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A világkiállításon egy egzotikus ország szép nőalakja jelenik 

meg, de saját kontextusában, Koreában másféle gondola-

tiság kapcsolódhatott e képhez – éppen abból adódóan, 

hogy a hivatalos ideológia nem támogatta a nők ábrázolását. 

A neokonfuciánus társadalomban, ahol nagy hangsúlyt 

fektettek az emberek közötti szabályozott kapcsolatokra, a 

hivatalos művészet elsősorban a rítusok szolgálatában állt. 

A festők a Dohwaseo nevű kormányhivatal felügyelete alatt 

működtek. A neokonfuciánus ideológia szerint a művészetnek 
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(eredetileg Kozma Lajos 
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A magyar japonizmust bemutató nagyszabású 

budapesti kiállításon (Gésák a Dunaparton, Várkert 

Bazár, 2016. XII. 15. – 2017. III. 12.), ahol az elsősorban 

japán tárgyak magyar művészekre gyakorolt hatását 

mutatták be a rendezők, az egyik falon egy koreai 

szépség egészalakos portréját láthattuk, amelyet a 

Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti Múzeum őriz.

A japonizmus esetében elsősorban a korabeli japán 

populáris kultúra termékei érték el a nyugati orszá-

gokat, és inspiráltak művészeket új szemléletű 

alkotások létrehozására, teremtettek divatot. Koreai 

művek ekkortájt csak igen kis mértékben kerültek 

be a nyugati országokba. Mit keres mégis egy koreai 

festmény az európai japonizmus kontextusában? Hogy 

fogadták e képet nálunk? Milyen hatása volt az egzo-

tikus szépségre fogékony nyugati nézőkre?

1911-ben a Művészház Keleti kiállításán1 Rippl-Rónai 

József is felfigyelt a „tengerkék hosszú ruhában” 

ábrázolt fiatalasszony portréjára, és sajnálatát fejezte 

ki amiatt, hogy ilyen és ehhez hasonló műalkotások 

csak ilyen későn kerültek a nyugati művészet látó-

körébe.2 Nem tudhatta, hogy a japán szépségeket 

ábrázoló képek sokaságával ellentétben Koreából 

csak igen kevés női portrét ismerünk ebből a 

korszakból. Ez nemcsak a történelem viharai által 

végzett pusztítás miatt volt így, de a Koreában akko-

riban meghatározó hivatalos ideológia, a neokonfu-

cianizmus életfelfogásának is köszönhető, hogy női 

portrékat alig festettek ekkoriban. Jelenlegi tudásunk 

szerint a Hopp Múzeumban őrzött képet is beleértve 

mindössze hét teljesalakos női portrét ismerünk a 

19. század időszakából.

A Magyarországon őrzött portré magas színvonalú 

alkotás. A kép Kozma Lajos (1844–1948) építész, 

iparművész, grafikus magángyűjteményéből került 

a múzeumba. Feltételezhető, hogy Párizsban töltött 

tanulmányainak idején3 juthatott hozzá a port-

réhoz, amelyet az 1900-as Párizsi Világkiállításon is 

bemutattak, majd később árverésre bocsátottak.
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mindig a magas morált kell szolgálnia, és hasz-

nosnak kell lennie. Kerültek tehát minden fény-

űzést, egyszerű formákat, és kevés színt használtak, 

vagy szimbolikus magyarázatokkal tették elfogad-

hatóvá műveiket.

A koreai portréfestészet sokban különbözött a szom-

szédos országokétól. Feltűnő, hogy egyáltalán nem 

találunk fiatalembereket ábrázoló képeket, női port-

rékat is csak nagyritkán. A neokonfuciánusok szerint 

a fiatalok még nem érték el azt a szellemi szintet, 

hogy kiérdemeljék a megörökítést, még nem tartották 

„késznek” őket, csak miután hivatalt vállaltak, és tettek 

valamit a köz szolgálatáért. A női portrék ritkasága 

annak köszönhető, hogy a konfuciánus tanítás szerint 

az öt fő kapcsolattípus közül a harmadik, a férfi és a nő 

kapcsolata az eltérő életfunkciókon alapszik, így kiala-

kították azt a szokást, hogy a fiúk és lányok hét éves 

koruk után már nem ülhettek egymás mellé”.

