoportokat 
felfedezni, mégis képesek voltak a füg-
getlenség melletti harcban közös célokat 
kialakítani, demokratikus reformokat 
követelni, ami aztán a Demokratikus 
Haladás Párt 1986. szeptember 28-i meg-
alakításához vezetett. Hatalmas érdeklő-
dés övezte, hogy a KMT hogyan reagál 
az ellenzéki párt létrejöttére, és különö-
sen azt, hogy Csang Csing-kuo elnökből 
(1978–1988) milyen reakciókat vált ki. 
Sokak meglepetésére az állampárt békü-
lékeny álláspontot foglalt el az ügyben. 
Zárt ajtók mögött ugyan, de Csang Csing-
kuo visszautasította a párt konzervatív 

tagjainak az új formáció kifejezett elnyo-
mására irányuló követelését, sőt inkább a 
reformfolyamatok felgyorsítását sürgette.

Szükséges ugyanakkor hozzátenni, 
hogy a demokratikus intézményrend-
szer kialakítása nemcsak a helyi körül-
ményektől függött, hanem nagy részben 
a nemzetközi környezet alakulásától is. 
Nem tagadható, hogy a demokratizáló-
dást a legnagyobb mértékben az elnök-
nek – az idők során nagymértékben meg-
változott – hozzáállása segítette elő, ám 
biztos, hogy e tekintetben jelentős volt az 
Egyesült Államok nyomása is.38 Csang 
Csing-kuo 1988-ban bekövetkezett halála 
után a még általa kiválasztott utódja, Li 
Teng-huj (1988–2000) döntései már kö-
zel sem voltak annyira meghatározóak a 
demokratizálódás történelmi folyamatá-
ban. Annak érdekében, hogy a KMT ja-
vítsa a rezsimje nemzetközi megítélését, 
a központi bizottság 1986. október 15-én 
bejelentette, hogy feloldják a rendkívüli 
jogi intézkedések lehetőségét, s így egy 
új jogrend került az addig gyakorolt sta-
táriális jog helyébe.

A DPP 1986. november 10-én tartotta 
első pártkongresszusát. A cenzúra formá-
lisan megszűnt, engedélyezték a demonst-
rációkat, illetve bevezették a sztrájkjogot. 
Engedélyt adtak ezenkívül a tajvani ál-
lampolgárok Kínába történő utazására 
is. A KMT vezette kormány megpró-
bált – legalább részben – eleget tenni a 
lakosság elvárásainak, illetve át is vett 
néhányat a DDP által meghirdetett poli-
tikai törekvésekből. Ennek köszönhető, 
hogy a KMT nagyobb veszteség nélkül 
élhette túl a demokratikus fordulatot, 
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így 1991-ben és 1996-ban is nemzeti vá-
lasztásokat nyerhetett.39

Az 1991. évi választások után a KMT 
megtartotta ugyan a hatalmát, de a tör-
vényhozási képviselők mintegy harma-
dát a DPP adta, amely a politikájának 
köszönhetően immár hiteles ellenzéki 
erőnek volt tekinthető.40 1996-ban tartot-
ták meg az első demokratikus elnökvá-
lasztást,41 melynek eredményeként ismét 
Li Teng-huj lett Tajvan elnöke. A 2000-
ben tartott elnökválasztás alkalmával vi-
szont már a DPP jelöltje, Csen Suj-pien 
(2000–2008) győzedelmeskedett, mely 
tény önmagában is jelentős mérföldköve 
Tajvan demokratikus átalakulásának.42

A vezető párt a befolyását a kormány-
zaton és a jogalkotó intézményeken kívül 
kiterjesztette a gazdaságra is. A párt és 
az állam közötti átfedés ugyan nem volt 
teljes körű, de a KMT így is állampárt-
nak volt tekinthető. A párt és a hatalmi 
centrumok közötti összefonódás azt 
eredményezte, hogy a Kuomintang az ál-
lam nevében jelentős javakat szerezhetett 
meg. Az állami és a pártvagyonok szét-
választása pedig a korrupció melegágyá-
vá vált, ami nagyszámú – magas rangú 
politikusokat is érintő – büntetőügyet 
vont maga után. A gyanúsíottak között 
volt mindkét államelnök, Li Teng-huj és 
Csen Suj-pien is.43

Tajvan státusa, identitástudata

A Kínai Köztársaság politikai státusa a 
mai napig vitatott. Kína továbbra sem is-
meri el Tajvan szuverenitását, ezenfelül 
a két ország között területi követelések 

is felmerültek. Tajvannak ugyanakkor 
saját körülhatárolt területe, alkotmánya, 
függetlenül választott elnöke és jelentős 
hadereje van, és mint ilyen, független ál-
lamként tekint magára. Területét a Kínai 
Népköztársaság sem közigazgatásilag, 
sem katonailag nem irányította soha.44

A KNK viszont az „egy Kína”-politika 
keretében és az „elszakadásellenes tör-
vény” értelmében kész arra, hogy ameny-
nyiben békés tárgyalások útján nem sike-
rül Tajvant magához csatolnia, erőszak-
kal fogja azt megtenni.45 Kína továbbra 
is arra törekszik, hogy más országok ne 
ismerjék el Tajvant független államként, 
és több esetben meg is szakították a dip-
lomáciai kapcsolataikat olyan államok-
kal, amelyek elismerték a független Kí-
nai Köztársaság szuverenitását.

Az Amerikai Egyesült Államok Taj-
van egyik fő szövetségese. A két ország 
kapcsolatát ma is az 1979-ben elfoga-
dott Taiwan Relations Act alapozza meg, 
amely szerint az USA a Kínai Köztár-
saságot fegyverekkel látja el, hogy meg 
tudja védeni magát. A felek közötti meg-
állapodás ellenben arra nem terjed ki, 
hogy egy esetleges fegyveres konflik-
tus esetén az Egyesült Államok beavat-
kozna-e Tajvan oldalán vagy sem.46 Az 
Amerikai Egyesült Államok álláspontja 
szerint mindkét országnak tartózkodnia 
kell az olyan cselekedetektől, illetve kije-
lentésektől, amelyek „egyoldalúan meg-
változtatnák Tajvan státusát”.47 Az USA 
már a kezdetektől fontos szerepet játszott 
a Tajvannal kapcsolatos ügyekben. Mint 
arról már szó volt, közvetítőként már a 
polgárháború idején előtérbe került, míg 
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az 1940-es évek második felében a Ku-
omintang elszigetelődésében elsősorban 
éppen a megváltozott amerikai álláspont 
játszotta a döntő szerepet.48

Az Egyesült Államok a Tajvan–Kína-
kérdést 1949-től hidegháborús megvilá-
gításban kezelte. Éppen ezért a legfőbb 
szempontja a Moszkvától való elzárkó-
zás volt, és annak megfelelően alakította 
a külpolitikáját. 1950-től lassan távolodni 
kezdett az eredeti álláspontjától, misze-
rint elfogadja, hogy a kínai kommunisták 
elfoglalják Tajvant, de továbbra sem vál-
lalt nyílt konfrontációt Kínával sem eb-
ben a kérdésben, sem egyéb kelet-ázsiai 
ügyben – egészen a koreai háború kez-
detéig.

