
felében a japán és a kínai kereskedelem legfőbb letéte-
ményese lett. 1622-ben a Jáva szigetén fekvő Batáviában 
(ma Jakarta, Indonézia) hozták létre a holland kereskedel-
mi társaság hatalmas kikötőjét, átrakó állomását és ázsiai 
kereskedelmének irányító központját. 1622–1662 között 
jelentős kereskedelmi kapcsolatokat építettek ki Tajvan 
(Formosa) szigetén is, és ők voltak 1641 és 1854 között az 
egyetlen európai náció, amely Japán területére léphetett, 
és Japánnal – korlátozott mértékben ugyan, de mégis – 
kereskedhetett.

A 17. század második felétől egyre inkább az 1600-ban 
alapított angol Kelet-indiai Társaság (1600–1873) jelen-
tősége növekedett meg az ázsiai kereskedelemben. 
E társaság lényegében a 19. század közepéig megőrizte 
befolyását a térségben. Meghatározó politikai nyomást 
gyakoroltak az indiai szubkontinensen, s a 19. század-
ban hozzájárultak a brit jelenlét kínai kiterjesztéséhez is. 
Legfontosabb kelet-ázsiai kikötőjük a Hongkong („Illatos 
kikötő”) névre keresztelt, Kanton közelében fekvő brit 

A legismertebb kelet-ázsiai hajózási útvonalak Kínát 
Délkelet-Ázsia nagy kikötőivel kötötték össze, ahonnan 
több mint ezer éve szállítottak árukat a Közel-Kelet pi-
acaira. Kisebb kereskedelmi telepet az arab kereskedők 
már a  Tang-dinasztia korában (618–907) létesítettek 
Dél-Kínában, a mai Hongkong tőszomszédságában fekvő 
Kantonban (Guangdong). A Gyöngy-folyó torkolatában 
fekvő várost később épp földrajzi adottságai emelték az 
Indiai-óceán és Délkelet-Ázsia felé irányuló kereskedelem 
kínai központjává.

A portugál hajósok 1514–1516 között kötöttek ki elő-
ször Kína déli partjainál, ahol 1547-ben megalapították 
Makaót, saját kereskedelmi telepüket, amely az Ázsia és 
Európa között zajló kereskedelem egyik első központja 
lett. A portugáloktól a spanyolok vették át a stafétabotot, 
akik 1602-ben a Fülöp-szigeten hozták létre kereskedelmi 
állomásukat. Ugyanebben az évben alapították a holland 
Kelet-indiai Társaságot is (holland rövidítése: V.O.C., Vere-
enigde Oostindische Company), amely a 17. század első 
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a portékát Délkelet-Ázsia nagy kikötőiig. A Délkelet-Ázsia 
és Európa között zajló kereskedelem viszont már az eu-
rópai Kelet-indiai Társaságok fennhatósága alá tartozott. 
Hajóik az Indiai-óceánt átszelve, Afrika megkerülésével 
jutottak el az európai kikötőkbe, ahol árveréseken érté-
kesítették rakományukat.

A Kelet-indiai Társaságok a fűszerek mellett teával, pa-
mut- és selyemárukkal, indigóval, salétrommal is keres-
kedtek. A legkeresettebb ázsiai exportcikkek a fűszerek, 
majd a tea voltak. Ezeket követték a fémek (arany, ezüst, 
réz) és a selymek, továbbá a pamut, a porcelán- és a lakk-
tárgyak. A porcelán és a lakk ismeretlen anyaga, fénye, 
megmunkálásának titkai különösképp felkeltették Európa 
érdeklődését. A porcelánt nem véletlenül nevezték „fehér 
aranynak” a korabeli tudósítások. Értéke a nemesféme-
kével megegyező volt. A kínai porcelánok rendszerint az 
értékes selyem-, tea- és fűszerrakományok nehezékeként, 
lényegében tőkesúlyként kerültek a hajókba. Mennyiségü-
ket jól érzékelteti, hogy a 17–18. században közel 60 millió 

koncessziós terület lett, amely máig Kelet-Ázsia egyik 
meghatározó kereskedelmi-üzleti központja.

