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Szerkesztői gondolatok

A kötet, amelyet a kedves Olvasó kezében tart, az Eötvös Collegium Orientalisz-
tika Műhelyének második kiadványa, amely a III. „Közel, s Távol” konferencia 
előadásai nyomán írott tanulmányokat tartalmazza. A konferenciát a műhely 
2012. március 1-jén és 2-án tartotta meg az Eötvös Collegiumban. A rendezvé-
nyek és a belőlük készült kötetek számozása nem egyezik – örömünkre ugyanis, 
míg az első két konferencia előadásai egy munkában helyet kaphattak, 2012-ben 
immár több mint harminc előadó tisztelt meg minket részvételével. Különösen 
büszkék vagyunk arra, hogy konferenciánk az évek alatt számos egyetemen is-
mertté vált, így egyre több tudományterületről is köszönthetünk előadókat és 
hallgatókat egyaránt.

A „Közel, s Távol” konferenciát azért hívtuk életre 2009-ben – az Orientalisztika 
Műhely létrejöttének évében –, hogy a lelkesedés, amely a fiatal, szárnybontogató 
kutatók sajátja, eredményes és előremutató szakmai vizsgálódásokat inspirál-
hasson egy felgyorsult tudományos világban, amelyet határidőkkel, számokkal, 
a Quantitasszal való küzdelem övez. A „Közel, s Távol” kötetek célja, hogy e mun-
kát írásos formában is megőrizzék, és a maguk szerény módján képviseljék azon 
meggyőződésünket, hogy a fiatal kutatók találkozásának, bemutatkozásának, 
józan, szabad eszmecseréjének felbecsülhetetlen értéke van. 

◆ ◆ ◆
Mint azt az Olvasó láthatja, a tanulmányok sorrendjének kialakításakor egy „Kö-
zel – Távol – Kapcsolatok” hármas felosztást alkalmaztam. Örömömre szolgál, 
hogy az előző kötet „Közel – Távol” tagolása helyett idén már e mintát követhet-
tem, amely a konferencia eszmei célkitűzését, a „közel” és a „távol” (a „mi” és 
az „ők”) közti rigorózus megkülönböztetés háttérbe szorítását is jobban megőrzi. 
E hármas felosztáson belül az írások sorrendjét részben időrendi, részben tema-
tikus szempontok alakították, a kötet azonban továbbra is tükrözi az előadások 
széles spektrumát.

A kötet szerkesztésekor a nemzetközileg elfogadott és ismert, az angol nyelv 
hangtani sajátosságaihoz igazodó átírásokat alkalmaztuk. Kivételt jelentenek ez 



alól azok az esetek, amikor egy magyarra fordított műből találhatók egy tanul-
mányban idézetek; illetve a személynevek a bibliográfiai tételekben akkor, ha 
a magyar kiadásban a szerző neve a magyar átírás szerint szerepel.

Az internetes hivatkozások esetében az elérési út után zárójelben álló dátum 
a letöltés idejét jelöli.

◆ ◆ ◆
Végül szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik e kötet létrejöttét mun-
kájuk révén lehetővé tették. Köszönöm azon érdeklődő oktatók és hallgatók 
jelenlétét, akik a konferencián értékes tanácsaikkal látták el az előadókat és 
a szervezőket is. Köszönöm a szekciók vezetőinek, Birtalan Ágnesnek, Hasznos 
Andreának és Szabó Balázsnak, hogy elfogadták felkérésünket. A korrektúrá-
ban való segítségükért hálával tartozom Doma Petrának, Jámbor Aliznak, Kövi 
Franciskának és Sándor Angelikának. Az egész Orientalisztika Műhely nevében 
köszönöm Laczkó Krisztina tanárnőnek, hogy vállalta a szöveg nyelvi és tipo-
gráfiai ellenőrzését. Köszönöm műhelyvezetőnk, Máté Zoltán tanár úr segítségét, 
amelyet a konferencia megtervezésében és lebonyolításában nyújtott. Végül, de 
nem utolsósorban tisztelettel köszönöm Horváth László igazgató úr mindenkori 
segítségét és támogatását, amely nélkül nemcsak a konferencia és a kötet, de az 
Orientalisztika Műhely sem születhetett volna meg.

Dunakeszi, 2012. augusztus 11.
      Takó Ferenc



Hevesi Krisztina

Mereruka vezír masztabájának
mozgásábrázolásai

Az A 13-as kamra reliefjei

A hivatalnokok felemelkedése, az Óbirodalom hanyatlása

Az Óbirodalomban Egyiptom területén egységes állam jött létre, 4. dinasztiája 
alatt folyamatos volt a centralizálás, az adminisztráció fejlesztése.1Az Óbirodalom 
korszakát kitűnően irányított építkezései választják el a korai dinasztikus kortól.2 
Az országot nem fenyegette külső veszély sem, a vallási fejlődés következtében 
pedig igényes művészeti alkotások sokasága született meg.3 Az erős központi 
hatalom mellett fontos szerepet kapott a tanult elit. A hivatalnokok nagy része 
a 3–4. dinasztia alatt a királyi családból származott. A király utáni első ember 
a vezír (tjaty) volt, akinek feladatkörébe tartoztak az államigazgatással kapcso-
latos ügyek (a kultusszal nem ő foglalkozott). Ez a réteg később rohamos nö-
vekedésnek indult, és idővel nem királyi származású személyek is betölthették 
a posztot.4 Szerepük túlzott jelentősége miatt a fáraók hatalma a 6. dinasztia 
alatt megingott, ez a folyamat pedig egyike volt azoknak a tényezőknek, amelyek 
az Óbirodalom bukását okozták.5

Manethón szerint a 6. dinasztia (Kr. e. 2345–2181) királyai memphisziek vol-
tak, sírjaikat tehát Szakkarában, a memphiszi központ közvetlen közelében talál-
juk meg.6 Teti (Hórusz Szeheteptaui, Kr. e. 2345–2323)7 uralkodásával megszűnt 
az Uniszt követő zavaros állapot, amellyel az 5. dinasztia véget ért. Az erősödő 

1  Peter A. Clayton, chronicle of the pharaohs: the reign-by-reign record of the rulers and dynasties 
of ancient egypt, London, Thames & Hudson, 1994, 31.