A koreai háború kitörésekor megosz-
lottak a vélemények a Tajvan–Kína-kér-
dés további sorsáról: egyesek azt felté-
telezték, hogy megindul a Tajvan elleni 
invázió. Viszont abban mindenki egyet-
értett, hogy a kérdés továbbra is változat-
lanul és egyre intenzívebben napirenden 
marad. Truman 1950. június 27-i beszéde 
új helyzetet teremtett, amikor a koreai tá-
madással kapcsolatban kijelentette:

Formóza elfoglalása a kommunista 
erők által közvetlen fenyegetés lenne 
a csendes-óceáni terület biztonságára 
és az USA erőire, amelyek törvényes 
és szükséges funkcióikat teljesítik 
azon a területen. Következésképpen 
megparancsoltam a 7. flottának, hogy 
akadályozzon meg bármilyen táma-
dást Formóza ellen. Ezen akció kö-
vetkezményeként felszólítom a kínai 
kormányt Formózán, hogy szüntes-
sen meg minden légi és tengeri tevé-
kenységet a szárazföld ellen.49

A tajvani Kuomintang-kormány fenn-
maradása mind Moszkvának, mind Wa-
shingtonnak érdekében állt. Sztálin szá-
mára Tajvan addig volt hasznos, amíg 
kizárta, hátráltatta az Egyesült Államok 
és a Kínai Népköztársaság kapcsolatai-
nak az erősödését és normalizálását, míg 
Truman szemében Tajvan a Kínára gya-
korolt nyomás stratégiájának a részévé 
vált.50 1954. december 2-án egy tízpon-
tos kölcsönös védelmi szerződést írt alá 
az USA és a Kínai Köztársaság. Ennek 
lényege egyrészt, hogy a felek vállalják, 
hogy – az ENSZ alapokmányának meg-
felelően – nemzetközi konfliktusaikat bé-
kés eszközökkel rendezik, velük a nem-
zetközi békét, biztonságot és igazságot 
nem veszélyeztetik, továbbá nemzetközi 
kapcsolataikban tartózkodnak minden 
olyan fenyegetéstől és erő alkalmazásá-
tól, amely az ENSZ céljaival ellentétes. 
Másrészt a Kínai Köztársaság kormánya 
garantálta, az USA pedig elfogadta azt 
a jogát, hogy szárazföldi, légi és tengeri 
erőit védelmi célokból Tajvan körül és a 
Penghu (Pescadores) -szigetek térségé-
ben állomásoztassa. Harmadrészt pedig 
a felek vállalták, hogy a szerződés célja-
inak eredményesebb elérése érdekében 
közösen fejlesztik az egyéni és kollektív 
ellenállásukat a romboló kommunista tá-
madásokkal és tevékenységekkel szemben.

Tajvan függetlenségének kérdésében 
két szélsőséges álláspontot képviselő 
csoport létezik a Kínai Köztársaság-
ban: az egyik a szárazföldi Kínával való 
egyesülést támogató úgynevezett „kék 
tábor”, a másik a független szuverenitást 
preferáló „zöld tábor”.51 A kék tábort a 



46 Külügyi Szemle

Vásárhelyi Árpád

Kuomintang vezeti, amely jelenleg tá-
mogatja ugyan a status quo fenntartását, 
végső céljuk azonban az egyesülés. Az 
azonnali vagy rövid időn belül megvaló-
suló uniót viszont nem támogatja, mivel 
sem a párt tagjainak, sem a lakosságnak 
a többsége nem fogadná azt el.52 Ma Jing-
csiu köztársasági elnök (egyben a KMT 
elnöke) álláspontja az, hogy egy esetle-
ges egyesülésnek mindenképpen elő-
feltétele lenne a demokratikus rendszer 
kialakítása Kínában, a tajvani gazdasági 
fejlettséghez hasonló szint ottani elérése, 
valamint a javak igazságos elosztása.53 
A Demokratikus Haladás Párt a zöld tá-
bor vezetőjeként hivatalosan a független-
séget támogatja, gyakorlatilag azonban 
szintén a status quo ideiglenes fenntartá-
sa mellett érvel.54

Az ország politikai státusának bizony-
talansága a nemzeti identitástudatra is 
nyilvánvaló hatással van. Tajvan lakos-
ságának körülbelül 98 százaléka a han 
kínaiak leszármazottja.55 A kulturális 
örökség mellett azonban a tajvani la-
kosok nemzettudatára a több száz éves 
földrajzi elszigeteltség, a mintegy száz-
éves politikai szeparáció és a harmadik 
országból érkező (japán, amerikai) hatás, 
valamint a Kínai Köztársaság és a Kínai 
Népköztársaság közötti politikai feszült-
ség egyaránt hatással volt. A rendszervál-
tás óta a sajátos tajvani identitás a politi-
kai csatározások gyakori témája. Annak 
elfogadása különbözteti meg az országot 
a kontinentális Kínától, és alátámasztja 
az önálló szuverenitást is.56 A zöld tábor 
a megkülönböztetett tajvani identitást, 
míg a kék tábor a kínait támogatja.57 

A Kuomintang azonban az utóbbi időben 
inkább a kínai identitáson belüli tajvani 
nemzettudatot támogatja, mint ami egy 
esetleges kompromisszumos megoldás 
alapját jelentheti.58

A tajvani identitástudatot azonban 
más körülmények is meghatározzák. Az 
ázsiaiak úgy hiszik, hogy Kelet-Ázsia 
képes fenntartani gazdasági fejlődését, 
és hamarosan túlszárnyalja a Nyugatot a 
gazdasági termelés terén, tehát egyre na-
gyobb hatalomhoz jut a világ ügyeiben. 
A gazdasági növekedés hatalomérzetet 
kelt az ázsiai társadalmakban, egyben 
megerősíti őket abban a hitükben, hogy 
képesek megőrizni a saját identitásukat 
a Nyugattal szemben. „Vége azoknak az 
időknek, amikor ha az Egyesült Álla-
mokban tüsszentettek egyet, Ázsia máris 
elkapta a náthát” – jelentette ki egy ve-
zető japán újságíró 1993-ban.59 Meg van-
nak arról győződve, hogy ez a gazdasági 
siker jórészt az ázsiai kultúra gyümölcse, 
mivel az a kulturálisan és társadalmilag 
egyaránt hanyatló nyugati civilizáció fe-
lett áll.60

Bár a kelet-ázsiaiak felismerik a kü-
lönféle ázsiai társadalmak és civilizációk 
közötti különbségeket, mégis főként az-
zal érvelnek, hogy sok fontos dologban 
azonosak. Ezek közül az egyik legfőbb 
– egy kínai másként gondolkodó szerint – 
a konfucianizmus értékrendszere, mely a 
történelem folyamán fennmaradt, és azt 
a régió többi állama is vezérelvnek tart-
ja.61 Hasonlóan fontos vonás, hogy egy-
formán elutasítják az individualizmust, 
és lényegében mindenütt a „puha” tekin-
télyelvűség vagy a demokrácia nagyon 
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korlátozott formái uralkodnak.62 A kelet-
ázsiaiak szerint az ázsiai fejlődés és az 
ottani értékek olyan modellt képeznek, 
melyet más nem nyugati társadalmaknak 
is magukévá kellene tenniük a Nyugat-
hoz való felzárkózásuk során, sőt még a 
Nyugatnak sem ártana átvennie, ha meg 
akar újulni. Ahogyan állítják:

Egyszerűen nem működik az az an-
golszász fejlődési modell, melyet az 
elmúlt négy évtizedben annyira ün-
nepeltek, és kikiáltottak a legjobb 
módszernek a fejlődő országok átala-
kítására: gazdaságuk modernizálásá-
ra, illetve életképes politikai rendszer 
kiépítésére.63

Lassanként a kelet-ázsiai modell lép 
mindenütt a nyugati helyébe: ma Mexi-
kótól és Chilétől Iránig, Törökországig, 
illetve a hajdani szovjet köztársaságokig 
úgy próbálnak tanulni Ázsia sikeréből, 
mint a korábbi nemzedékek a nyugatia-
kéból. Ázsia „át kell, hogy adja a világ 
többi részének azokat az értékeket, me-
lyek egyetemesek... ennek az eszmény-
nek az átadása pedig az ázsiai társadalmi 
rendszer exportálását jelenti, különösen a 
kelet-ázsiaiét.” Szükségszerű, hogy Japán 
és más ázsiai országok a „csendes-óceáni 
globalizmuson” munkálkodjanak, hogy 
„globalizálják Ázsiát”, s ezáltal „döntő 
módon megváltoztassák az új világrend 
képét”.64