A megelőző, Goryeo-korszakban (10–14. század) és a 

korai Joseon-korban még feleségük társaságában ábrá-

zolták az uralkodókat és a nemeseket, azonban a késő 

Joseon-korban már egy nemes hölgyet nem láthatott 

idegen férfi szem, így a festők sem készíthettek róluk 

portrékat. A zsánerképeken láthatunk néha nőket, de 

inkább a mezei munkában elmerülve vagy anyaként 

mutatják be őket, elsősorban az alacsony néposztályok 

képviselőiként, mindenfajta egyéni, személyes vonás 

nélkül. Egyedül a gisaengek, a társadalmon kívül álló, 

szórakoztató hölgyek jelenhettek meg a maguk jogán 

a késői Joseon-kor portréképein. Ezeket általában mint 

a „Szépség portréit” (miindo) ismerjük.

A Budapesten őrzött női portrén nincs felirat, 

viszont két kínai írásjegyet láthatunk a hölgy kabát-

kájának függődíszén. Ez az illatszereket tartalmazó 

függő igen népszerű volt a korai 19. században.4 

A felirat jelentése: „böjtöt tartó”.

Egészen 2008-ig nem ismertünk hasonlót, mígnem 

Japánból előkerült egy olyan, a Hopp Múzeumban 

őrzött képpel nagyjából egykorú, 1815-re datált, női 

alakot ábrázoló festmény, ahol a részletes feliratnak 

köszönhetően azt is tudjuk, kit ábrázol a kép. 

Az ülő nőt a felirat a mártírhalált halt szépséggel, 

Gyewolhyanggal (?–1592) azonosítja, akinek a neve beszélő név: 

„a babér illata és a Hold”. Így az illatszeres függődísz utalás lehet 

az ábrázolt személy nevére.

Gyewolhyang híres gisaeng volt, Kim Gyeong-seo (1564– 

1624) koreai hadvezér szerelme a japán hódítások idején. 

A feje feletti feliratból megtudhatjuk, hogy az Imjin évében, 

Wanli császár uralkodásának idején (1592), amikor Phenjan 

városa elesett a japán erőkkel szemben, Gyewolhyang, a 

helyi kormány felügyelete alá tartozó gisaeng segített Kim 

Gyeong-seo hadvezérnek bejutni az ellenséges táborba, így 

az le tudta fejezni a japán seregek parancsnokát. Ezért mind a 

mai napig nagy tisztelet övezi alakját. Portréját megfestették 

Chongzhen császár uralkodásának negyedik, Eulhe évének 

(1815) nyarán, és a Janghyanggak pavilonban függesztették ki, 

ahol minden évben rítusokat végeznek az emlékére.

Gyewolhyang portréját ezeknél a rítusoknál használták, és alakját 

nemzeti hősként tisztelték. Fokozott népszerűségre tett szert a 

japán gyarmati időszak alatt.5 Ez az ideálportré hasonló ugyan a 

Sin Yun-bok és kortársai által festett gisaengek portréjához, de 

pontosan megnevezi az ábrázolt nő személyét, és történetét rész-

letesen el is meséli a kép feliratában.

Sajnálatos módon nem áll rendelkezésünkre túl sok párhuzam, 

de azért az eddig bemutatott emlékek alapján valószínű, hogy 

a Budapesten őrzött női portré Gyewolhyangot, a nemzeti hőst 

ábrázolja. Rokonságot mutat a nemzeti hősök szentélyeiben 

emlékrítusokkor használt portrékkal, és a ruhájára erősített illat-

szeres függő utalhat a nevében megjelenő „illat” szóra is.6 Ha e 

szépségeket azonosítják a történelem női hőseivel, akkor e gisa-

engportrék új értelmet nyerve elfogadott részei lehettek a konfu-

ciánus ős- és hőstiszteletnek.

Mindez persze a nyugati nézők számára csupán a történettől 

elszakított női szépséget jelentette, a világkiállítás kontextusában 

az egzotikumot és az adott ország típusát és viseletét képviselte, 

a nézők esztétikai élvezetét elégítve ki.
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