2  Jaromir Malek, “The Old Kingdom (c.2686-2160 BC)” = The oxford History of ancient egypt, 
ed. Ian Shaw, New York, Oxford University Press, 2003, 83.

3  Uo., 85.
4  Uo., 95.
5  Clayton, i. m., 31.
6  Uo., 64.
7  Malek, i. m., 103.
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elit réteggel jó kapcsolatot alakított ki, lányát, Szesszesetet Mereruka (más né-
ven Meri8) vezírhez adta feleségül (tehát Mereruka Teti vezíre és vője volt),9 aki 
emellett még számos címet birtokolt.10 Teti 12 éves uralkodásáról keveset tudunk, 
piramisa a szakkarai plató északi részén helyezkedik el,11 piramiskörzetének és 
piramisának neve Dzsed-iszut. Uralkodása alatt Szakkarán belül erre a területre 
volt tehető a központ (később Szakkara délebbi pontja felé tolódott el).12

Tetit a fiatal I. Pepi követte a trónon, aki megközelítőleg 50 évig uralkodott; ez 
idő alatt a királyi udvaron kívüli nemesek hatalma nőtt.13 Trónra lépésekor még 
Mereruka szolgált.14 I. Pepi fia, II. Pepi, aki születésétől fogva fáraó volt, Egyip-
tom leghosszabb uralkodási idejét tudhatja magáénak.15 Az uralom második fele 
passzívnak bizonyult, a király hatalma meggyengült, a kincstár pedig az össze-
omlás szélére került. További gondot okozott a Nílus tartósan alacsony vízállása 
is.16 Talán ez a hosszú trónon töltött idő is felelős a már említett Óbirodalom 
végi hanyatlásért, illetve Memphisz jelentőségének csökkenése, délen a helyi 
kormányzók (nomarchészek) fényűzése – amelyért csak csekély adót fizettek 
északnak – mind a központi hatalom romlásának kedveztek. A külpolitika is 
súlyosbította a helyzetet. A 6. dinasztia valószínűleg II. Merenrével és Nitókrisz 
hercegnővel zárult.17

Mereruka vezír masztabája

A 3. dinasztiától az elit tagjai Szakkarában létrehozott masztabákba temetkeztek. 
A masztaba (arabul „pad”; az elnevezés a sír formáját tükrözi) agyagtéglából vagy 
agyagtéglával bevont kőtörmelékből és különböző kövekből készült. Kívülről 
sima felületű, téglalap alapú sírhely, amelynek külső keleti oldalánál két, északi 
és déli oldalánál egy-egy áldozati niche található, amelyet gyakran felépítmény 
falába vágtak.18 Masztabák már korábban is léteztek, a felépítmény a sírkamra 

8  Hartwig Altenmüller, “Mereruka” = oxford encyclopedia of ancient egypt, ed. Donald B. 
Redford, II, New York, Oxford University Press, 2001, 381.

9  Clayton, i. m., 64.
10  Prentice Duell, The Mastaba of Mereruka, I, Chicago, University of Chicago Press, 1938, 3.
11  Clayton, i. m., 64 sk.
12  Malek, i. m., 104.
13  Clayton, i. m., 65.
14  Altenmüller,  i. m., 381.
15  Clayton, i. m., 66.
16  Malek, i. m., 106.
17  Clayton, i. m., 66 sk.
18  Gay Robins, The art of ancient egypt, London, British Museum Press, 1997, 51.
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védelmére jött létre az 1. dinasztia alatt,19 reliefeket pedig a 3. dinasztiától kezdtek 
masztabák díszítésére használni. A masztabák fő részei: alépítmény az aknával 
és a sírral; felépítmény mészkőből vagy téglából, sima felülettel vagy kőlapokkal; 
kápolna a felépítményben, amely tartalmazza az áldozati sztélét vagy álajtót, ahol 
elvégezhetők az áldozati szertartások; szerdáb az elhunyt szobrával.20 Az 5. és 
a 6. dinasztia hivatalnokai az általuk szolgált király piramiskörzetében (vagy 
vidéken) építtettek masztabákat,21 így Mereruka vezír sírja Teti piramisának 
körzetében található, és Teti uralkodása alatt épült.22 

A 4. században I. Theodosius rendelete károsította a memphiszi alkotá-
sokat, 640-ben pedig az arab hódítást követően Kairó építéséhez használták 
fel a romok építőanyagát Szakkarából, Memphiszből és Gízából. Ezt köve-
tően is folyamatos kizsákmányolás pusztította az óbirodalmi temetkezési 
helyeket.23 A későbbi tudományos munkák igyekeztek megállítani a sírok 
lakosok általi pusztítását. Mereruka nyughelyének esetében homok védte 
a falakat a fosztogatástól – szintjének helye jól látszik –, viszont a felső ré-
szük ki volt téve a rablásnak. Jacques de Morgan találta meg Szakkara leg-
nagyobb masztabáját: 1893 júliusában bukkant rá Mereruka sírjára, illetve 
a vele szomszédos Kagemni-masztabára. 1912-ben a Service des Antiquités 
megtisztította Mereruka és a többi előkelő sírját a homoktól, valmint új te-
tővel fedték őket. 1921-ben Mereruka sírjának nyugati falát helyreállították, 
keleti falát megerősítették.24

