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A szerző sinolágus. Az
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renc Kelet-Ázsiai Művé

szeti Múzeum kínai gyűj

teményének főmuzeoló

gusa.

1"A sárkányok országá
ból": Cholnoky Jenő

(1870-1950), földrajztu
dós ezen a címen jelen

tette meg nagysikerű

Kína könyvét 1900-ban
(Köves és Boros

Könyvkiadó hivatala,
Veszprém), melyben

kínai életképek és úti
rajzok mellett hidrográfiai
és geográfiai kutatásairól

is beszámol!.

A jezsuiták
Kína·tudósításai

2Magyarul: Várnai
András: A felvilágosodás
Kelet-képének forrásai. Vi
lágosság, 197611. H~-27.;

Penke Olga: Filozofikus
világtörténetek és törté-

netfilozófiák. Balassi
Kiadó, Budapest, 2000.

További műveket talál az
olvasó az idézett művek

jegyzetanyagában.

"A sárkányok
országából'"
Európai Kína-kép a hosszú 19. században

Az európai Kína-kép története hosszú múltra tekint vissza. Már
Ptolemaiosz (Kr, u. 90-168) Geographiájában olvashatunk Kínáról,
mint a selyem országáról. A Római Birodalom követei 166-ban ju
tottak el Luoyangba, a korabeli Kínai Birodalom fővárosába, és a
8. századig a selyemutat bejárt kereskedőkaravánokhoztak híre
ket a távoli birodalomról. A középkor legismertebb Kína leírását
Marco Polónak köszönhetjük, aki 1271-1295 között élt a Mongol
Birodalom fővárosában, a mai Pekingben. A 16. század második
felétől mintegy két évszázadon át a jezsuiták híradásaira figyelt
Európa, mint Kína legavatottabb ismerőinekbeszámolóira.

A 18. század második felére az európai utazók és misszionári
usok leírásaiból és beszámolóiból nagyon szerteágazó Kína-kép
rajzolódott ki, amelynek számos eleme beépült és termékenyítő

en hatott a felvilágosodás Kelet-képére. A felvilá~osodás Kína
képének elemzésével számos mű foglalkozott már. Az alábbiak
ban a hosszú 19. század Kína-képének néhány jellegzetes voná-

. sát szeretném megvilágítani, amely máig hatóan jelen van és for
málja a közgondolkozást.

A jezsuiták a 16. század második felében vetették meg lábukat Kí
nában, s a jezsuita misszionáriusokat tekintette Európa a 16. szá
zad végétőlmintegy két évszázadon át Kína egyedüli ismerőinek.

Sokan közülük a legmagasabb körökben, a kínai császári udvar
ban éltek és dolgoztak, beszámolóik és Kína-ismereteik autentikus
forrásból származtak. Első és teljességre törekvő leírást adtak a kí
nai államról, annak működéséről,a kormányzásról, a hivatalnok
rendszerről, a vallásról. Elsőként írtak a konfucíanízmusröl.'

A 18. században Európa világtörténelmi helyének meghatáro
zása szülte az igényt, hogy Európa definiálja saját helyét, és ha
tározza meg a környező és ismert világhoz fűződő viszonyát. Ez
a kitágult világ irányította Európa figyeimét az Európán kívüli
területek - így Kína - történelmére is. A Kínáról szóló jezsuita
források jelentőségét jelzi, hogy e tudósítások lettek a felvilágo
sodás Kelet-képének, s ebbe ágyazva a felvilágosodás Kína-képé
nek legfóbb ihletői: a központosított uralmi szervezet bemutatá
sa, a jóindulatú despota alakjának megrajzolása, az egész biro
dalmat átfogó adminisztratív irányítás, a tekintélyelv működésé-
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Ismerkedés a kínai
müvészettel

3A legnagyobb hatásu
jezsuita források közé

sorolható Juan Gonsales
de Mendosa Kínáról a

16. század végén írt
munkája, továbbá a

híres jezsuita szerzetes,
Matteo Ricci munkássá

gát bemutató, Kínát
maga is bejárt Nicolas

Trigault Kína-könyve
(1616), Martin Martini

Kína történelme (1658),
s Jean-Baptiste Du

Halde 18. században
megjelent, a jezsuita

misszió kínai munkáját
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Court of China. New
York. 1966. Magyar
nyelven: Az europai

Kína-kép alakulása és
hatása a felvilágosodás
korában. In: Dolgozatok

a feudáliskori műve/ó-
déstörlénet köréból.