A távolsági tengeri kereskedelem Kína és Európa között 
két szakaszra oszlott. Az egyik része Kína és Délkelet-Ázsia, 
illetve India között létesült, a másik Délkelet-Ázsiát kötötte 
össze Európával. A két szakasz a tengeri kikötők átrakópont-
jain (pl. Bantam, Batávia, Manila) került kapcsolatba egy-
mással, s kikötők egész láncolata épült ki a délkelet-ázsiai 
és indiai partok mentén e kereskedelem kiszolgálására.

A Kína és Délkelet-Ázsia között zajló kereskedelem 
működtetése kínai kézben volt, s Guangdong és Fujian 
tartományok nagy kereskedőcsaládjai irányították azt. 
Általánosságban elmondható, hogy a kínai hajók vitték 
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es években. Dél-Vietnám partjainál, a Ca 
Mau-foknál találtak rá 36 méter mélyen 
arra a kínai vagy európai hajóra a helyiek, 
amelynek rakományát elkezdték feketén 
értékesíteni. A hatóságok 33 ezer kerámi-

át és 2,4 tonna fémet foglal-
tak le a helyi halászok há-
zaiban, majd ezután 1998 

nyarán a  hivatalos 
búvárrégészeti feltá-
rások is megkezdőd-

tek. Ezek során további 
100 ezer kínai kerámiát hoztak a felszínre, 
noha a  kincsvadász buzgalom addigra 
már jelentős kárt és sérüléseket okozott 
a hajóban maradt rakományban.

A víz alatti régészeti feltárások na-
gyon pontos adatrögzítéssel kez-

dődnek. A hajó víz alatti helyét és 
méreteit térképezik fel először, s 
képfelvételeken rögzítik a látotta-
kat. A raktér megvizsgálása után 
döntenek a  felszínre hozás sor-
rendjéről és módszeréről, hiszen 

ez nagyban függ a tárgyak elhelyez-
kedésétől (pl. rakásolva szállították-e 

az árut avagy ládákban), a tárgyak cso-
magolásától (pl. növényi rosttal vették-e 
körül ezeket), és a  tárgyak sérülésétől, 
valamint az elmúlt évszázadok alatt meg-
változott állapotától. Ez utóbbira jellem-
ző példa amikor egy-egy kigyulladt hajó 

kínai porcelánedény került Európába, me-
lyek között főként kék-fehér porcelánokat, 
úgynevezett fehér mázas Dehua-porcelá-
nokat és színes edényeket találunk. A ke-
reskedelmi volumen 1705–1735 között 
érte el csúcspontját. A kínai selymek, fes-
tett selymek, porcelánok, lakk-
tárgyak, papírtapéták 
a korabeli főúri palo-
ták belső díszítésének 
meghatározó darabjai 
lettek.

A Kína és Délkelet-Ázsia között folyó 
kereskedelem két fő hajózási útvona-
lon zajlott. A 16. század végétől a keleti 
útvonal a  Tajvan–Fülöp-szigetek–Bor-
neo–Maluku-szigetek (régebben Fű-
szer-szigetek) irányban haladt, míg 
a nyugati útvonal a Maláj-félsziget 
és Szumátra érintésével érte el Já-
vát. Számos hajó lelte ezeken az 
útvonalakon hullámsírban a halá-
lát. Volt, amikor a megmenekült le-
génység tagjai adtak pontos leírást 
az elsüllyedés helyéről, néha pedig 
a szemtanúk beszéltek róla, de a sze-
rencsétlenül járt hajók többsége ma is 
a víz alatt várja felfedezését. Napjainkban 
az ázsiai partok mentén a mélybe aláme-
rülő helyiek bukkannak rá igen gyakran 
egy-egy elsüllyedt hajóra, ahogy ez a Ca 
Mau nevű hajó esetében is történt a 90-