Mereruka vezír kb. 9 méter hosszú, 4,5 méter széles, 4 méter magas,25 
32 kamrás családi sírjában helyet kapott felesége, Szesszeset (más néven 
Watetkhethór) és fia, Meriteti is (1. kép).26 A masztabát a szokásossal ellen-
tétben nem kelet, hanem dél felé tájolták. A felépítmény falai kívülről lejtősek, 
burkolata kívül és belül is mészkő (belül puhább fajta), a két réteg közötti 
részt pedig törmelékkel töltötték ki. Az illesztéshez habarcsot használtak, 
a sérülések helyét, illetve a kövek közti réseket gipsszel töltötték ki, és a de-
korációhoz szükséges festékréteg is a gipszre került. A falak felső részében 

19  Jaromir Malek, egyptian art, London, Art & Ideas, 1999, 72.
20  William C. Hayes, “Egyptian Tomb Reliefs of the Old Kingdom”, The Metropolitan Museum of 

art Bulletin, 1946, New Series, Vol. 4, No. 7, 170.
21  Robins, i. m., 67.
22  Duell, i. m., 5.
23  Uo., xi.
24  Uo. xii-xv.
25  Uo., alaprajz és homlokzati rajz.
26  Clayton, i. m., 65.
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vagy a mennyezetbe vájva vízszintes szellőzőket, aknákat alakítottak ki, ezért 
a teret félhomály uralta. 27

Teti piramisától északra számos sír található, amelyek a fáraó szolgálatá-
ban álló különböző hivatalnokoknak tulajdoníthatók. Felépítésük eltérő, ám 
mindegyikük tartalmaz kápolnát, folyósót és raktárat, falaikat pedig festett 
reliefekkel és hieroglif szövegekkel díszítették. Mindezek Mereruka sírjára 
is jellemzőek.28 A masztabákban kiépített kápolnák sokszor egészen meg-
bonyolították azok alaprajzát a hozzájuk kapcsolódó folyosókkal, raktárakkal 
vagy pilléres csarnokokkal. Mereruka vezír masztabája is ezt az elrendezést 
tükrözi. Az egyiptomi sír az elhunyt lakhelyeként és túlvilági szükségletei-
nek tárolására szolgált – ezt a feladatot főleg a sírkamra látta el.29 Mereruka 
esetében a mészkő szarkofágot tartalmazó sírkamrát 14,5 méterrel az épít-
mény padlója alatt alakították ki.30 A felépítményen belül a hangsúly azon 
a termen volt, ahol a rituálét végezték.31 Mereruka sírjában ezt a szerepet 
az A 13-as kamra töltötte be: itt található a vezír alabástromoltár fölötti 
szerdabban elhelyezett kultuszszobra is, amely csak a vele azonos tengelyen 
lévő bejáratból látható..32

A sír reliefjei a mezőgazdaságról, állattartásról, közlekedésről, a korabeli 
flóráról és faunáról, családi és hivatalos eseményekről árulkodnak,33 ám min-
den jelenetnek vallási szerepe van: a halott boldog túlvilági életét biztosítják.34 
A feleség és a fiú kamráiban egyszerűbb alkotások találhatók, mint Mereru-
káéiban. A síron belül Mereruka része a legnagyobb, amely a masztaba déli 
végénél található.35

A reliefművészetben rejlő lehetőségek. A mozgás megjelenítése
az A 13-as kamrában

Az ókori egyiptomiak számára nem létezett a mai értelemben vett művészet; 
a vallás és a világnézet befolyásolta a képek alakulását, amelyek a fáraó és az elit 

27  Duell, i. m., 8.
28  Uo., 1.
29  Uo., 8.
30  Uo., 10.
31  Robins, i. m., 67.
32  Duell, i. m., 8.
33  Uo., xi.
34  Uo., 16.
35  Uo., 1.
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megrendelésére készültek.36 Ennek megfelelően modern felfogás szerinti mű-
vészek sem voltak: ha egy írnok kellő részletességgel elsajátította a hieroglif 
jeleket, már „művésszé” vált,37 ugyanis valószínűsíthető a papiruszon levő min-
ták alapján történő másolás a műalkotások készítésekor.38 Minden műhely saját 
mintakönyvvel rendelkezett, amelyből a megrendelő kiválaszthatta a számára 
szükséges ábrázolásokat. A szakkarai sírokban egyértelmű az ilyen típusú köny-
vek használata: Mereruka és Junumin sírjaiban ugyanazok a jelenetek tűnnek fel 
(pl. a hiénák kényszeretetése az egész temetőn belül megjelenő képsor).39 Tanuló-
éveik alatt a mestereknek el kellett sajátítaniuk azokat a részeket, amelyekből egy 
test összeáll, és ez alapján felépíteniük a különböző testtartású figurákat, ezért 
nincs két teljesen egyforma ábrázolás.40 