A hat különféle civilizációnak is ott-
hont adó Kelet-Ázsiában egyre erőtelje-
sebb a fegyverkezési láz, és regionális 
viták kerülnek előtérbe. A három „kis 
Kína” (Tajvan, Hongkong és Szingapúr), 
valamint a tengerentúli kínai közösségek 

egyre jobban figyelnek az anyaországra, 
egyre inkább szélesítik vele a kapcso-
lataikat, és természetszerűen függeni 
is kezdenek tőle.65 Kelet-Ázsiában a ki-
lencvenes évek kezdete óta nem létezett 
a NATO-hoz fogható biztonsági szer-
vezet vagy többoldalú katonai szövet-
ség. Az 1967-ben létrehozott egyetlen 
multicivilizációs regionális szervezet, 
az ASEAN egy kínai, egy buddhista, 
egy keresztény és két muzulmán tagál-
lamot egyesített. Valamennyiüknek rövid 
időn belül szembesülniük kellett olyan 
létező kihívásokkal, mint a szórványos 
kommunista lázadások, illetve olyan le-
hetséges kihívásokkal, mint Vietnam 
és Kína konfliktusa az észak-vietnami 
határövezetben. Az ASEAN gyakran 
szerepel a hatékony multicivilizációs 
szervezet példájaként. Ugyanakkor az 
ilyen szervezetek korlátozottságának a 
klasszikus példájaként is említhetnénk. 
Nem katonai szövetség, ám tagjai időről 
időre kétoldalú katonai együttműködésre 
kényszerülnek, miközben növelik a hadi 
költségvetésüket és gyarapítják a hadere-
jüket; pedig ez éles ellentétben áll azzal, 
amit a nyugat-európai és latin-amerikai 
országok tesznek.

A növekvő gazdasági hatalom és a kö-
zös kínai kultúra arra indította Hongkon-
got, Tajvant és Szingapúrt, hogy egyre 
szorosabb viszonyt alakítsanak ki a kínai 
anyaországgal.66 Tajvan nem fejlesztette 
olyan viharos gyorsasággal a kapcsolatait 
Pekinggel, mint Hongkong, de a nyolcva-
nas években e téren is jelentős változások 
történtek. 1949 után három évtizeden át 
a két Kína nem volt hajlandó elismerni 
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egymás létét, illetve legitimitását; tulaj-
donképpen háborús viszonyban álltak 
egymással, ami abban nyilvánult meg, 
hogy időről időre gépfegyverrel lőtték 
egymás partjait.

Miután azonban Teng Hsziao-ping 
(1976–1989) hatalma megerősödött, és 
elindították a gazdasági reformokat, az 
anyaország kormánya több lépést tett a 
békülés felé. 1981-ben a tajvani kormány 
válaszolt rájuk, és lassan távolodni kez-
dett a korábban meghirdetett ún. „három 
nem” politikájától, azaz attól, hogy se 
kapcsolat, se tárgyalás, se kompromisz-
szum Pekinggel. 1986 májusában a két 
fél képviselői először ültek tárgyalóasz-
talhoz. Az eseményre egy Kínába eltérí-
tett tajvani repülőgép visszaszolgáltatása 
adott alkalmat. A következő évben Tajvan 
eltörölte az addig érvényben lévő Kíná-
ba utazási tilalmat. A kapcsolatok gyors 
fejlődését nagyban segítette a „közös 
kínaiság” és az abból adódó kölcsönös 
bizalom. Ahogy azt a tajvani küldöttség 
egyik tagja megfogalmazta, „a tajvaniak 
és a kínaiak tudják, hogy a vér nem válik 
vízzé”, büszkék egymás eredményeire.

1993 végére 4,2 millió tajvani látoga-
tott a szárazföldre, illetve 40.000 kínai 
Tajvanra; ma már naponta negyvenezres 
levélforgalmat és tizenháromezer te-
lefonhívást regisztrálnak. A két Kína 
egymással folytatott kereskedelme a je-
lentések szerint 1993-ban elérte a 14,4 
milliárd dollárt; húszezer tajvani vállal-
kozás összesen 15 és 30 milliárd dollár 
közötti értékben fektetett be az anyaor-
szágban. Tajvan figyelme egyre növekvő 
mértékben irányult Pekingre, és sikere 

mindinkább ettől a kapcsolattól füg-
gött. 1993-ban egy tajvani tisztségviselő 
megjegyezte, hogy „1980 előtt Tajvan 
legfontosabb piaca Amerika volt, de a 
kilencvenes évekre megtanultuk, hogy 
Tajvan gazdasági sikerének a legkritiku-
sabb tényezője Kína”.67 A tajvani befek-
tetők szemében a kínaiak egyik legfőbb 
vonzereje az olcsó munkaerő lett, hiszen 
odahaza minduntalan annak hiányával 
kellett szembenézniük. 1994-ben aztán 
elkezdett megfordulni a tőke–munkaerő 
rossz egyensúlyi folyamata, miután taj-
vani halászati társaságok tízezer kínai 
munkást alkalmaztak a hajóikon.

A gazdasági kapcsolatok fejlődése a 
kormányok közvetlen tárgyalásaihoz 
vezettek. A kommunikáció elősegítése 
érdekében Tajvan 1991-ben létrehozta a 
Tengerszoros-közi Alapítványt, Peking 
pedig a Tajvani-szoros Menti Kapcso-
latok Szövetségét. 1993-ban tartották 
az első kormányközi találkozót Szinga-
púrban, amelyet aztán több, Kínában és 
Tajvanon rendezett megbeszélés követett. 
1994 augusztusában egy olyan megálla-
podás született, amely „áttörést” hozott: 
több problémát is tisztáztak, és megkez-
dődött egy kormányfői csúcstalálkozó 
előkészítése. A kilencvenes évek közepén 
viszont még mindig több komoly nézetel-
térés nehezítette Tajpej és Peking barát-
kozását. Ilyen volt például a szuverenitás 
problémája, Tajvan részvétele a nemzet-
közi szervezetekben, illetve annak a le-
hetősége, hogy Tajvan független ország-
ként fogalmazza újra magát. Ez utóbbi 
valószínűsége azonban egyre távolabbi-
nak tűnt, mivel a függetlenség ügyének fő 
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támogatója, a DPP egyre inkább belátta, 
hogy a szavazók nem kívánják megzavar-
ni az anyaországgal kialakuló kapcsola-
tokat. Így ha tovább erőlteti az ügyet, az-
zal csak rontja a választási esélyeit A párt 
vezetői tehát azt hangsúlyozták, hogy 
hatalomra jutásuk esetén a függetlenség 
kérdését nem tűznék azonnal napirendre.

Mindkét kormánynak érdeke volt, 
hogy megerősödjék a kínai fennhatóság 
a Spratly-szigeteken, illetve a Dél-kínai-
tenger más szigetein; valamint hogy Pe-
king megkapja a legnagyobb kereskedel-
mi kedvezményt. Mivel pedig a kilencve-
nes évek elejétől fogva a két Kína lassan, 
de érzékelhetően és törvényszerűen kö-
zeledett egymáshoz, a bővülő gazdasági 
kapcsolataik, valamint közös kulturális 
identitásuk segítette a közös érdekeik ki-
alakulását.68

Ez a közeledés 1995-ben váratlanul 
megszakadt, amikor a tajvani kormány 
agresszíven kezdte követelni a diplomáci-
ai elismerést, illetve azt, hogy beléphessen 
a nemzetközi szervezetekbe. Li Teng-huj 
elnök „magánlátogatást” tett az Egyesült 
Államokban, majd az 1995. decembe-
ri tajvani parlamenti választásokat 1996 
márciusában elnökválasztás követte. Erre 
válaszul Peking a nagyobb tajvani kikötők 
közelében víz alatti fegyverkísérletekbe 
kezdett, és hadgyakorlatokat tartott a Taj-
vanhoz tartozó szigetek partjainál. E fej-
lemények két fontos kérdést vetettek fel. 
Megtarthatja-e Tajvan a demokratikus be-
rendezkedését anélkül, hogy hivatalosan 
függetlenné válna? Illetve lehet-e a jövő-
ben Tajvan demokratikus állam anélkül, 
hogy gyakorlatilag független legyen?