(Szerk.: Klaniczay
Gábor, Pajkossy Gábor,

Ring Éva.) ELTE BTK ki
advány, Budapest, 1974.

nek leírása ezen könyvekből vált ismertté, és emelkedett mintá
vá. A jezsuiták Kína tudósításainak számos eleme európai törté
nelem-elmélet/ és Kelet magyarázat forrásává lett: Hume, Leibniz,
Montesquieu, Smith, Vico, Voltaire, Herder, a fiziokraták és az
enciklopédisták egyaránt használták a jezsuita forrásokat. Az el
méletek alkotói azonban gyakran saját belátásuk szerint értelmez
ték, sőt átértelmezték a leírásokat, ami a Kína-kép és a Kína-isme
retek torzulásához vezetett. A 18. század forrásai egy erősen idea
lizált Kína-képet közvetítettek, amely a nyugati civilizációtól érin
tetlen/ mintának tekintett Kínát emelte piedesztálra.

A 18. század vége és a 19. század eleje fordulópontot jelentett az
idegen tárgykultúrákkal való ismerkedésben is. A műgyűjtés tör
ténetében a .Kunst- und Wunderkammer" vagy "cabinets de
curiosités" néven emlegetett, a 18. század végéig jellemző gyűjtés

célja ritkaságok, egyedi tárgyak fellelése volt. A gyűjtő társadalmi
reprezentációján túl ezekben a gyűjteményekben a tárgyakban fel
mutatható hasonlóságok, analógiák láttatására helyeződött a fi
gyelem. A 18. században - főként az enciklopédisták hatására
fokozatosan átalakult a gyűjtőtevékenység indítéka, s ez alapve
tően megváltoztatta a gyűjtemények jellegét is. A gyűjtő már nem
ritkaságok tárházának egybeszerzésén fáradozott, hanem teljességre
törekvő, a fokozatosságot, átmeneteket láttató gyűjteménytípus ki
alakítását tűzte ki célul. Egyfajta, tárgyakból összeállított enciklopé
dia megszületésénél bábáskodott, amely együttesben nem volt még
határozott választóvonal az élőlények és a dolgok között."

A felvilágosodás tehát nem újabb gyűjtési terület megjelenését
jelentette, hanem a kor természetről, művészetről való gondolko
dásának szemléltetéseképp a tárgyak újabb szempontú rendsze
rezését ösztönözte. A felvilágosodás eszményei, a történetiség
szempontjainak erősödése és az esztétikai szemlélet érvényesíté
se jelentette a 19. században kibontakozó, művészettörténeti in
dítékú műgyűjtés előzményét.

A 18. századi európai elit számára Kína az ókori bölcsesség
egy mitikus, más kultúráktól érintetlen országa volt/ amelynek
felfedezése lehetőséget adott az emberi ismeretek relativitásának
felismerésére. Kína művészetének lelkes másolása, a chinoaserie
sem pusztán a 18. század divatja volt Európában. Gyökerei az
idegen kul túrák mélyebb megismeréséig nyúlnak, noha a felszí
nen ez gyakran aligha volt érzékelhető.

A 18. században újjáéledő, a klasszikus ókori kultúrák (az
ókori görög és itáliai emlékek) iránt mutatkozó érdeklődés, az
univerzalisztikussá táguló érdeklődés jegyében a kínai kultúrát
is beemelte az ókori magas kultúrák sorába. A történetiség és az
esztétikum európai szempontjai szerint válogatott tárgyak - első

sorban a kínai bronzedények, majd a plasztikák - így válhattak
a görög, a római, a reneszánsz művészet alkotásai mellett híres
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Kína a 19. században

4Sinkó Katalin: Adatok
a magyar műgyűjtés

történetéhez.
ln: Művészet és felvilá·

gosodás. (Szerk.: Zádor
A. - Szabolcsi H.)

Akadémiai Kiadó, Buda
pest, 1978, 545-553;
A magyar művészet·

történetírás programjai.
(Szerk.: Marosi Ernő.)

Corvina Kiadó, Buda
pest, 1999, 327-331.

5Magyarországon
Fejérváry Gábor, később

Pulszky Ferenc gyűjte

ménye említhető.

6Jacques Geme!:
A kinai civilizáció

története. Osiris Kiadó,
Budapest, 2001,

415-450.

gyűjtemények tárgyaivá.' A 19. század azonban alapvetően meg
változtatta a Kínához való viszonyulást, ami szemléletesen tükrö
ződött a kínai kultúra és művészet közvetítésének formáiban is.