Mereruka masztabájának díszítésében is megfigyelhető az alakok hasonlósága 
és ismétlődése, itt azonban a mestereknek nem festményen és nem szobron, ha-
nem az e kettőt egyesítő reliefeken kellett alkalmazniuk tudásukat. Mivel a fest-
ménynél a kiinduló réteg megegyezik azzal, amelyre festenek, ezért a reliefnél 
is ehhez a részhez komponálják a képet, nem pedig az újonnan kifaragotthoz. 
Az egymásmögöttiség kifejezésére hozták létre az „igazi reliefet”, amely a felü-
letből kiemelkedik.41 A relief két fő típusa közül főleg ez utóbbi, a magas relief 
(bas-relief) jelenik meg a sírban, amely a predinasztikus kor óta ismert volt 
Egyiptomban,42 és amelyet beltéri díszítésre használtak.43 

A reliefek készítésekor ugyanazok a szabályok érvényesülnek, mint a festé-
szetben: jellemző a viszonylag nagy, egyszínű területek (pl. arc, comb) és az egy-
más elé helyezés használata. Bár a perspektíva nem jelenik meg az egyiptomi 
műveken, a mélydomborműnél ezt a különböző mélységekkel (az előtérben 
elhelyezkedő tárgyat mélyebbre vésik az alapfiguránál), a magas reliefnél kü-
lönböző magasságokkal érik el.44 A képek tehát az egyiptomi rajz kánonjának 
rendszerével jelennek meg; a rajzot formázzák meg domborműként Mereruka 

36  Cyril Aldred, egyptian art, London, Thames & Hudson, 1980, 11.
37  Uo., 17.
38  Malek, egyptian…, i. m., 130.
39  Aidan Dodson–Salima Ikram, The Tomb in ancient egypt: Royal and private sepulchres from 

the early Dynastic period to the Romans, Cairo, Thames & Hudson, 2008, 51.
40  Malek, egyptian…, i. m., 131.
41  Heinrich Schäfer, principles of egyptian art. Translated and edited by Emma Brunner-Traut, 

with an introduction by John Baines, Oxford, Griffith Institute, 1986, 73.
42  Claude Vandersleyen, “Relief” = lexikon der Ägyptologie, begr. von Wolfgang Helck, Eberhard 

Otto, Hrsg. von Wolfgang Helck, Eberhard Otto, V, Weisbaden, Harrassowitz, 1984, 226.
43  Robins, i. m., 25.
44  Vandersleyen, i. m., 226.
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vezír sírjában is. Ezek a konvenciók nem olyan erősek az állatábrázolásoknál, 
ahol csoportba rendezve, mozgás közben láthatjuk az állatokat szinte tájkép-
szerű környezetben.45 

Az ábrázolásmód azért nem törekszik a perspektívában történő megvalósításra, 
illetve a pillanatok megragadására, mert az egyiptomiak azokat az általánosságo-
kat keresték, amelyek a bemutatott tárgyat, illetve személyt a kezdetektől fogva 
mindig is jellemezték.46 Mivel nem művészi szempontból nézték az alkotásaikat, 
ezért nem is kellett efféle törvényszerűségekben gondolkodniuk. A szobrok is 
frontális nézetre komponáltak, nem tapasztalható a testek elcsavarodása, dina-
mikus ábrázolása.47 Mereruka masztabájában a – mára már kevésbé látható – 
színek életet adnak a mozgásban ábrázolt figuráknak, ez pedig elkülöníti ezeket 
a képeket az egyiptomi körplasztika statikusságától, hiszen a korszak műalkotásai 
azok a portrék, amelyek mozdulatlanságot jelenítenek meg.48 Tehát a szobrászat 
és a relief közötti választóvonal a dinamika kifejezésre juttatása volt – a képeken 
észlelhető a felületek, a testrészek egymáshoz képesti elmozdulása. Az egyiptomi 
művészet ezen korszakában nem használt színárnyalatokkal történő tónusozás 
helyett a szobrokéhoz hasonló árnyékokat láthatunk a megmunkált kő felszínén.49 
Ez szintén segíti a művek megértését, hiszen a rajznál egyértelműbben tárul 
szemünk elé az interpretálandó látvány.

Mereruka sírján belül nemcsak vallási jelentősége miatt tulajdoníthatunk ki-
emelkedő szerepet az A 13-as kamrának, hanem azért is, mert északi és keleti 
része őrzi leginkább az Óbirodalom színeinek gazdagságát (piros, sárga és barna, 
háttérként pedig kékesszürke), valamint a legfontosabb jelenetek is itt találhatók, 
amelyek talán a legkitűnőbb szobrászok munkái, ellentétben a masztaba más 
alkotásaival; egyes falak díszítetlenek vagy rosszabb kvalitásúak.50 A kamrán 
belül a haladási irány a déli faltól a nyugati felé indul, az alakok is ezt követik 
(kivéve, ha valamit néznek a képen belül, vagy ha sarokra került a főjelenet).51 
A déli falon Mererukát és családtagjait csónakban, siratóasszonyokat, a koporsó 
és az áldozati tárgyak sírba szállítását, táncosokat és hajón utazó halotti menetet 
ábrázoltak, a feliratok Mereruka és felesége címeit, illetve a vezír életrajzának 

45  Duell, i. m., xii.
46  Aldred, i. m., 15.
47  Robins, i. m., 19.
48  Duell, i. m., xii.
49  Schäfer, i. m., 74.
50  Duell, i. m., 9–12.
51  Uo., 18.
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tördekét tartalmazzák.52 A jelenetek témáiból is feltűnhet, hogy a mestereknek 
valamilyen módon kifejezésre kellett juttatniuk a haladást, máskülönben nem 
mutathatták volna be a fent említetteket. 