Elsüllyedt hajók kincsei

Az angol Kelet-indiai Társaság hajói Deptfordban (17. század)

Fehér mázas Dehua-porcelánedé-
nyek a 18. századból

Csésze, vadlibákkal. 
Porcelán, máz alatti kék festéssel, 
kívül fényes barna mázzal. Kína, 
Qing-kor, 1730 körül, Ca Mau 
Cargo (Iparművészeti Múzeum, 
Budapest©2021)
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tőből tartott Batávia felé. Rakománya 
a Ming-dinasztia végének és a Qing-di-
nasztia elejének tipikus, úgynevezett át-
meneti korra jellemző porcelánjait (1620 
– kb. 1680) szállította. A porcelánok aukci-
óját 1984-ben tartották Amszterdamban.

A svéd Kelet-indiai Társaság hajója 
1745-ben Göteborg partjainál futott 

zátonyra. Rakományának darabja-
it már 1905–1906-ban elkezdték 
felszínre hozni, de a közel négy 
és fél ezer kínai tárgy árverésére 
végül csak 1989-ben került sor. 

A „Göteborg” n éven ismert anyag 
számos tárgya sérülten vagy töröt-

ten került viszont a gyűjtőkhöz.

1992-ben ismét Amszterdamban ke-
rült kalapács alá egy 17. századi kínai ke-
reskedelmi hajó rakománya. A hajó a ten-
geren kigyulladt, és 1695 körül süllyedt el 

Dél-Vietnám partjainál, ezért kapta az 
anyaga a „Vung Tau” nevet.

A további ismert hajóleletek közé 
tartozik még a „Belitung”, a „Nanyang”, 

a „Royal Nanhai”, a „Longquan”, a „Tu-
riang”, a  „Xuande”, a  „Hoi-an”, a  „Binh 
Thuan”, a  „Wanli”, a  „Diana”, valamint 
a „Desaru”, és számos más, nevesítetlen, 
elsüllyedt hajó anyaga.

A hajókon talált kerámiatárgyak je-
lentős mennyisége és kitűnő állapota 
felpezsdítette a  régi kínai porcelánok 
kereskedelmét. A rakományokban talált 
pénzek vagy a tárgyakon látható jelzetek, 
esetleg más, pontosabb datálásra lehe-
tőséget kínáló leletek (pl. a tengerészek 
személyes tárgyai) különösen értékessé 
tették a felszínre hozott tárgyakat. A nagy 
pontossággal datálható tengeri régészeti 
leletek új fejezetet nyitottak a kínai kerá-
miák megismerésében és gyűjtésében is. 
A hajók rakományának összetétele pedig 
a történészek számára jelent fontos for rás-
a nya got a korabeli kereskedelem megis-
meréséhez.

C C C

gyomrában összeolvadtak a tárgyak, de 
ilyen a „tengeri szobrok” esete, amikor is 
a víz alatt kagylókkal, korallokkal nőttek 
össze a kerámiák. Ezek kiemelése éppen 
szokatlan formájuk miatt meglehetősen 
nagy körültekintést igényel. Általánosság-
ban elmondható, hogy a víz alatti régésze-
ti feltárások során hatalmas hálókba rakva 
emelik ki az azonos típusú tárgyakat, és 
többnyire a kutatóhajók fedélzetén cso-
portosítják és írják le a leleteket.