Tajvan Kínával fenntartott kapcso-
latai addig két szakaszon mentek át, és 
épp akkor érkeztek el egy harmadik-
hoz. A tajvani nemzeti kormány éveken 
át igényt formált arra, hogy egész Kína 
kormányának tekintsék. Ez természete-
sen konfliktust okozott Tajpej és Peking 
között. A nyolcvanas években a tajvani 
kormány felhagyott ezzel az öncsalással, 
és azt követően már csak a szigetország-
ra vonatkozó szuverenitást tekintette 
sajátjának. Ez megteremtette számára a 
lehetőséget, hogy problémamentesen al-
kalmazkodni tudjon Peking „egy ország, 
két rendszer” koncepciójához.

Tajvanon azonban sok befolyásos 
egyén és csoport kezdte egyre inkább 
hangsúlyozni a sziget elkülönülő nemze-
ti identitását. Kiemelték, hogy rövid időt 
töltöttek csak kínai fennhatóság alatt, rá-
adásul a mandarin kínait beszélők a helyi 
nyelvjárást sem értik. Tulajdonképpen 
nem kínai államként próbálták meghatá-
rozni a tajvani társadalmat, vagyis Kíná-
tól független legitim államként. Ráadá-
sul minél aktívabb nemzetközi szerepet 
kezdett játszani a tajvani kormány, annál 
inkább az a benyomás alakult ki a sziget-
ről, mintha az külön állam lenne, és nem 
Kína része. Röviden: a tajvani kormány 
korábbi önmeghatározása, mellyel teljes 
Kína kormányának nyilvánította magát, 
mára megváltozott.

Az új meghatározás szerint Tajvan 
vezetése Kína egy részének a kormá-
nyaként működik, és idővel e folyamat 
új önmeghatározáshoz vezethet, amely 
már nem kötődne Kínához. Ez utóbbi 
helyzet – mely de facto függetlenséget 
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jelentene – teljesen elfogadhatatlan a kí-
nai kormányzat számára. Peking több-
ször is megerősítette, hogy kész katonai 
erőt is bevetni a megakadályozására. 
Kínai kormányzati vezetők azt is kinyil-
vánították, hogy Hongkong 1997-es és 
Makaó 1999-es csatlakozása után lépé-
seket tesznek azért, hogy Tajvant is új-
raegyesítsék az anyaországgal. Hogy ez 
miként fog megvalósulni, az attól függ, 
milyen mértékben növekszik majd Tajva-
non azok száma és befolyása, akik a füg-
getlenséget támogatják. De az is fontos 
szempont, hogy milyen eredményt hoz 
majd a pekingi örökösödési harc, mely 
még nacionalistább álláspontra hangol-
hatja a politikai és katonai vezetőket. 
Függ továbbá a kínai katonai potenciál 
fejlődésétől is, melynek révén lehetővé 
válhat, hogy a kínai hadsereg blokádot 
vonjon Tajvan köré, vagy éppen lerohanja 
a szigetországot.

A 21. század elejére Tajvan – akár azért, 
mert enged az erőszaknak, akár felis-
merve az alkalmazkodás előnyeit, vagy 
esetleg mindkettő hatására – mindenkép-
pen kénytelen lett szorosabb kapcsolato-
kat kialakítani a szárazföldi Kínával.69 
A Peking által 2005-ben jóváhagyott, 
elszakadásellenes törvény kimondja, 
hogy amennyiben Tajvan, „Kína lázadó 
provinciája” bármilyen lépést tesz a füg-
getlenedés irányába, vagy a szigetnek a 
szárazfölddel való békés újraegyesítésé-
nek a lehetőségei végképp kimerülnek, a 
KNK-nak minden szükséges intézkedést 
meg kell tennie az ország szuverenitásá-
nak és területi egységének védelmében. 
Úgy tűnik azonban, hogy Kína mára egyre 

inkább a soft power alkalmazására helye-
zi a hangsúlyt, és indirekt módon próbálja 
kikényszeríteni a két terület egyesítését.70 
Egyes elemzők az elszakadásellenes tör-
vényt úgy értelmezik, hogy annak lénye-
ge pontosan az, hogy behatárolja a kínai 
katonai hatalom esetleges Tajvan elleni 
támadásának a lehetőségét, vagyis a kife-
jezetten arra irányuló kormányzati döntés 
nélkül az ne legyen lehetséges. Ven Csia-
pao (2003–2013) miniszterelnök azt han-
goztatta, hogy nem „háborús törvényt” 
hagytak jóvá a képviselők; szavai sze-
rint a jogszabálytervezet szövege „nem 
a Tajvan elleni erő alkalmazásáról” szól, 
hanem arra szolgál, hogy „előmozdítsa a 
felek közötti viszony jobbítását, s Tajvan 
(Kínával való) békés újraegyesítését”.71

A Kínai Köztársaság 1949-től egészen 
a statáriális jogrend 1987-es megszűné-
séig a szárazföldivel együtt értendő Kína 
egyetlen jogszerű kormányának tekintet-
te magát. A rendszerváltás óta az újabb 
kormányok már nem követelik Kína 
egész területét – vagyis elméletben a 
köztársaság területéhez tartozónak tekin-
tik a kontinentális Kínát, több szigetet és 
Mongóliát is, de gyakorlatilag elfogadták 
a status quót.72 Bár a Kínai Köztársaság 
a területi követelései miatt elméletileg 
a kontinentális Kínában élőket is a saját 
állampolgárainak tekinti, a gyakorlatban 
azonban megkülönböztetik őket: külön 
beutazási dokumentumokra van szüksé-
gük, és nincs szavazati joguk Tajvanon.73 
Tajvan igyekszik javítani a viszonyát az 
elméletben szintén magáénak tekintett 
Mongóliával is, és ma már elismeri an-
nak független állam voltát.74
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Mivel csak kevés ország ismeri el a 
független és szuverén Kínai Köztársasá-
got, az ország tagja az ENSZ-ben Nem 
Képviselt Nemzetek és Népek Szerve-
zetének (Unrepresented Nations and 
Peoples Organization, UNPO), ahol 
a Taiwan Foundation for Democracy 
(TFD) képviseli az országot, Tajvan név 
alatt.75 A Kínai Népköztársaság megsza-
kít minden diplomáciai kapcsolatot azon 
országokkal, amelyek elismerik a Kínai 
Köztársaságot.76 A 2015-ös adatok alap-
ján 22 ország ismeri el Tajvant:77 Belize, 
Burkina Faso, a Dominikai Köztársaság, 
El Salvador, Guatemala, Haiti, Hondu-
ras, Kiribati, Marshall-szigetek, Nauru, 
Nicaragua, Palau, Panama, Paraguay, 
St. Christopher and Nevis, Saint Lucia, 
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek, 
São Tomé és Príncipe, Salamon-szige-
tek, Szváziföld, Tuvalu, Vatikán. Azok 
az országok, amelyek hivatalosan nem 
ismerik el ugyan Tajvant, de mégis kap-
csolatokat kívánnak vele fenntartani, 
ezt az ún. Tajpej Képviseleti Iroda né-
ven működő de facto nagykövetségeken 
keresztül tehetik, ahol például a vízum-
ügyeket is intézik.78 Tajvan 57 országban 
mindösszesen 93 képviseleti irodát tart 
fenn, valamint képviselettel rendelkezik 
a Világkereskedelmi Szervezet központ-
jában, Genfben.79

Tajvan és Magyarország
kapcsolatai

A magyar–tajvani kapcsolatok fejlődése 
azt követően vette kezdetét, hogy 1979-
ben a tajvani hatóságok engedélyezték, 

hogy a sziget lakosai és cégei kapcsolatba 
lépjenek az akkori szocialista országok-
kal. A nyolcvanas évektől felgyorsult a 
gazdasági kapcsolatépítés, és több üzleti, 
pénzügyi küldöttség is ellátogatott Ma-
gyarországra, illetve hazai szakemberek 
utaztak Tajvanra. Ennek eredményeként 
a kereskedelmi forgalom volumene 1980 
és 1990 között 0,7 millió dollárról 41,7 
millió dollárra nőtt. 1989 augusztusában 
a tajvani hatóságok megszüntették azo-
kat a korlátozó rendelkezéseket, amelyek 
megnehezítették a magyar áruk ottani 
piacra jutását, és különleges engedélyhez 
kötötték a tajvani cégek magyarországi 
üzleti tevékenységét.80