A 19. századot a technikai vívmányok évszázadának szokás ne
vezni. A felfedezések és újítások száma nemcsak ugrásszerűen

megnövekedett, hanem egymáshoz szervesen kapcsolódva alap
vető civilizációs átalakulásokat indított el. Az idő, a tér és a távol
ság fogalma radikálisan átalakult. Méltán tekinthetjük a 19. század
legnagyobb katalizátorának a vasútat, amely a gőzhajózással kar
öltve az ipar és a kereskedelem világméretűvé válásával kiterjesz
tette a látóhatárt, s ezzel párhuzamosan közelebb hozta, elérhető

vé tette az addig oly távoli földrészeket.
A 19. századra Európa a teljes emberlakta Földet feltérképezte,

de ez korántsem jelentette az idegen világok ismeretét is. Két kü
lön vonulatként kell éppen ezért szemlélni a felfedezések további
történetét: a belső területek, a szárazföldek feltérképezését, vala
mint az idegen kultúrák megismerésének, kutatásának folyamatát.

Kelet a 19. század elején összefüggő, tagolatlan területként je
lent meg az európai tudatban, amely szabad terepe volt az euró
pai hatalmak gyarmatosító politikájának. A gazdasági és politi
kai befolyás kiterjesztésével párhuzamosan jelentkezett az igény
az idegen területek alaposabb megismerésére. Kína, amelynek ci
vilizációját korábban csodálta és nagyra értékelte Európa, politi
kai és gazdasági elzárkózásával, áthatolhatatlan világnak bizo
nyult. Nyugat behatolásának eszköze az ópiumkereskedelem
lett, amely egyre növekvő mennyiségével kikényszerítette az
első, majd a második ópiumháborút. Az első ópiumháborút le
záró nanjingi szerződés (1842) nyitotta meg a kereskedelem előtt

Sanghaj, Ningbo, Fuzhou, Xiamen és Kanton kikötőjét, valamint
átengedte Nagy-Britanniának Hongkongot. A koncessziós terüle
tek létrehozásával megnyílt az út, hogy a Nyugat egyre növekvő

gazdasági és katonai erejével kikényszerítse Kína nyitását. Kína
19. századi történetében mégsem a külföldi behatolásnak, a nyu
gati és amerikai kereskedelmi és katonai fölénynek volt döntő

szerepe, hanem sokkal inkább a belső folyamatoknak. A 19. szá
zad második felében Kínában mélyreható változások mentek
végbe: a század eleje óta tartó lassú hanyatlás a birodalmat meg
rendítő felkelések sorozatát robbantotta ki (különösen nagy
pusztítást okozott a taiping felkelés [1851-1864]), amelyek szem
betűnően megváltoztatták az ország politikai viszonyait, a gaz
daságot, az adórendszert, s átformálták a szellemi életet is."

Nyugat azonban másképp szerette láttatni Kínában végbevitt
tetteit. A tudományos és ipari vívmányok megismertetésén ke
resztül úgy értékelték, hogy Nyugat vezette ki Kínát hosszú el
szigeteltségéből, s nyitotta rá a kínai vezető hivatalnokok szemét
a nyugati eszmék, a szabadság, a tudományosság, a technika
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7Az. alább idézett forrá
sokat magyar utazók

(Bozóky Dezső,

Cholnoky Jenő, Kertész
Károly Róbert, Zichy

Ágost) munkáiból
válogattam, de az angol,

német vagy francia
források is hasonló

képet rÖQzítettek.

Utazások Kinában,
a grand tour divatja

a 19. században

BEgy másik kedvelt
útvonal Ceylon után

Calcutta 
Rangoon - Sziám

meglátogatása volt.

adta ,,fejlődés" lehetőségeire. Ennek a nyugati Kína-képnek két
szemléletes megnyilatkozását kísérhetjük nyomon: részint az
utazások, részint a világkiállítások révén. Egyfelől ugyanis a 19.
század második felében meginduló világkörüli utazások, a grand
tour forrásait foghatjuk vallatóra. másfelől az európai látóhatár
kiszélesedésének reprezentatív megnyilatkozásait: a világkiállítás
ok 1851-ben meginduló sorozatát elemezhetjük.

Az idegen, távoli világok keltette érdeklődés páratlan utazási ked
vet ébresztett Európában, aminek lehetőségétcsak növelte a tech
nikai civilizáció hatalmas fejlődése. A 19. századi ember már nem
tartott a természet veszélyeitől, és a természet szépségeiben való
gyönyörködés vágya felkeltette az igényt, hogy az emberek ki
mozduljanak ismert környezetükből,és többet lássanak a világból.
Ez a vágy párosult azzal a lehetőséggel, hogy egyre szélesebb tár
sadalmi rétegek számára vált elérhetővé az utazás: az arisztokra
ták után a módosabb középosztály, majd az alsó középosztály fiai
is útra keltek. A férfi középosztály látásmódját tükrözték hát az út
leírások, amelyek erősen szubjektív, pusztán elképzelt, gyakran
torzított képet közvetítenek.