Az elmúlt közel negyven évben 
számos hasonló hajó anyaga 
vált ismertté, amelyeket kü-
lönféle módon – a hajók indulá-
si helye, célállomása vagy a  kora 
alapján – neveznek el. A legismertebb 
leletegyüttes közé tartozik a holland Ke-
let-indiai Társaság Geldermalsen nevű ha-
jójának anyaga, amely 1752-ben süllyedt 
el a Dél-kínai-tengeren, úton Batávia 
felé. Óriási, Amszterdamba szánt 
rakományát (amely közel 150 ezer 
darab porcelántárgyat tartalmazott) 
1984-ben a brit származású Michael 
Hatcher fedezte fel, s hozta felszínre. 
A rakomány 1986-ban „Nanking Cargo” 
néven Amszterdamban került kalapács 
alá. A 18. század közepének jellegzetes 
kínai porcelánjai, a kínai kerámiakészítés 
központjában, Jingdezhenben készített, 
máz alatti kékkel festett tányérok, tálak, 
csészék és csészealjak tették ki a hajóra-
komány legnagyobb részét. A porcelánok 
kitűnő állapotban maradtak fenn a több 
mint 200 éves hullámsírban való veszteg-
lésük ellenére. Ennek magyarázata a kínai 
kerámiák készítési technikájában rejlik, hi-
szen a máz alatti festés és a magas hőfo-
kon (1280 °C) való kiégetés jól konzerválta 
a darabokat.

Több mint 100 évvel korábban, 1643 
körül süllyedt el az a kínai hajó, amelynek 
anyagát viszont „Hatcher Cargo”-ként is-
meri a tengeri régészet története. Michael 
Hatcher az 1980-as évek elején bukkant 
erre a hajóra, amely egy dél-kínai kikö-
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Apró váza, lótuszvirágos mintával. 
Porcelán, máz alatti kék festéssel. 
Dél-Kína, Qing-kor, 1690 körül, 
Vung Tau Cargo (Iparművészeti 
Múzeum, Budapest©2021)

Bordázott testű csésze, belsejében 
vízparti táj, kívül stilizált növényi 
minták. 
Porcelán, máz alatti kék festéssel. 
Kína, Qing-kor, 1730 körül, Ca 
Mau Cargo (Iparművészeti Múze-
um, Budapest©2021)

Csésze csészealjjal, fenyődíszítéssel. 
Porcelán, máz alatti kék festéssel. 
Kína, Qing-kor, 1750 körül, 
Nanking Cargo (Iparművészeti 
Múzeum, Budapest©2021)

Tál, Su Shi, más néven Su Dongpo 
(1037–1101) Vörös szikla című 
ódájának szövegével díszítve. 
Porcelán, máz alatti kék festéssel. 
Belsejében négy írásjeggyel jelezve. 
Kína, átmeneti kor, 1645 körül,  
Hatcher Cargo (Iparművészeti 
Múzeum, Budapest©2021)
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es években. Dél-Vietnám partjainál, a Ca 
Mau-foknál találtak rá 36 méter mélyen 
arra a kínai vagy európai hajóra a helyiek, 
amelynek rakományát elkezdték feketén 
értékesíteni. A hatóságok 33 ezer kerámi-

át és 2,4 tonna fémet foglal-
tak le a helyi halászok há-
zaiban, majd ezután 1998 

nyarán a  hivatalos 
búvárrégészeti feltá-
rások is megkezdőd-

tek. Ezek során további 
100 ezer kínai kerámiát hoztak a felszínre, 
noha a  kincsvadász buzgalom addigra 
már jelentős kárt és sérüléseket okozott 
a hajóban maradt rakományban.

A víz alatti régészeti feltárások na-
gyon pontos adatrögzítéssel kez-

dődnek. A hajó víz alatti helyét és 
méreteit térképezik fel először, s 
képfelvételeken rögzítik a látotta-
kat. A raktér megvizsgálása után 
döntenek a  felszínre hozás sor-
rendjéről és módszeréről, hiszen 

ez nagyban függ a tárgyak elhelyez-
kedésétől (pl. rakásolva szállították-e 

az árut avagy ládákban), a tárgyak cso-
magolásától (pl. növényi rosttal vették-e 
körül ezeket), és a  tárgyak sérülésétől, 
valamint az elmúlt évszázadok alatt meg-
változott állapotától. Ez utóbbira jellem-
ző példa amikor egy-egy kigyulladt hajó 

kínai porcelánedény került Európába, me-
lyek között főként kék-fehér porcelánokat, 
úgynevezett fehér mázas Dehua-porcelá-
nokat és színes edényeket találunk. A ke-
reskedelmi volumen 1705–1735 között 
érte el csúcspontját. A kínai selymek, fes-
tett selymek, porcelánok, lakk-
tárgyak, papírtapéták 
a korabeli főúri palo-
ták belső díszítésének 
meghatározó darabjai 
lettek.