Első pillantásra merevnek tűnik az a jelenet, ahol a vezír feleségével és lányá-
val a nádasban jelenik meg (2. kép). A főalakból a kép töredékessége miatt csak 
lépő lába látható, előtte lánya ül, őt pedig az álló feleség követi. Haladó ember 
bemutatása során mindig a bal láb lép ki, és szinte minden tevékenységet a bal 
oldalon hajtanak végre, hogy a fő irány, a jobbról balra tartás során minden lát-
ható legyen a befogadó számára (ez alól persze léteznek kivételek). Mindig a lépő 
lábat ábrázolták jobb oldalról, így két ugyanolyan végtag jelenik meg a képeken.53 
A nők két lába mindig egymáshoz közelebb helyezkedik el, mint a fériaké,54 ezért 
ismerhetünk rá az ábrázolt nemére már részletek alapján is. 

Az emberi ábrázolásoknál az alkotók leggyakrabban a hieroglifákat nagyították 
fel, így nem szabad figyelmen kívül hagynunk az ülő nő figurájánál sem az ülő em-
ber hieroglifájához való hasonlatosságot, amelynek különböző változatait felhasz-
nálták a többi jelenethez is.55 Ezen kívül az egyiptomi kép egyik fő jellegzetessége 
az alapvonal, amely eleinte az alakok egy szintre emelésére szolgált, így megszűnt 
a formák levegőben lebegése. Általában a szobrászok szinte „odaragasztották” a fi-
gurákat ehhez a vonalhoz.56 Mereruka jelenetein is megjelenik az a vonal, amelyre 
ráhelyezik az alakokat – ez alól kivételt képeznek azok az élőlények, amelyek úsznak 
vagy repülnek, illetve bármilyen föld feletti mozgást végeznek (pl. táncoló alakok 
az északi falon). Az ábrázolásmód lényegre törő, nem mentek bele apró részletek 
megfestésébe, és olyan kétdimenziós képeket alkottak, ahol természetesen nem 
vették figyelembe az alakok valós méretbeli különbségeit.57

A sírtulajdonos általában passzív, leginkább a vadászjelenetekben vesz részt.58 
A gerellyel való vadászat során nemcsak legyőzi a káoszt, hanem újra létrehozza 
a maatot.59 Mereruka reliefjén a rendezetlenség jelképét erősíti a krokodil meg-
jelenése is, hiszen ez szintén a zűrzavar szimbóluma.60 A túlvilági megújulás jel-
képét hivatott kifejezni az ilyen jeleneteken megfigyelhető környezet, a papirusz 

52  Uő, The Mastaba of Mereruka, II, Chicago, University of Chicago Press, 1938, Pls. 123-137.
53  Aldred, i. m., 18.
54  Duell, i. m., 13.
55  Richard H. Wilkinson, Reading egyptian art, London, Thames & Hudson, 1992, 15.
56  Schäfer, i. m.,163.
57  Duell, i. m., 15.
58  Malek, egyptian…, i. m., 129.
59  Dodson–Ikram , i. m., 90.
60  Wilkinson, i. m., 105.
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és a lótusz jelenléte, amelyek szintén az újjászületést szimbolizálják. Bár a halakat 
két dimenzióban látjuk, mégis egyértelmű, hogy a vízben úsznak: az alapvonal 
és a vízfelszín között „lebegnek”, és fejükkel különböző irányokba néznek. Tes-
tükre merőlegesek a víz hullámainak vonalai, amelyek a víz hieroglifáját idézik 
elénk, amely vízszintesen ábrázolja a hullámokat, míg medencéknél és nagyobb 
mennyiségű víz megjelnítésekor függőlegesen futnak a vizet és annak mozgását 
jelző vonalak. A víz a benne megjelenő állatok sokaságával egyetemben szintén 
az őskáoszt jeleníti meg, amelyből a világ keletkezett.61  

A természetábrázolás általában részletes és élethű – ellenben a már említett 
statikus emberi alakokkal. A jelenség oka, hogy fontos volt az emberek meg-
jelenítésekor a torzságtól való mentesség62 és a kánonnak való megfelelés is. Te-
hát az állatok megalkotásánál a szigorú szabályok helyett hangsúlyt fektethettek 
a részletek pontosabb megörökítésére.63 Figyelemre méltó például az a mozzanat, 
amelyben a vidra megragadja a vergődő halat. Míg két hátsó lábával az alap-
vonalon áll, mellső mancsaival és szájával a halat ejti el. Mindkét első lába a hal 
hátán látható, de valószínűleg azok a hal két oldalát ölelik körül – csak így lehet 
eredményes a foglyulejtés.

A halotti menettel megjelenő siratóasszonyok (3. kép) meglehetősen élethű 
hatást keltenek. A siratóasszonyok egy része hivatásos, mások pedig családtagok 
voltak. Foglalkozásukhoz híven jajveszékelnek, hajukat tépik, és elájulnak.64 A nő, 
aki feje fölé emeli kezét, arcát takarhatta el, vagy homokot szórhatott a fejére 
fájdalmában.65 Az asszonyok testtartása különböző: míg egyesek álló helyzet-
ben siratják az elhunytat, mások a földre rogyva zokognak. Talán a legdrámaibb 
az a két nő, akiket a többiek tartanak meg. Egyikük a földön ül, másikuk éppen 
leroskadni készül, karok sokasága igyekszik megragadni, egyik társának keze 
az arcára simul. Saját alakja és környezete által is kitűnően érzékelhető a lefelé 
irányuló mozgás. A siratóasszonyok ábrázolása éles ellentétet képez az előttük 
haladó menet statikus bemutatásával. 