A világkörüli utak igazi célja maga az utazás, s a technikai új
donságok megcsodálásán túl az egzotikum, az idegenség, a más
ság és a különösség keresése volt. Az ismeretlen kultúrák azon
elemeinek megismerését tűzte ki célul, amely különbözött saját
kultúrájától. De az utazó az európai civilizációs fölény tudatával
tipologizálta az idegeneket: festette le viselkedésüket, szokásai
kat, írta le és gyűjtötte jellegzetes tárgyaikat. A másság egyben
az idegen világ értékcsökkent mivoltát is fémjelezte.

A vasúthálózat kiépülése az 1850-es évektől kezdve erősen

fellendítette az utazás divatját, amit tovább élénkített a hajócsa
var-meghajtású gőzhajók vízrebocsátása. Az 1870-es évektől egy
re többen keltek útra, hogy körbeutazzák a földet. 1869-ben
megnyitották a Szuezi-csatornát, amelynek rendkívüli jeletősége

volt az indiai és távol-keleti utazások és a keleti gyarmati ter
jeszkedés történetében.

A világ körüli utazások, a grand tour útvonala Európa vala
mely tengeri kikötőjéből (magyarok esetében rendszerint Trieszt
ből) indult. Ha kelet felé vette az utazó az irányt, akkor a Szue
zi-csatornán át a Vörös-tengeren Áden érintésével jutott ki az In
diai-óceánra. Az Indiai szubkontinensen Bombayt majd minden
utazó meglátogatta, s innen dél felé, Ceylon szigete felé hajózott
tovább. A Bengál-öblöt átszelve a Malakkai (Maláji-félsziget déli
csúcsán Szingapúr volt a következő jelentős állomás, ahonnan
már egyenesen Hongkongba tartott minden hajó.8 Hongkongból
aztán Kína partjai mentén folytatódott az utazás észak felé. A
legtöbb utas megállt Sanghajban. amely a nanjingi szerződés ér
telmében átvette Kanton kereskedelmi szerepét és kis halászfalu-
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9Cholnoky: i. m. 9-10.
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Képek Azsia keletéról.

Pillanatfelvételek egy
világkörüli sétáról. Pátria

Irodalmi Vállalat és
Nyomda Rt., Budapest,

1906, 147.

ból Ázsia egyik legjelentősebb gazdasági központjává emelke
dett. Az európai utazó a korabeli gyartnatbirodalmak és fóbb
kereskedelmi útvonalak virágzó (gyakran európaiak alapította és
lakta) városait érintette útja során, ahol a kolonizált városi életet,
semmint idegen világok életét láthatta.

Kína kapuja az európaiak számára Hongkong, a világ negye
dik legnagyobb forgalmú kikötője volt a 19. század második fe
lében. "Hong-kong-nak az a része, ahol az európaiak laknak, az
európai kultura minden kényelmével el van látva. Pompásan
burkolt utczák és utak, kitünő elektromos világitás, jó vizveze
ték. C..) Az európai városrészek mellett ott bűzlenek aztán a
khinai negyedek. Ezeknek a negyedeknek a lakossága sem tiszta
khinai, hanem a világ minden szemetje csődült ide össze."?
Hongkong angol gyarmat és fiatal város lévén európai hangulatá
val lehervaszthatta a kínai benyomások után áhítozót, bár sok
utazó még Hongkong Kínától való különbözőségét is alig-alig ér
zékelte. S ez nem is volt nagyon meglepő, hiszen a Kínába érkező

minden kikötővárosban sajátos falanszterek vendége volt. Rend
szerint falakkal körülzárt, külföldiek lakta városrész jelentette leg
fóbb mozgásterét. Európai igényű és berendezésű szállodák, klu
bok, golfpályák és lóversenypályák voltak a társadalmi érintkezés
helyszínei. Az európai sajtó és a telegráf jelenléte biztosította a
rendszeres hazai híreket. Kínaiakkal ritkán érintkezett vagy került
közelebbi kapcsolatba az idegen: ezen kínaiak jelentős része is a
hagyományos kínai társadalom perifériáján mozgott (pl. katolizált
kínaiak közé tartozott). A belső kínai területekre alig-alig jutott el
utazó. Néhány, kínai birodalmi szolgálatba lépő hivatalnok'o és
misszionárius vágott csak neki Kína belső vidékeinek.