Magyarország sem tartozik a Tajvant 
önálló államnak elismerő országok közé, 
nem tart fenn diplomáciai kapcsolatot 
vele, és nem folytat hivatalos kormány-
közi együttműködést sem, ugyanakkor 
1998 óta a tajpeji Magyar Kereskedelmi 
Iroda révén állandó képviselettel rendel-
kezik a szigeten.81 Az iroda létrejöttével 
Magyarország olyan képviseleti, érdek-
védelmi jelenlétet alakított ki Tajvanon, 
amely – a sajátos politikai helyzethez 
igazodva – a magyar állampolgárok, jogi 
személyek, vállalatok számára a diplo-
máciai missziókhoz hasonló szolgáltatá-
sokat tud nyújtani.82 Az iroda egyúttal a 
szigetre látogató magyar állampolgárok 
teljes körű konzuli érdekvédelmét is el-
látja.83 Tajvan Magyarországon szintén 
hasonló módon, a Tajpej Képviseleti 
Irodán keresztül van jelen.84 Az együtt-
működés egyezményes kereteit nem hi-
vatalos, nem kormányközi jellegű doku-
mentumok (levélváltások, emlékeztetők), 
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valamint a magánjogi státuszú szerveze-
tek (pl. MTA, ITDH, kamarák, gazdasá-
gi szakmai szövetségek) közötti együtt-
működések egyetértési memorandumai 
(memorandum of understanding, MOU) 
szabályozzák.85

Az utóbbi években tajvani cégek jelen-
tősebb tőkebefektetéseket hajtottak végre 
Magyarországon. 2003-ban a legnagyobb 
tajvani elektronikai vállalat, a Foxconn/
Hon Hai Csehországban működő válla-
lata egy 80 millió dollár értékű beruhá-
zást kezdett el Komáromban. Emellett 
rendszeresnek mondható az ösztöndíja-
sok, szakértők cseréje, illetve a tajvani 
kormány finanszírozásával vagy önkölt-
séges alapon növekvő számban tanulnak 
tajvani fiatalok hazánkban (elsősorban a 
debreceni orvostudományi egyetemen). 
Jelentős a Magyarország iránti turiszti-
kai érdeklődés: évente 10-15 ezer tajvani 
turista keresi fel hazánkat. 1990-ben Taj-
van Tajpej Kereskedelmi Iroda (Taipei 
Trade Office) néven magánjogi státuszú 
kereskedelmi képviseletet nyitott Buda-
pesten. Ez a misszió volt Tajvan első kül-
képviselete a közép- és kelet-európai tér-
ségben. Az iroda 1995-ben Tajpej Kép-
viseleti Irodára (Taipei Representative 
Office) változtatta az elnevezését. Hason-
ló megfontolásból és működési feltételek 
mellett állították fel Tajpejben a Magyar 
Kereskedelmi Irodát (Hungarian Trade 
Office), amely 1998. július 23-án kezdte 
meg a működését.86

Tajvan államszervezete, közjogi 
berendezkedése, pártrendszere

A kormányzat öt jüanra [kamara] épül: 
a végrehajtó, a törvényhozó, az igazság-
szolgáltató, a vizsgáztatói és a vizsgá-
lói jüanra.87 Tajvan elnökét négyévente 
választják, és egy alkalommal választ-
ható újra.88 Nem rendelkezik vétójoggal 
a törvényhozás döntéseivel szemben.89 
A törvényhozó jüan 113 választott kép-
viselőből áll; a választásokat négyévente 
tartják. A végrehajtó kamara elnökeként 
funkcionáló miniszterelnököt az elnök 
nevezi ki. Az igazságszolgáltató jüan 15 
bíróból áll, beleértve az elnököt is. A ta-
gokat ő jelöli és nevezi ki, a törvényhozó 
kamara beleegyezésével. A bírók kine-
vezése nyolc évre szól, és közvetlenül a 
terminus után nem ismételhető meg.90

Az elnökválasztások történetében egy-
szer, 2004-ben fordult elő az, hogy a 
KMT és szövetséges pártja nem fogadta 
el a választások eredményét. Mintegy 
félmillió támogatójuk ment ki az utcák-
ra azért, hogy vagy ismételjék meg a vá-
lasztást, vagy számolják újra a szavaza-
tokat. Mivel a követelésüknek nem volt 
alkotmányos alapja, a kételkedők számá-
ra nem maradt más út, mint az eredmény 
bírósági úton történő megtámadása. Az 
alulmaradtak két jogi eljárást is indítot-
tak a tajvani legfelsőbb bíróságon. Az 
egyiket a Központi Választási Bizottság 
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ellen, azzal az indoklással, hogy az a jog-
szabályok megszegésével tartotta meg a 
választásokat. A másik pert pedig a DPP 
jelöltje ellen; őt azzal vádolták, hogy a 
megválasztásához szükséges szavazatok 
megszerzése érdekében jogtalan eszkö-
zöket használt.91

A tajvani demokratizálódási folyamat 
kezdő évének 1987-et lehet tekinteni. At-
tól kezdve a hatalom folyamatosan teret 
engedett az ellenzéki törekvéseknek és 
a civil mozgalmak tevékenységének.92 
A Formosa-incidenst követő időszakban 
(1978–1986) az ellenzéki mobilizáció je-
lentős hatást gyakorolt a demokratizáló-
dási folyamatokra. Aktivistáik  megala-
pították a Közpolitika-kutató Egyesületet 
(Public Policy Research Association), 
és egy olyan szamizdat magazint adtak 
ki és terjesztettek, melyben a szabad-
sággal, a demokráciával és a társadalmi 
haladással kapcsolatos témákról fejtet-
ték ki a véleményüket. A csoport, mely 
magát Új Áramlatnak nevezte, egy sor 
diskurzust indított a fenti témákról, mo-
bilizálva ezzel az ellenzéki erők jórészét. 
Ennek eredményeként idővel a KMT-
rezsimmel szemben létrejött egy alter-
natív mozgalom. Ez a csoport lett aztán 
az alapja annak a pártnak, amely végül 
1986. szeptember 28-án Demokratikus 
Haladás Párt néven alakult meg. Ezt az 
eseményt is a tajvani demokratikus átala-
kulás egyik jelentős mérföldkövének te-
kintik.93 Érdekes módon, az ellenzéki erő 
megalakításában részt vevőknek a legke-
vésbé sem az volt a céljuk, hogy ké-
sőbb politikussá váljanak. Sokkal in-
kább az motiválta őket, hogy magával 

a csatlakozásukkal megvédhetnek egy új, 
formálódó pártot. Számukra a DPP még 
nem valódi párt, hanem politikai-társa-
dalmi mozgalom volt. A DPP a megala-
kulását követően még inkább tömegde-
monstrációk szervezésére koncentrált.

Csang Csing-kuo halála után utódlási 
válság alakult ki a KMT-n belül. Li Teng-
hujnak, aki akkor a párt alelnöke volt, si-
került megnyernie a KMT-tagok többsé-
gének a támogatását. Azonban 1990-ben, 
amikor a kongresszus őt javasolta elnök-
nek, több tízezer diák emelte fel ellene a 
szavát. A diákok nem oktatási reformért 
vagy demokratikusabb felsőoktatásért 
harcoltak, hanem azt követelték, hogy a 
kongresszusnak a nem választott tagjai 
ne dönthessenek az új elnök személyéről. 
Li a beiktatását követően először a diá-
kok képviselőivel találkozott, és politikai 
reformokat ígért nekik. Ez az 1990-es – a 
később Liliom Diákmozgalomként (Lily 
Student Movement) ismert csoport által 
szervezett – akció volt az első alkalom, 
amikor egy társadalmi mozgalomnak 
sikerült ellenzéki tárgyalófélként meg-
jelennie a hatalmon lévő kormányzattal 
szemben.94 Ezt követően az utcai meg-
mozdulások száma jelentősen megemel-
kedett.95

A politikai pártokra manapság úgy te-
kintenek, mint a modern demokratikus 
politikai berendezkedés és pluralizmus 
sine qua nonjaira.96 Ebből következőleg 
a társadalmi csoportok és pártok közötti 
kapcsolat szintén a demokratikus beren-
dezkedés alapját jelenti, ezért a pártok-
nak az az alapvető érdekük, hogy egyes 
társadalmi csoportok követeléseinek és 
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politikai érdekeinek adjanak hangot.97 
Szükségtelen részletezni, hogy a kelet-
ázsiai politikai pártok jelentősen külön-
böznek az európaiaktól vagy észak-ame-
rikaiaktól, már csak a kialakulásuk törté-
nelmi körülményei miatt is.98 Jó néhány 
ázsiai demokrácia élt át igen gyors társa-
dalmi-gazdasági fejlődést nagyon rövid 
idő alatt.99 Gyakran elhangzik az is, hogy 
a kelet-ázsiai pártrendszerekben nem je-
lentkezik a valós, intézményesített prog-
ramalapú verseny, és az egyes pártok a 
szavazatmaximalizálás érdekében sokkal 
inkább tűnnek pragmatikusnak, mintsem 
programalapúnak. Ezek a pártok főként 
olyan értékek mellett törnek lándzsát, 
mint a korrupcióellenesség, a gazdasági 
fejlődés, a hatékonyságnövelés, a szemé-
lyes vezetői karizma.