A halotti felvonuláshoz tartozó hajók bemutatásakor (4. kép) az evezősök mo-
noton mozdulatsorát, az evezést kellett érzékeltetniük a rajzolóknak és a kőfara-
góknak. A legénység újabb és újabb lendületet véve igyekszik hajtani a csónakokat 
és a hajókat. Jobban megfigyelve zavaró lehet az egymás elé lógó két evezős kar 
látványa, de az egyiptomiak számára ezzel az ábrázolásmóddal vált egyértelművé 

61  Uo., 137.
62  Robins, i. m., 75.
63  Hayes, i. m., 173.
64  Dodson–Ikram , i. m., 123.
65  Wilkinson, i. m., 35.
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a jelenet. Az evező kar hieroglifájának felnagyított és többször egymás elé illesztett 
változatai ezek. A hajót a parttól ellökő, úszó férfiak úgy tűnnek, mintha inkább 
a hajó alá kerülnének ahelyett, hogy lendületet adnának neki. 

A nyugati falra főleg hajózással kapcsolatos jeleneteket helyeztek.66 A hajók 
nemcsak a Níluson való haladás, hanem vallási jelentőségük miatt is fonto-
sak voltak, ugyanis ezen a közlekedési eszközön utazott a napisten is az égen. 
A halott ezeken tette meg túlvilági útját, ezért kerültek a nyugati falra ezek 
az ábrázolások Mereruka sírjában is.67 Az evezés bemutatását ugyanúgy oldot-
ták meg itt is, ahogyan azt a déli fal hajós jeleneténél tették. Érdekességet jelent  
azonban a vitorlát felhúzó férfiak alakja. A hajók fedélzetén állók erőt fejtenek 
ki annak érdekében, hogy együttesen kibontsák a vitorlákat, a legénység többi 
tagja pedig az árboc felső részeinél segédkezik. A hajók csúcsa és alja között 
elhelyezkedő emberek általában nem hajtanak végre olyan heves mozdulatokat, 
mint a hajó padlóján küszködő társaik; ők gyakran külön vonalon állnak, és 
onnan végzik feladataikat. A vezír szemléli a mozgalmas jeleneteket, hatalmas 
alakjának részlete maradt meg csupán.

Az A 13-as kamrán belül az egyik legtöbb dinamikát mutató fal északon talál-
ható, ahol az áldozati szobrot is elhelyezték. Fából és papiruszból készült68 hajók és 
csónakok építését, marhák, ökrök, antilopok, hiénák etetését, a két fiával felvonuló 
vezírt, Mereruka palankinban való szállítását és családjával való ábrázolását, illet-
ve játszó és táncoló fiatalokat láthatunk.69 Az emberek megformázásánál a már 
említett kánon betartása jól megfigyelhető: a szem és a szögletes vállak szemből, 
a nők egyik melle oldalról, a test deréktól lefelé oldalról, a lépő lábak és a kezek 
– ha nem tartanak semmit – egyformák.70 Tehát egy jeleneten belül több nézetet 
alkalmaztak, így a készítők könnyen be tudták illeszteni a már megtanult sémákat 
a bonyolult képrendszerbe, ahol a dimenziók és a mozgás problémáival is szembe-
sülniük kellett. A rendezettséget regiszterekkel érték el, az alakok közti kapcsolatot 
átfedéssel és egymás elé illesztéssel tették láthatóvá. A takarás és az egymás fölé 
helyezés az egymásmögöttiséget volt hivatott kifejezni.71 Amikor csoportos jele-
netekben fordulnak elő regiszterek, akkor az adott tevékenységek a előtérben zajló 
eseményekként értelmezendők (pl. halászat, vadászat, állatetetés).72

66  Duell, The Mastaba of…, II,  i. m., Pls. 138–146.
67  Dodson–Ikram , i. m., 110.
68  Uo.,110.
69  Duell, The Mastaba of… II,  i. m., Pls. 147–165.
70  Uő, The Mastaba of… I,  i. m., 16.
71  Robins, i.m., 21.
72  Duell, The Mastaba of… I,  i. m., 15.
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Az állatok ábrázolásából kiderül az egyiptomiak kitűnő megfigyelőképessége 
és részletezésre való hajlama; a föléjük írt rn szó és az állat fajának megneve-
zése talán az áldozatként való bemutatást jelenthette.73 Szemtanúi lehetünk 
a marhák etetésének, ahol a jószágok fekszenek, és mellettük gondozóik ül-
nek, illetve amint vezetik állataikat a legalsó regiszterben (5. kép). A középső 
regiszter nyugodtságot sugároz, a sétáló állatok pedig egymás mellett jelen-
nek meg. Egy-egy állat a többi közül való kihajolásával életszerű, természetes 
hatást keltenek a reliefek. Mégis a legmozgalmasabb esemény a hajók építése: 
a munkások lendületet vesznek, hajlongnak, guggolnak. A 6-os képen az an-
tilopok végig lépés közben láthatók, miközben élelmüket fogyasztják (6. kép). 
Ez a megjelenítés is az egyiptomiak analógiás gondolkodására utal, amely 
miatt a valószínűleg egy helyben álló állatokat is a hieroglifákról ismert lépő 
állatok lábaival ábrázolják, hogy mind a négy végtag jól látható legyen. A hié-
nák testtartása azonban nem szokványos, küszködnek, szabadulni próbálnak 
a kényszeretetés elől. Fölöttük a már leölt madarak zavaros ábrázolása szintén 
utalhatna mozgásra, de a közéjük dobott csont és kitekeredett testük miatt 
aligha tekinthetnénk őket élőknek.