Hongkong volt a kiindulópontja a Kantonba tett egynapos ki
rándulásoknak. A Gyöngy folyó torkolatában fekvő város kör
nyéke az ismerős kínai táj, utcái pedig a hamisítatlan kínai vá
roskép feltalálásával kecsegtettek. "A Pearl folyó lankás, dombos
partjai, ritka erdővel borítva, a lapályokon friss rizsföldek, köz
be-közbe egy pár faviskóból álló kis falu, - a part mellett apró
szigetek, - ez a táj karaktere. Nem éppen szokatlan kép, - de
olyan, melyet mintha már kínai ellenzökön. legyezőkőn számta
lanszor láttunk volna. És a szem hajlandó a kínai ecsetkezelés
modorát a képek visszaadására egyedül helyesnek elismemi. Ke
vés vonás, - diszkrét színek."!' A kínai vidék leírása tökéletesen
megfelel a kínai tucat exportáruk említett tárgyain látható díszíté
seknek: folyó, lankás dombok, rizsföld egy-két ház. Nem véletlen
persze mindez. Kanton a 16. század óta fontos kikötője az euró
pai kereskedőknek. Innen származott az Európába szállított ex
portáruk zöme, amelyek díszítésükben is e vidék hangulatát őriz

ték és vitték magukkal, azt sugallva, hogy Kína jellegzetes tája az
itt megörökített táj. Európa-szerte ismertek voltak a kantoni ex
portáruk, s a 19. század végére szinte minden középosztálybeli
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12Kertész: i. m.
149-150.

család lakásában is megtalálhatók voltak a jellegzetes kínai kerá
mia-, lakk- és fatárgyak: ellenzők, legyezők, vázák, faragványok.

A kínaiak számára jellegzetes hazai táj sokáig ismeretlen ma
radt a külföldiek előtt. Egyrészt zárt, a külföldiek mozgási útvo
nalaitól távolabb eső vidékiek) lévén nem keresték fel az utazók,
másrészt a kínai esztétika szövegei (festészeti traktátusok) a
nyelvi nehézségek okán ismeretlenek maradtak a külföldiek előtt.

A 20. század második felében - főként a festészeti kutatások ré
vén - tárultak fel a kínai tájfogalom fontosabb aspektusai.

A kínai városok szemléletes leírásában, az egzotikum, a más
ság és a különösség európai kívánalma tükröződött. Kertész K.
Róbert így írt Kantonról: "Az első benyomás kissé elszédítő. Hi
szen a nápolyi Santa Lucia negyednek is vannak szűk sikátorai,
ott is van sokadalom, lárma, piszok, »nápolyi szag« bőven, de
mindez most úgy tűnik fel előttünk, mint a hátulgombolós nad
rágú gyermekek katonásdija a waterlooi csatához képest. A há
zak egy-két emelet magasak. A hosszan lenyúló tarka cégtáblák
az amúgy is keskeny utcát még felényire leszűkítik, s noha az
így kínálkozó kulisszaszerű távlati kép igazán festői, - a közle
kedés megkönnyítéséhez egyáltalán nem járúl.

Üzlet üzlet mellett. Teljesen nyitott négyszögletes nyílással. A
választófalak végei félméternyire előre ugranak, - az így kelet
kezett bemélyedések a hordszékek kitérő helyéül szolgálnak,
melyek nélkül két hordszék el sem férne egymás mellett. Az ut
cai járókelők vállvetve tolakszanak előre, s minduntalan felhal
latszik a kulik figyelmeztető kiáltása, amint a vállukon átfekte
tett rúd két végén lelógó kosarakban, mint egy mérleg, két ser
penyőjében viszik gyakran igen súlyos terhüket."12

Az európai utazó szívesen hasonlítja ismert, európai helyszín
hez a látottakat. Majd minden útleírás kedveli az összehasonlítás
eme módját, fokozva, kiemelve vele a Kínában látottak méreté
nek, dimenzióinak semmivel össze nem hasonlítható arányait. A
városok bemutatása érzékletes, látványos, a fejlett civilizáció szem
szögéből vizsgált: elengedhetetlen téma a piszok, a bűz, a szemét
hegyek és a szagok leírása, a kivégzőhelyek és kínzások vállfajai
nak ismertetése, valamint a temetkezés egyes eseményeinek (ko
porsó a hosszú évekig benne fekvő halottal stb.) bemutatása.

A leírások a barbarizmus, az elmaradottság és az egzotikum
furcsa elegyét sugallják. Az útleírások szerzői a látottak puszta le
írására törekedtek, s nem tudták a látottakat a kínai hagyomány,
mitológia vagy történelem koordináta-rendszerében elhelyezni.
Nyugat dinamizmusával, fejlődésével szemben Kínát időtlennek,

mozdulatlannak láttatták. Kína Nyugat számára akkor lépett a
történelem színpadára, amikor a nyugati történelem folyamatai
nak szerves része lett: a 19. század első felében, az ópiumháborúk
kezdetével egyidóben. Korábbi történelme, civilizációs súlya telje
sen érdektelennek (s tegyük hozzá ismeretlennek) bizonyult, ami
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jelentős mértékben hozzájárult a kínai világ sematikus, nyugat al
kotta képének megalkotásához és széles körű elterjesztéséhez.