A Kína és Délkelet-Ázsia között folyó 
kereskedelem két fő hajózási útvona-
lon zajlott. A 16. század végétől a keleti 
útvonal a  Tajvan–Fülöp-szigetek–Bor-
neo–Maluku-szigetek (régebben Fű-
szer-szigetek) irányban haladt, míg 
a nyugati útvonal a Maláj-félsziget 
és Szumátra érintésével érte el Já-
vát. Számos hajó lelte ezeken az 
útvonalakon hullámsírban a halá-
lát. Volt, amikor a megmenekült le-
génység tagjai adtak pontos leírást 
az elsüllyedés helyéről, néha pedig 
a szemtanúk beszéltek róla, de a sze-
rencsétlenül járt hajók többsége ma is 
a víz alatt várja felfedezését. Napjainkban 
az ázsiai partok mentén a mélybe aláme-
rülő helyiek bukkannak rá igen gyakran 
egy-egy elsüllyedt hajóra, ahogy ez a Ca 
Mau nevű hajó esetében is történt a 90-

Elsüllyedt hajók kincsei

Az angol Kelet-indiai Társaság hajói Deptfordban (17. század)

Fehér mázas Dehua-porcelánedé-
nyek a 18. századból

Csésze, vadlibákkal. 
Porcelán, máz alatti kék festéssel, 
kívül fényes barna mázzal. Kína, 
Qing-kor, 1730 körül, Ca Mau 
Cargo (Iparművészeti Múzeum, 
Budapest©2021)
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tőből tartott Batávia felé. Rakománya 
a Ming-dinasztia végének és a Qing-di-
nasztia elejének tipikus, úgynevezett át-
meneti korra jellemző porcelánjait (1620 
– kb. 1680) szállította. A porcelánok aukci-
óját 1984-ben tartották Amszterdamban.

A svéd Kelet-indiai Társaság hajója 
1745-ben Göteborg partjainál futott 

zátonyra. Rakományának darabja-
it már 1905–1906-ban elkezdték 
felszínre hozni, de a közel négy 
és fél ezer kínai tárgy árverésére 
végül csak 1989-ben került sor. 

A „Göteborg” n éven ismert anyag 
számos tárgya sérülten vagy töröt-

ten került viszont a gyűjtőkhöz.

1992-ben ismét Amszterdamban ke-
rült kalapács alá egy 17. századi kínai ke-
reskedelmi hajó rakománya. A hajó a ten-
geren kigyulladt, és 1695 körül süllyedt el 

Dél-Vietnám partjainál, ezért kapta az 
anyaga a „Vung Tau” nevet.

A további ismert hajóleletek közé 
tartozik még a „Belitung”, a „Nanyang”, 

a „Royal Nanhai”, a „Longquan”, a „Tu-
riang”, a  „Xuande”, a  „Hoi-an”, a  „Binh 
Thuan”, a  „Wanli”, a  „Diana”, valamint 
a „Desaru”, és számos más, nevesítetlen, 
elsüllyedt hajó anyaga.

A hajókon talált kerámiatárgyak je-
lentős mennyisége és kitűnő állapota 
felpezsdítette a  régi kínai porcelánok 
kereskedelmét. A rakományokban talált 
pénzek vagy a tárgyakon látható jelzetek, 
esetleg más, pontosabb datálásra lehe-
tőséget kínáló leletek (pl. a tengerészek 
személyes tárgyai) különösen értékessé 
tették a felszínre hozott tárgyakat. A nagy 
pontossággal datálható tengeri régészeti 
leletek új fejezetet nyitottak a kínai kerá-
miák megismerésében és gyűjtésében is. 
A hajók rakományának összetétele pedig 
a történészek számára jelent fontos for rás-
a nya got a korabeli kereskedelem megis-
meréséhez.