Habár a törésvonalaknak (cleavage) 
leginkább a szervezetek strukturális 
szempontjából van jelentőségük, jelen-
tős kihatással vannak a morfológiai tu-
lajdonságaikra is. Seymur Martin Lipset 
és Stein Rokkan rámutatott arra, hogy 
a politikai tagoltság a csoportkonfliktu-
sok eredményeként jön létre,100 továbbá a 
pártok és a társadalmi csoportok között 
közvetlen kapcsolat van.101 Ezek alapján 
alakulnak ki a különböző törésvona-
lak, amelyek közül az európai világban 
a legmarkánsabban a jobb- és baloldal 
közötti öltött formát. A nyugat-európai 
pártrendszerekben klasszikusnak és tra-
dicionálisnak tekinthető jobb–bal törés-
vonal viszont nem ugyanúgy alakult ki 
a kelet-ázsiai demokráciákban, mégis 
– kultúránkból adódóan – sok jelensé-
get e szempontból világítunk meg még 

ma is. Tajvanon a törésvonalak inkább a 
nemzettudatról alkotott kép mentén he-
lyezkednek el, és az határozza meg az 
egyes pártok értékrendszerét is.102 Habár 
– amint arról már szó volt – a klasszikus 
jobb–bal dichotómia az európaitól eltérő 
módon alakult ki, a kelet-ázsiai válasz-
tópolgárok többsége el tudja magát he-
lyezni e törésvonal mentén, ugyanakkor 
ennek a szembenállásnak a tartalma az 
ő esetükben sokkal kevésbé világos.103 
Ugyanez igaz konkrétan a tajvaniakra is, 
ahogyan azt az 1. ábra mutatja.104

Russell J. Dalton, Doh Chull Shin és 
Yun-han Chu a felmérésükben található 
diagramon a politikai közepet jelölték az 
5-ös értékkel. Az az alattiak baloldali, az 
a felettiek jobboldali értékrendi besoro-
lást mutatnak. Az egyes államok össze-
hasonlításában Tajvan – a felmérés sze-
rint – egy kiegyensúlyozottan középpárti 
társadalomnak tekinthető, ugyanakkor 
az évek múlásával enyhe jobbratolódás 
tapasztalható.

A kutatók megvizsgálták az egyes or-
szágokban a jobb–bal dichotómiát úgy is, 
hogy felmérték, a pártválasztók hogyan 
helyezik el magukat a skálán. Ennek 
eredményét a 2. ábra mutatja be.

Világosan látszik, hogy a Kuomintang 
választói magukat jobboldalinak sorolják 
be, míg a DPP-szavazók jellemzően bal-
oldalinak. Figyelemre méltó ugyanakkor, 
hogy a szélsőségek szinte teljes mérték-
ben hiányoznak Tajvanon. A szigetország 
esetében a jobboldali besorolás a hagyo-
mányos értékek képviseletére utal (jel-
lemzően KMT-szavazók), a baloldaliság 
pedig inkább a tradicionális autoritást nem 
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1. ábra105

A választók átlagos elhelyezkedése a jobb–bal tengelyen
(országonként és évenként)

2. ábra106

A pártválasztók elhelyezkedése a jobb–bal tengelyen 1995-ben és 2001-ben
(pártonként)

A rövidítések feloldása:
CNP: Kínai Új Párt;
DPP: Demokratikus Haladás Párt;
KMT: Kuomintang;
PFP: „Az Emberek Mindenekelőtt” Párt;
TSU: Tajvani Szolidaritási Unió;
Voters: a szavazók átlaga.
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támogató választók jellemzője. Ugyan-
akkor a jobb–bal beállítottság alapján a 
pártpreferenciát szinte lehetetlen pon-
tosan meghatározni. Az viszont látszik, 
hogy a KMT és a DPP mellett további 
jelentős pártok is aktívak a politikai szín-
téren: így például a Tajvani Szolidaritá-
si Unió (TSU), melynek fő törekvése a 
Kínától való teljes függetlenség elérése, 
miközben az „Az Emberek Mindenek-
előtt” Párt (PFP), valamint a Kínai Új 
Párt (CNP) a Kínával való egyesülésért 
harcol.107

Kelet-Ázsiában a japán példát követve 
Dél-Koreában és Tajvanon is egy konszo-
lidált demokratikus rendszer alakult ki.108 
Három állam – Mongólia, Kelet-Timor és 
Tajvan – a félprezidenciális kormányzati 
rendszert választotta, amely némi végre-
hajtói hatalommegosztást jelent a közvet-
lenül választott elnök és a miniszterelnök 
között, mindkettőjük esetében jól meg-
határozott felelősségi körökkel.109 Kelet-
Ázsiában a vegyes választási rendszer 
két, egymástól eltérő módon honosodott 
meg. Részben az egyéni választókerületi 
(azaz nem átruházható képviseleti) rend-
szer helyett vagy annak kiegészítőjeként 
jött létre. Így történt Japánban, Dél-Kore-
ában és Tajvanon is. Ez utóbbi 1992-ben 
vezette be ennek a kombinációját.110

Csen Suj-pien elnök mozdította el 
2002-ben a választási rendszert a japán 
megoldás felé. Azt javasolta, hogy a taj-
vani parlament egyharmadát többségi 
listák alapján válasszák meg, a fennma-
radó kétharmadnyi helyet pedig egyéni 

választókerületi rendszerben töltsék be. 
Vagyis egy-egy választópolgárnak két 
szavazata legyen: az egyiket az egyéni 
jelöltre, a másikat egy listára adhatja le. 
A pártok részére kijelölt bejutási küszöb 
5 százalék. A megreformált rendszer 
alapján először 2005-ben tartottak vá-
lasztásokat. A parlament létszámát 113-
ra csökkentették, s a képviselők kéthar-
mada egyéni választókerületből jutott be, 
34 helyet pártlistákról töltöttek be, és 6 
helyet kaptak a kisebbségi őslakosok kép-
viselői.111 A tajvani parlament létszáma 
az összlakosság viszonylatában (mintegy 
23 millió fő) alacsonynak mondható. 
A kelet-ázsiai demokráciák körében ez 
az egyetlen, ahol a törvényhozásban a 
kisebbségi képviselők is helyet kapnak, 
bár a számuk nem jelentős: nem éri el a 
parlamenti helyek 6 százalékát.