A kínai jellem főbb vonásairól ilyen megállapításokat
olvashatunk: "Ha betérünk egy üzletbe, nyájasan fogadnak,
székkel kínálnak meg, sőt egypár helyen teával is. A társalgás
kínai-angol nyelven, de főképp jelbeszéd alapján igen barátsá
gos, sőt tréfás. A kereskedő vagy iparos szívesen bebocsát
lakásába, raktárába vagy műhelyébe."13

A kínai ember viselkedését a kíváncsiság, a lökdösődés, a
hangos beszéd, az utcán a nyitott üzletek előtti evés-ivás, az
üzérkedés és a kártyázás jellemzi.

Ugyanakkor a kínaiak külföldiekkel való kapcsolatának
visszásságait még a korabeli utazó is jól érzékelhette: " ... aki a
kínai néppel csak egy kissé is ismerős s kit nem egyedül valami
jól jövedelmező vállalat vagy üzlet eszméje terel ide, a ki a kína
iban nemcsak a körmönfont, számító politikust és kereskedőt

látja - annak bizonyos fokig el kell ismernie azon idegenkedés
és bizalmatlanság jogosultságát, mellyel e nép mindennel szem
ben viselkedik, a mi kívülről jön s mely ellenszenv nem ritkán a
legvadabb, pusztító gyűlöletbe csapott át.,,14

Ebben a megállapításban már érzékelhető, hogy írója elfogad
ja Kína nyugatot elutasító magatartását, de nem érti a kínai ma
gatartás mozgatórugóit. Még a nem gyarmatbirodalmi szemlelök
is Kína felemelkedésének útját pusztán a nyugathoz hasonló
életminőség megteremtésében látták. Külső, idegen kultúra átvé
telében, honosításában és nem belső folyamatok, szerves fejlődés

formájában képzelték el a kiutat. Ennek a felemelkedesi modell
nek kiváló példája volt a 19. század második felében a nyugato
sodás útjára lépő Japán. Az európai utazók számára Japán lett a
minta, amelynek morális és technikai fölényét igazolta nyugat
számára Japán győzelme az 1894-95-ös japán-kínai háborúban.

Világosan felismerhető mindebben az a 19. századi európai
szemléletmód, amellyel a világ egészen más társadalmi beren
dezkedésű és hagyományú világában saját értékrendje szerint
tájékozódni igyekezett a korabeli utazó. Nyilvánvaló, hogy a
számára ismert rendszerekhez, struktúrákhoz, hatalmi mechaniz
musokhoz viszonyítja a látottakat, Európa központú gondolko
dása révén keresi egy távol-keleti ország továbblépésének lehe
tőségeit. De annál inkább elgondolkodtató Kína állóképszerű,

mondhatnánk történelem nélküli, civilizációs múlt nélküli látás
módja, ha figyelembe vesszük, hogya kínai jezsuita misszió
munkája révén már a 16. századtól hatalmas ismeretanyag állt
rendelkezésre, s éppen az ő tevékenységük kapcsán heves viták
dúltak az akkomodáció kérdéséről: a helyi szokások és a hittérí
tés európai gyakorlatának összeegyeztetéséröl." Az útleírásokból
kibontakozó kép arról tanúskodik, hogy mindaz, ami tanulság
ként e vitából több évszázaddal korábban már leszűrődött, jól
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átültethető lett volna a társadalmi érintkezés, a diplomácia, a ke
reskedelem 19. századi (sőt 20. századi) gyakorlatába.

Eszmetörténeti és szociológiai szempontból ugyanakkor az
egzotikus témák fölfedezésének és divatjának tudatformáló, vég
ső soron integráló funkciója volt. Az egzotikum, a különösség, a
másság definiálása ugyanis a saját kultúrközeg vonásainak hatá
rozott körülhatárolását is magával hozta."