A játszó fiúk jelenetén a fizikai játékok közül megjelenik a bakugrás és a kö-
télhúzás (7. kép). A gyerekek kicsi felnőttekként tűnnek fel, fejükön ifjúsági 
fürtöt viselnek.74 Az egyiptomi gyermekek forogtak, botokkal és karikákkal 
is játszottak, a hajlékonysági versenyek során pedig egymást emelgették.75 
Ezen cselekvések egy része jelenik meg az itteni képen is. A perspektíva hiá-
nya miatt a játszó vagy a táncoló emberek mozdulatsorai kérdésesek. Az ülő 
fiúk – akiknek jobb sarkai a bal lábujjaikon, jobb kezeik a bal kezeiken vannak, 
feléjük pedig több másik fiú halad –valójában egymással szemben ülhettek, 
ezzel akadályt formálva a feléjük futóknak. A helymegtakarítás is szerepet 
játszhatott abban, hogy egymás fölé helyezték őket.76 A futó fiúk ábrázolása 
során megfigyelhető, hogy két lábuk távolsága nagyobb, mint a lépőké, ezért 
lehetünk bizonyosak afelől, hogy nemcsak sétálást hajtanak végre. A művek 
mellett elhelyezett szövegek tudósítottak az adott alkotáson zajló események-
ről.77 A lakomajelenetek a túlvilági újjászületést szimbolizálták, és leginkább 
ebben a légkörben fordulnak elő a zenészek és a táncosok is. A táncosok több-

73  Dodson–Ikram, i. m., 98 skk.
74  Aldred, i. m., 17.
75  Timothy Kendall, „Games” = oxford encyclopedia of ancient egypt, II, ed. Donald B. Redford, 
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sége nő volt, találkozhatunk azonban férfiakkal is. A tánc és a zene az evilági 
és a túlvilági életnek is fontos részét képezte. 78 Mereruka nyughelyén és a többi 
sírban is legtöbbször külön regiszterekbe kerültek a zenészek és a táncosok, 
ezért nem lehet tudni, hogy adott esetben a zenére táncoltak-e. A ritmus ütésére 
más-más alakú pálcákat használtak.79 Mereruka sírjának reliefjén kéz és nád 
alakú botokat tartanak a kezükben az ifjak. A tánccal a boldogságot és a szo-
morúságot is képesek voltak kifejezni, illetve ünnepelhették a halott túlvilági 
újjászületését.80 A földre taszított fiú előtt és mögött is több másik alak látható, 
akik itt egymás takarásában jelennek meg. A valóságban minden bizonnyal 
inkább körbeállnák a fiút, hiszen csak így nyer értelmet ez az ábrázolásmód. 
Az egyiptomi művekhez képest rendhagyó megjelenítés a táncosok között 
az egy lábon álló személy, aki valójában ugyanúgy áll, mintha két lába a földön 
lenne – csak behajlított jobb lába miatt vesszük észre, hogy éppen egyensúlyoz. 
Egy tánclépést mutathat be ezzel a mozdulattal.81 Az egymás kezét fogó lányok 
közül az egy-egy lány által tartott másik kettőnek csak a sarka érinti a földet: 
ez a mozdulatsor inkább jelentheti azt, hogy talpuk egész felülete a földön van, 
de az egyiptomi szabályok szerinti megjelenítés is érthető, és csak hosszabb 
szemlélés után derül fény erre az apró részletre.

A keleti fal reliefjei a mezőgazdasági életet mutatják be, illetve a sírtulajdonost 
láthatjuk, amint társasjátékot játszik a feleségével.82 A mezőgazdasági jelenetek 
több részre oszthatók tevékenységek és évszakok szerint (egészen a vetéstől 
az aratásig).83 Mereruka vezír falai is részletesen reprezentálják a termesztéssel 
kapcsolatos teendőket. Többek között a szántást, szamarak terhekkel való meg-
rakását és az aratás eseményeit is kifaragták (8. kép). A szamarat felszerelő fér-
fiak a jószág több oldalán állva végezhetik ezt a tevékenységet. A heves mozgás 
során olyan testtartásba kerülnek, amelyből kezeik felemelkedését csak különös 
módon tudták megoldani, így még inkább olyan képeket kapunk, amelyek a va-
lóságban nem lennének lehetségesek. Az arató férfiak testtartása szinte végig 
ugyanaz, mozdulataik alig térnek el egymástól. A magvakban álló emberek és 
az állatok a sírban már megjelent formák mintáját követik. Az állatcsoportok 
leghátsó tagja a többi képhez hasonlóan mindig lehajol. Az ábrázolások nagy 

78  Dodson–Ikram , i. m., 118 sk.
79  Dimitri Meeks, „Dance” = oxford encyclopedia of ancient egypt, I, ed. Donald B. Redford, New 

York, Oxford University Press, 2001, 356.
80  Uo., 358.
81  Schäfer, i. m., 228.
82  Duell, The Mastaba of…, II,  i. m., Pls. 166–172.
83  Dodson–Ikram , i. m., 91.
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részén meztelen alakokat látunk, a felnőttek esetében ez az alacsony rang jele. 
A figurák megjelenítésének módjai embertípusonként váltakoztak.84