Daltonék kutatásai megmutatják, hogy 
a kelet-ázsiai többségi demokráciák a 
kétpárti rendszerek kialakulásának irá-
nyába tartanak. A parlamenti választá-
sokon jelentős eredményeket elérő pártok 
száma – egy-két kivételtől eltekintve – jel-
lemzően minden érintett országban csök-
ken. Ez pedig egyértelműen a kétpárti 
demokráciák létrejöttének kedvez. Vajon 
melyek azok a körülmények, amelyek ezt 
indokolják? Egyes kutatások szerint a 
plurális pártrendszerek hosszú távon két 
nagy, egymással szemben álló párt kiala-
kulását segítik elő. A kétpártrendszerben 
pedig általában az a párt tekinthető a si-
keresebbnek, amelyik a politikai közép 
területét uralja.112
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A 2016. évi választások
és lehetséges hatásaik

2016. január 16-án, a tajvani elnökvá-
lasztás fejleményeként először foglalhat-
ta el az államelnöki széket egy politikus 
hölgy, ráadásul nem is az addigi kor-
mányzó KMT, hanem az ellenzéki DPP 
jelöltjeként. Az eredmény ugyanakkor 
nem volt váratlan: elemzők szerint ez a 
nyolc éve hatalmon lévő kormánypárt si-
kertelen gazdaságpolitikájának a követ-
kezménye.113

A DPP vezetője, az amúgy amerikai 
és brit iskolázottsággal bíró jogász, Caj 
Jing-ven a szavazatok 56,12 százalékát 
(6,89 millió szavazat) szerezte meg, így 
nagyarányú győzelmet aratott verseny-
társa, a KMT jelöltjeként indult Eric Csu 
felett, aki 31,04 százalékkal lett a máso-
dik.114 A Pekinggel jó viszonyt ápoló Ku-
omintang jelöltje elnézést kért a párt vá-
lasztóitól, amiért „csalódást okozott”, és 
azt is elismerte, hogy – a sziget történel-
mében először – elvesztették parlamenti 
többségüket. A harmadik jelölt, James 
Szung (PFP) pedig 12,84 százalékkal 
végzett. Tajvanon 1996 óta ez volt a ha-
todik közvetlen elnökválasztás, és most 
mérték az eddigi legalacsonyabb válasz-
tói részvételt.115

Caj eddigi karrierjével kapcsolatosan 
két fontos elemre hívnám fel a figyel-
met. Egyrészt arra, hogy 2000-ben, 
amikor Csen Suj-pien a DDP színeiben 
megnyerte az elnökválasztást, Caj a 
szárazföldi ügyekkel foglalkozó minisz-
ter lett, és az ő diplomáciai képességei 
sikerének tudják be Tajvan felvételét a 

Világkereskedelmi Szervezetbe (WTO). 
Másrészt Caj akkor vette át (2008-ban) 
a DDP vezetését, amikor annak támoga-
tottsága – egyes korrupciós ügyek miatt – 
történelmi mélységben volt. A politikai 
elemzők akkoriban úgy vélték, Caj nem 
marad tovább a pártelnöki székben két 
évnél.116

Caj Jing-vennek az idei elnökválasztási 
programja szerint alapvető célja a tajvani 
status quo megőrzése Kínával szemben, 
és nem támogatja a KMT által képviselt 
közeledés politikáját.117 Az új elnök továb-
bi tervei között szerepel, hogy intézmé-
nyesítse a Tajvani-szoroson túli együtt-
működést, és sokkal átláthatóbbá tegye 
a Kínával való kapcsolatok alakulását – 
ami a gyakorlatban egy új tajvani–kínai 
megállapodást jelentene. A KMT jelölt-
je ezzel szemben arra törekedett, hogy 
mindenekelőtt békét teremtsen Kínával. 
Ezt a leköszönő elnök is teljes mértékben 
támogatta, ahogyan azt a kínai elnökkel 
folytatott 2015. novemberi találkozója is 
mutatta. Hung többször is szót emelt a 
tajvani függetlenség ellen, amit azzal in-
dokolt, hogy az kikezdené Tajvan nem-
zeti biztonságát. Azzal vádolta a DPP-t, 
hogy az éppen a KMT-kormánynak a kí-
nai kapcsolatok javításában elért minden 
eredményét készül tönkretenni.

Caj mindezidáig sikeresen elkerülte, 
hogy egészen konkrétan nyilatkoznia 
kelljen a szoroson túli kapcsolatokról, így 
még abban sem foglalt állást, hogy elfo-
gadja-e az 1992-ben kötött konszenzust, 
amelynek része, hogy a két fél mind Taj-
vant, mind Kínát az „egy Kína”-doktrína 
részének tekintik – még ha a fogalmat 
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magát különböző módon értelmezik is. 
A hivatalos tajpeji álláspont szerint ez 
az elv azt jelenti, hogy az egy Kína kife-
jezetten a Kínai Köztársaságot jelenti.118 
A KMT abban reménykedik, hogy Hung 
közvetlen stílusa és megnyilvánulásai az 
új elnököt a szoroson túli kapcsolatok ja-
vításának irányába fogják mozdítani.119

Cajnak ugyanakkor komoly gazdasági 
kihívásokkal kell szembenéznie. A tajva-
ni gazdaság 2015. harmadik negyedévé-
ben recesszióba fordult, az export pedig 
éves szinten 13,9 százalékkal csökkent. 
Ennek oka egyrészt a szárazföldi Kína 
gazdaságának a lassulása, mivel a KNK 
a szigetországi export 40 százalékát szív-
ja fel, így közvetlen hatással bír a tajvani 
üzleti környezetre is. Emellett gondokat 
okoz az is, hogy a fiatalokat érintő mun-
kanélküliség a legutolsó – 2015. novem-
beri – adatok alapján meghaladta a 12 szá-
zalékot. Az új elnökre nem kevesebb vár, 
mint az adó- és a redisztribúciós rendszer 
mihamarabbi reformja, az innovatív ipari 
kezdeményezések támogatásának átala-
kítása, valamint a kereskedelmi egyenleg 
mielőbbi jelentős javítása.120 Mindezek-
hez az új elnöknek egy versenyképes 
szakértői csapatra van szüksége, mert a 
nélkül a tőkeintenzív üzleti világot ne-
hézkesen lehetne tudásalapú gazdasággá 
alakítani. Caj programjában megjelen-
tek továbbá olyan elemek is, amelyek a 
„zöld” energiával és biotechnológiával 
kapcsolatos beruházások előmozdítására 
irányulnak.121

Az elnökválasztással egy időben tartot-
ták az általános politikai választásokat is 
a szigetországban. Ennek során a DDP 68 

képviselőhelyet szerzett meg a 118-ból – 
ez 40-nel több a legutóbbi választásokon 
elnyerteknél. Így – Tajvan történetében 
először – a párt abszolút többséget szer-
zett a törvényhozásban. A KMT ellenben 
csupán 35 helyhez jutott a korábbi 64-
gyel szemben. Az Új Erő Pártja (NPP) a 
maga 5 helyével a harmadik legnagyobb 
parlamenti erővé vált. Őket a PFP követi 
3, illetve a Tajvani Szolidaritási Unió 1 
hellyel. A képviselőházban egy függet-
len jelölt is székhez jutott. Ugyanakkor 
mindössze ez az öt párt érte el az ösz-
szes szavazatok legalább 3,5 százalékát, 
amely biztosítja számukra a szavazaton-
kénti éves 50 tajvani dolláros (TWD)122 
állami támogatást. A 18 induló pártból 
pedig csupán négyé haladta meg a párt-
listán egyben a bejutási küszöböt is jelen-
tő 5 százalékos támogatottságot.123

Az elemzők a választásokat több okból 
is történelmi fontosságúnak látták. Első-
sorban azt emelték ki, hogy mindenkép-
pen az ország rendszerének a demokrati-
kusan szerveződő mivoltát erősíti, hogy a 
közvetlen elnökválasztás bevezetése óta 
immár a harmadik hatalomváltás történt. 
Ráadásul első alkalommal fordult elő, 
hogy nőt választottak az ország elnökévé. 
Továbbá a szigetország történelme során 
először tett szert a DPP abszolút többség-
re a törvényhozásban. Fontos azt is meg-
említeni, hogy az úgynevezett kispártok-
nak – a fiatal választók mobilizálásával – 
sikerült jelentős képviseletre szert tenni-
ük. S végül, a választók visszautasították 
a leköszönő elnök Kína-politikáját.124