1851-ben Londonban a Crystal Palace-ban nyílt meg a 19. század
Kelet- és Kína-képét alapvetően formáló világkiállítások első be
mutatója. A kiállítások jól példázták a világról alkotott ismeretek
bemutatásának vágyát, és egyben tükrözték Európa vezető álla
mainak világról alkotott képét. Európa vezető birodalmai saját
nagyságuk és hatalmuk jelképét látták az enciklopédikus igényű

kiállítás-sorozat létrehozásában, ahol Ázsia megjelent a nyugati bi
rodalmak fővárosaiban (London, Párizs). Ázsia és benne Kína lát
tatása éppen a centrum, a magát a civilizáció csúcsának tekintő

Nyugat definiálását, önazonosságtudatának felépítését jelentette,
hiszen a haladó, civilizált Nyugat határozta meg saját helyét a vi
lágban és súlykolta magasabbrendűségéta perifériát alkotó, meg
merevedett, barbár és elmaradott Kelettel szemben.V

Az 1851-es londoni világkiállítás új nemzetközi és hazai kiállí
tási hullám kezdetét jelentette. A kiállítások hármas célt tűztek

maguk elé: szórakoztatni és pihenést nyújtani, művészeti és tu
dományos ismereteket közvetíteni, valamint gazdasági, kereske
delmi ismereteket átadni. Hatalmas tömegek utaztak egész Euró
pából, valamint vidékről a fővárosokba, több millió látogatója
volt az egyes kiállításoknak.

Az Európa központú kiállítási tervek az ipar és a gazdaság
előmenetelének bemutatását állították a középpontba, s a világ
méretű gyarmatbirodalmak gazdagságának, erejének, gazdasági
lehetőségeinek beláthatatlan lehetőségeit igyekeztek. kidomborí
tani. Ehhez a grandiózus tervhez társult az európai civilizáció
történetének és művészetének oktató-nevelő bemutatása. Kedvelt
megoldásként stíluskorszakok sorozatára fűzték fel az európai
civilizáció bemutatását, ahol az egyes korszakok művészetének

legnemesebb alkotásait állították ki. Az építészetet, mint a mű

vészet legmagasabb rendű megnyilatkozási formáját állították a
középpontba, amely anyagba zárva testesítette meg alkotói er
kölcsi súlyát, tükrözte vallási érzékenységüket. Az egyiptomi
görög-római-bizánci-középkori-reneszánsz udvarok sora az euró
pai fejlődés töretlen mivoltát reprezentálta. A régmúlt századok
alkotásai mellett kiállították az adott ország kortárs képzőművé

szetének jeles darabjait is.
Kelet a gyarmatbirodalmak részeként, az Európa centrikus ki

állítás egyik attrakciójaként szerepelt. A kiállítási térben rendsze
rint Nyugat ellenpólusaként elhelyezve szerepelt. 1851-ben még
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együtt, az úgynevezett keleti udvarba helyezve láthatta a látoga
tó a perzsa, indiai, burmai, kínai, japán, jávai tárgyakat. Építé
szetük nem volt felfűzhető az európai stíluskorszakokhoz hason
ló láncolatra, ezért nem is szerepelt a kiállításokon, ami markáns
értékítéletet hordozott. Legfeljebb ál-keleti környezet (pl. kínai
színház, császári palotabelsö) formájában jelent meg. Az ál-keleti
díszletek közé helyezett tárgyak e kultúrák időtlenségét sugallta,
a nyugati behatolás előtti civilizációjuk érintetlenségét hangsú
lyozta. A kiállított anyag a keleti másság romantikus és egzoti
kus állóképét erősítette, rejtélyes és bizonytalan ködbe vonta, lé
nyegében elfedte a távoli világ igazi valóságát mind az írott saj
tóban, mind a kiállítások kommunikációjában.

A világkiállítások alapkoncepciójának megfelelően a kínai, a ja
pán, az indiai vagy a perzsa művészetet alkotóik faji jellegének
legfóbb megnyilatkozásának tekintették. Éppen ezért a kiállításo
kon az adott kultúra jellegzetesnek tartott tárgyai (iparművészeti,

néprajzi és képzőművészeti anyag vegyesen volt látható) mellett
bemutattak tipikusnak tekintett emberfigurákat (Kína esetében pl.
mandarin figurát) is. A keleti ember másságát az egzotikus nö
vény- és állatvilág kiállításával tették teljessé. A vad, műveletlen

őstermészet alkotóelemei kerültek így egy sorba a művelés alá
vont nyugati területek terményeivel, s kelet testesítette meg a vad
természetet, míg nyugat a kiaknázott, uralom alá hajtott erőket,

Az 1851-es londoni világkiállításon láthattak először kínai
tárgyakat a látogatók - igaz, brit kereskedők állították ki a ko
rabeli távol-keleti iparművészet jellegzetesnek vélt darabjait.
Kína késöbb is csak közvetítők útján kapcsolódott be a világkiál
lításokon való részvételbe, s így aligha csodálható, hogy a Kína
művészetéről és műízléséró1 kialakított kép sokkal inkább az eu
rópai látásmódot, semmint a kínai felfogást tükrözte. De nem is
ez utóbbi megismerése volt a cél. A távol-keleti tárgyak bemuta
tásával főként az európai ipar igénytelen tömegtermelését akar
ták átformálni. Új formák és minták mellett új készítéstechnikák
meghonosításán fáradoztak.