C C C

gyomrában összeolvadtak a tárgyak, de 
ilyen a „tengeri szobrok” esete, amikor is 
a víz alatt kagylókkal, korallokkal nőttek 
össze a kerámiák. Ezek kiemelése éppen 
szokatlan formájuk miatt meglehetősen 
nagy körültekintést igényel. Általánosság-
ban elmondható, hogy a víz alatti régésze-
ti feltárások során hatalmas hálókba rakva 
emelik ki az azonos típusú tárgyakat, és 
többnyire a kutatóhajók fedélzetén cso-
portosítják és írják le a leleteket.

Az elmúlt közel negyven évben 
számos hasonló hajó anyaga 
vált ismertté, amelyeket kü-
lönféle módon – a hajók indulá-
si helye, célállomása vagy a  kora 
alapján – neveznek el. A legismertebb 
leletegyüttes közé tartozik a holland Ke-
let-indiai Társaság Geldermalsen nevű ha-
jójának anyaga, amely 1752-ben süllyedt 
el a Dél-kínai-tengeren, úton Batávia 
felé. Óriási, Amszterdamba szánt 
rakományát (amely közel 150 ezer 
darab porcelántárgyat tartalmazott) 
1984-ben a brit származású Michael 
Hatcher fedezte fel, s hozta felszínre. 
A rakomány 1986-ban „Nanking Cargo” 
néven Amszterdamban került kalapács 
alá. A 18. század közepének jellegzetes 
kínai porcelánjai, a kínai kerámiakészítés 
központjában, Jingdezhenben készített, 
máz alatti kékkel festett tányérok, tálak, 
csészék és csészealjak tették ki a hajóra-
komány legnagyobb részét. A porcelánok 
kitűnő állapotban maradtak fenn a több 
mint 200 éves hullámsírban való veszteg-
lésük ellenére. Ennek magyarázata a kínai 
kerámiák készítési technikájában rejlik, hi-
szen a máz alatti festés és a magas hőfo-
kon (1280 °C) való kiégetés jól konzerválta 
a darabokat.

Több mint 100 évvel korábban, 1643 
körül süllyedt el az a kínai hajó, amelynek 
anyagát viszont „Hatcher Cargo”-ként is-
meri a tengeri régészet története. Michael 
Hatcher az 1980-as évek elején bukkant 
erre a hajóra, amely egy dél-kínai kikö-

Elsüllyedt hajók kincsei

Apró váza, lótuszvirágos mintával. 
Porcelán, máz alatti kék festéssel. 
Dél-Kína, Qing-kor, 1690 körül, 
Vung Tau Cargo (Iparművészeti 
Múzeum, Budapest©2021)

Bordázott testű csésze, belsejében 
vízparti táj, kívül stilizált növényi 
minták. 
Porcelán, máz alatti kék festéssel. 
Kína, Qing-kor, 1730 körül, Ca 
Mau Cargo (Iparművészeti Múze-
um, Budapest©2021)

Csésze csészealjjal, fenyődíszítéssel. 
Porcelán, máz alatti kék festéssel. 
Kína, Qing-kor, 1750 körül, 
Nanking Cargo (Iparművészeti 
Múzeum, Budapest©2021)

Tál, Su Shi, más néven Su Dongpo 
(1037–1101) Vörös szikla című 
ódájának szövegével díszítve. 
Porcelán, máz alatti kék festéssel. 
Belsejében négy írásjeggyel jelezve. 
Kína, átmeneti kor, 1645 körül,  
Hatcher Cargo (Iparművészeti 
Múzeum, Budapest©2021)
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