A választási eredményeket látva Eric 
Csu, a KMT elnökjelöltje lemondott a 
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pártelnöki posztjáról. Csu kijelentet-
te, nem sikerült a KMT politikájának a 
megújítása, és pártja nem tudta felismer-
ni a megváltozott választói elvárásokat; 
ugyanakkor kifejezte azt a meggyőző-
dését, hogy továbbra is a Ma Jing-csiu 
(2008–2016) leköszönő elnök által foly-
tatott politika a helyes.125 A választások 
óta a vesztes Kuomintang egyes vezetői 
a párt mihamarabbi átalakítását sürgetik, 
melynek egyik első lépése az elnökvá-
lasztás folyamatának a felülvizsgálata 
lenne. Ennek lényege, hogy a jövőben 
bárki jelöltté válhatna, és az elnökjelöltek 
által biztosítandó, mintegy 60 ezer dol-
lárnyi letétet is jelentősen csökkentenék. 
Eddig csupán azokból lehetett jelölt, akik 
a Központi Bizottságnak vagy a Közpon-
ti Tanácsadó Testületnek voltak a tagjai, 
és a párttagság legalább 3 százalékának 
a támogatását bírták. A jövőben szüksé-
gesnek látnák egy televíziós vita meg-
szervezését, valamint a konkrét politikai 
program bemutatását is.126

A választásokat követően a kínai 
Xinhua médiaügynökség részleteiben 
kommentálta a tajvani eseményeket, 
melyben eléggé felfedezhető volt a hiva-
talos kínai álláspont is.127 Kína teljes mér-
tékben Tajvan belügyének tartotta az el-
nökválasztást és az a körül kialakult ese-
ményeket. A Xinhua úgy értékeli, hogy a 
végeredmény sok körülményből adódott 
össze: a tajvani gazdasági mutatók rom-
lásából, az emberek életszínvonalának 
negatív alakulásából, a szociális körül-
mények változásából és a fiatal választók 
preferenciáiból. Megjegyzi ugyanakkor, 
hogy az eredményben nem tükröződik 

vissza semmilyen külső politikai hatás. 
A kínaiak álláspontja szerint a Tajvannal 
kialakult kapcsolatuk immár olyan sike-
ressé vált, hogy azon még az új elnök sem 
fog tudni érdemben negatív irányba vál-
toztatni. Azt is megemlítik, hogy a tajva-
niak többsége elfogadja a KMT Kína-po-
litikáját, és széles körű kínai támogatás 
nélkül a tajvani kormányzat nem lesz ké-
pes fenntartani a hazai politikai eredmé-
nyeit, annak hiányában pedig a gazdasági 
növekedést, az emberek életszínvonalát 
és a jövő nemzedékek biztonságát sem 
fogja tudni biztosítani.

Az ügynökség azt is megemlítette az 
elemzésében, hogy amennyiben Caj to-
vábbra is Tajvan „békés függetlenedése” 
vagy „de jure függetlensége” mellé áll, 
az hátráltatni fogja a Tajvani-szoros men-
ti kapcsolatokat, veszélybe sodorva ezzel 
saját hazája stabilitását és fejlődését, ami 
nyilvánvalóan ahhoz vezetne, hogy egy 
következő választás alkalmával az állam-
polgárok megvonnák a bizalmat a DPP-
től. A cikk felhívja Csen Suj-pien volt el-
nök esetére is a figyelmet, aki akadályo-
kat gördített a szoros menti kapcsolatok 
pozitív alakulása elé, és végül korrupció 
vádjával börtönben végezte.128

A választásokat követően az Ameri-
kai Egyesült Államok szinte azonnal 
hangot adott abbéli érdekének, hogy a 
béke és stabilitás továbbra is fennma-
radjon Tajvan és Kína között, és remé-
nyét fejezte ki a tekintetben is, hogy a 
Ma elnök és Caj elnök asszony közötti 
hivatalátadás/-átvétel zökkenőmentes 
lesz.129 2016. február 11-én az Egyesült 
Államok képviselőházának Ázsiával 
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foglalkozó albizottsága ülést tartott, és 
elemezte a választásokból adódó, újon-
nan kialakult helyzetet. Ennek során a 
bizottság kiemelte Tajvannak a demok-
rácia kialakítása terén elért eredményeit, 
ugyanakkor megemlítették azt is, hogy a 
szigetország továbbra sem rendelkezik a 
jövőre vonatkozó hosszú távú elképzelé-
sekkel.

Az albizottság megállapítása szerint 
az Egyesült Államoknak felül kell vizs-
gálnia a Kínai Köztársasággal fennálló 
aktuális kapcsolatrendszerét, és amellett, 
hogy békére és stabilitásra van szükség 
a térségben, újabb lehetőségeket kell 
keresni a tekintetben, hogy a bilaterális 
kapcsolatok mindkét fél számára gyü-
mölcsözőbbé válhassanak. A választá-
sokkal kapcsolatban arra az álláspontra 
helyezkedtek, hogy a tajvani választók 
nem kívánják támogatni az addigi – jö-
vőre vonatkozó – elképzeléseket, és új 
úton kívánnak járni. Ehhez kapcsolódva 
a képviselőházi albizottság tagjai úgy 
gondolják, hogy Peking immár nem te-
kintheti a Kuomintangot a tajvani poli-
tika egyetlen és kizárólagos képviselőjé-
nek. A nyugati világnak pedig újra kell 
gondolnia a tajvani kapcsolatait, mert 
hosszú távon nem tartható, hogy egy de-
mokratikus ország öt legmagasabb poli-
tikai képviselője nem utazhat hivatalosan 
Washingtonba, Londonba, Berlinbe vagy 
Párizsba. Kitértek ugyanakkor Tajvan-
nak a nemzetközi szervezetekben való 
esetleges tagságára is: szerintük a tajvani 
fiatal generációt hátrányosan érinti a szi-
getország kizárása e szervezetekből, ami 
miatt nem lehetséges számukra, hogy a 

nemzetközi közösség teljes jogú tagjaivá 
válhassanak.130

Quo vadis, Tajvan?

A szigetország a Tajvani-szorossal kap-
csolatos politikájában nem válogathat 
számos alternatíva közül: a DPP a reto-
rikájában bármennyire is meg kívánta 
magát különböztetni a Kuomintangtól, 
ugyanúgy a status quo melletti elkötele-
zettség maradt számára az egyetlen út. 
Mindazonáltal a választások eredményét 
nem ez befolyásolta a legnagyobb mér-
tékben, hanem a gazdasági teljesítmény 
jelentős mértékű romlása, a munkanél-
küliség emelkedése és különösen a fia-
tal választók kilátástalansága. A kérdés 
az elkövetkező években az lesz, hogy 
mindezen kihívásokra a Caj által vezetett 
kormányzat képes lesz-e megfelelő vála-
szokat adni és konkrét cselekvési tervet 
kidolgozni.

Az nyilvánvaló, hogy Kína továbbra 
is a gazdasági kapcsolatok bővülésén 
keresztül kívánja a szigetországot minél 
inkább a befolyása alá vonni, egyebek-
ben pedig a soft megoldásokat előnyben 
részesíteni. A Kínai Népköztársaság szá-
mára egy fegyveres konfliktus továbbra 
is jelentősen több hátránnyal, mint előny-
nyel járna: az esetleges gazdasági visz-
szaesés, a nemzetközi közösség várható 
szankciói, valamint a kínai–amerikai 
kapcsolatok megromlása túlzottan nagy 
kockázatot jelentene a politikailag mind-
ezidáig megfontoltan haladó országnak.

Az Amerikai Egyesült Államoknak 
továbbra is érdekében áll – még ha az 
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államiságát hivatalosan nem is ismeri 
el –, hogy szövetséges viszonyt ápoljon 
a szigetországgal. Ennek egyrészt gaz-
dasági, másrészt – a korábban tárgyalt – 
biztonságpolitikai okai vannak. Tajvan 
önálló külpolitikájának megvalósítása 
terén az új kormányzat továbbra is fa-
lakba fog ütközni: nehezen képzelhető 
el, hogy jelentős nemzetközi szervezetek 
teljes jogú tagságot biztosítsanak a Kí-
nai Köztársaságnak, még akkor is, ha az 
Obama-adminisztráció ezt – ha másképp 
nem, legalább szavakban – egyre inkább 
támogatja.
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