Az 1862-es londoni világkiállítás emlékkönyvében Vahot Imre
így írt a távol-keleti kézműipar jeles darabjairól: "A mennyei bi
rodalom (Kína) mindamellett hogy elszigetelte magát a világtól,
ipar és művészet dolgában nagy tehetséget s előmenetelt tanusít.
Gyönyörű porcellán művei mind anyagra, mind formára s fes
tésre nézve felülmúlhatatlanok. Bronz szobrai, arany, elefánt
csont s ébenfából készült faragványai, pompás legyezői, finom
csipkéi, s porphyrfürdő-medenczéi bizarrságuk mellett is maga
sabb eszményi törekvést tanusítanak.r " Az 1867-es párizsi világ
kiállításon jelentek meg először a korabeli kínai kézműipari da
rabok mellett régi tárgyak is: régi lakkbútorokat és hangszereket
állítottak ki. A keleti (kínai) művészet darabjait mindazonáltal
néprajzi anyagnak tekintették, alkotásait az európai magas mű-
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vészeteken kívül eső körbe sorolták. Valahol az egykori "Wun
derkammer" gyűjtemények ritkaság- és különlegességtárában je
lölték ki helyüket, ahol minden idegen kultúra tárgyai együtt
szerepeltek, s lényegében a természettudományos leletekkel
együtt kezelték őket. A 19. század nagy múzeumalapítási és
gyűjteményrendszerezési lázában a távoli kultúrák tárgyanyaga
levált a természettudományos gyűjteményekről, de képzőművé

szetük - festészetük, szobrászatuk - nem került be az európai
képzőművészeti gyűjteményekbe. A keleti gyűjtemények egésze
az iparművészetek körébe soroltatott, amely rendszerezés to
vábbra is kidomborította a keleti művészetek nem esztétikai, ha
nem népismereti alapú megközelítését. Ez a megközelítés vált
lényegében a mai gyűjteményfelosztás alapjává. A keleti gyűjte

mények képzőművészeti,iparművészeti és néprajzi anyaga máig
a világ legtöbb közgyűjteményében egybentartott és egyben ke
zelt anyagot alkot, amely híven tükrözi a Kelet megközelítésé
nek visszásságait és értelmezésének nehézségeit.

A 19. század második felében a világkiállításokon fokozatosan
- az ismeretek bővülésével - területi alapon szétváltak az
egyes keleti kultúrák tárgye~yüttesei. A világkiállításokon egyre
nagyobb hangsúlyt kapott Azsia kultúráinak régi művészete, s
datálásuk, készítési technikájuk is ismertebbé vált. Az 1873-as
bécsi vagy az 1878-as párizsi világkiállításon már a Kínából ér
kezett régi tárgyak mellett szerepeltek az európai gyűjtők keleti
tárgyai is. A Trocadéro "balszárnyán ott voltak még a chinai, ja
páni, ind, régi és ujabb müvek csodálatraméltó gazdag soroza
tai..." - írta Pulszky Károlya párizsi világkiállítás régiséggyűj

teményeiröl," s itt volt látható a híres francia magángyűjtő 
Emile Guimet távol-keleti (főként japán) anyaga is. A keleti tár
gyak között bronzedényeket. változatos ikonográfiájú plasztikai
anyagot (főként istenségek szobrait), valamint jellegzetes haszná
lati tárgyakat mutattak be. Az európai kínai gyűjtemények anya
gában egyrészt a chinoaserie korának kedvelt kínai tárgyai: a por
celánok és a lakkok, valamint a felvilágosodás egyetemes érdek
lődése révén az ókori magas kultúrák tárgyanyagából megismert
bronzedények és plasztikák szerepeltek. Ezek a tárgycsoportok
egészültek ki az utazók által is gyakran vásárolt emléktárgyak, az
ismert kínai exportáruk és míves használati tárgyak tucat jaival.

A világkiállításokon bemutatott távol-keleti (kínai) tárgyak 
újak és régiek -, valamint a lelkes európai utazók, magángyűj

tők adományai alkották az első európai keleti közgyűjtemények

csíráit. E gyűjtemények természetszerűen tükrözték a kínai mű

vészet európai látásmódját. A gyűjtők és a közgyűjtemények
figyelme csak jóval később, a 20. század első évtizede után for
dult a régi Kína művészete felé, ami a Kínában meginduló régé
szeti ásatások és a kínai források fokozatos megismerése révén az
európai Kína-szemlélet lassú átformálódásának kezdetét jelentette.
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