A sírbeli jelenetek és ábrázolástípusok megtalálhatók a korszak más hasonló 
masztabájában is. A reliefművészet fény-árnyék hatásával elérhető olyan mozgások 
kifjezése, amelyek a festmény esetében szóba sem jöhettek85 – ez jelenti a lényeges 
különbséget a festmény és a relief technikája között. A statikusan bemutatott elittel 
ellentétben az alacsonyabb rétegek tagjainál mozgások egész sorozata figyelhető 
meg munkavégzés közben, testük pedig nem annyira kidolgozott és tökéletes, 
mint az előkelőké.86 A pillérek alakjai ennek megfelelően egyszerű, lépő figurák 
csupán.87 A mesterek a dinamikát felhasználva mind a monotonságot, mind pedig 
a változást képesek voltak érzékeltetni. Ezen kívül a hierarchia is szerepet kapott 
az ábrázolásban: a nagyobb alak a fontosabb személyt jelezte88 – így találkozunk 
Mererukával a többiekhez képest hatalmas alakként (kvázi „uralkodóként”89), aki 
csak szemléli a síron belüli eseményeket, amelyek a túlvilági boldogulást szolgálják. 
A mozdulatsorok sokszor nem egyértelműek számunkra, az emberek és az állatok 
mozgalmas tevékenykedései lelassított képekként vannak jelen a sír reliefjein: „the 
Old Kingdom artist rarely succeeded in producing a sense of real movement in 
his figures”.90 A későbbi korokban a reliefművészet újabb vívmányokkal tör elő, 
az Amarna-korban olykor a három dimenzió érzékeltetésére is kísérletet tettek.91

84  Robins, i. m., 76.
85  Schäfer, i. m., 74.
86  Robins, i. m., 76.
87  Duell, The Mastaba of…, II,  i. m., Pls. 173–188.
88  Robins, i. m., 21.
89  Altenmüller, i. m., 381.
90  Hayes, i. m., 173; 176. („Az óbirodalmi művészeknek csak ritkán sikerült a valódi mozgás látszatát 

kelteniük az alakok megjelenítése során” – saját fordításom.)
91  Vandersleyen, i. m., 227.
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Képek
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2. kép Mereruka lánya és felesége csónakon

3. kép Az elhunytat sirató asszonyok

4. kép A halotti menethez tartozó hajók
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7. kép Játék és tánc az északi falon

8. kép A mezőgazdasági jelenetek egyike



Takács Dániel

III. Mereszanh sírja és környezete

Bevezetés

Az óbirodalmi piramistemetők szerkezete, építéstörténete és individuális sírjai 
intenzív kutatás tárgyát képezik a mai napig. A temetőkörzetek elhelyezkedése 
és belső felépítése jól megfigyelhető struktúrával rendelkezik, mindazonáltal 
a fokozott mértékű ásatások és kiértékelési munkák ellenére nem kevés kérdés 
maradt válasz nélkül velük kapcsolatban, vagy lett megválaszolva nem teljesen 
kielégítően. Ez utóbbi esetek közé tartozik az a masztaba, alépítményével együtt, 
amelyet III. Mereszanhnak tulajdonítanak. Több szempontból is kérdésesnek 
bizonyult építésének az ideje. Dekorációs programja néhol igen egyedi, fel- és 
alépítményének kialakítása és egymáshoz képesti elrendezése szintén figyelemre 
méltó. Jelen dolgozatban ezen sírnak szeretném az általános és különleges pont-
jait bemutatni, kísérletet téve arra, hogy a szélesebb körű történelmi és földrajzi, 
valamint kulturális és művészettörténeti beágyazottságát (és ennek kérdéseit, 
szempontjait) is megfelelően tárhassam az olvasó szeme elé.

Családi kapcsolatok és a G-7000-es masztabamező felépítése

III. Mereszanh sírja (G7530/7540) Hufu piramisának keleti temetőkörzetében 
található. Az előkelő elhelyezkedésnek egyszerű indoka van: III. Mereszanh 
Kawab és II. Hotepheresz gyermeke volt,1 akik Hufu közvetlen leszármazottai 
lévén szintén kiérdemelték az e kiemelt helyre való temetkezést. Az a léte-
ző, megalapozott feltételezés, amely szerint Kawab lehetett Hufu féltestvére, 
unokatestvére vagy unokaöccse is, jól mutatatja, hogy viszonylag alapvető 
datálási kérdésekben sincs konszenzus.2 Akárhogy is volt azonban, a körül-
belül két generáció különbség megállapítható a IV. dinasztia második királya 
és a kérdéses hölgy között. Anyjának, II. Hotepheresznek első férje Kawab 

1  George Andrew Reisner, “The tomb of Meresankh, a Great grand daughter of Queen Hetepheres 
I. and Senefruw” = Bulletin of the Museum of Fine arts, 1927. Vol. 25., 74.

2  Laurel Flentye, “The development of eastern and GIS cemeteries at Giza during the fourth 
dynasty” = The old Kingdom art and archeology, proceedings of the conference held in prague May 
31-Jun 4 2004, szerk. Miroslav Bárta, Prague, 2006, 135.
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volt, akinek halála után Dzsedefré fáraónak, majd utána Hafrénak a felesé-
ge lett.3 Ez utóbbihoz valószínűleg hozzáadták lányát, III. Mereszanhot is 
feleségül4 (bár Reisner megjegyzi, hogy Menkauré talán még valószínűbb 
férjjelölt lehetett),5 aki így joggal viselte a királynőket megillető titulusokat, 
amelyek a sírjában is megjelentek. II. Hotepheresz Sepszeszkaf uralkodása 
alatt halhatott meg több mint 70 éves korában,6 túlélve saját lányát III. Me-
reszanhot. Ez utóbbi föld alatti sírkápolnájában fiait, lányait is ábrázolták, 
valamint feltételezhetően későbbi leszármazottait is. A datálási problémák 
egy részét éppen e családi kapcsolatok bizonytalan megállapítása okozza. 
III.Mereszanh masztabájáról fontos tudni, hogy azt anyja, II. Hotepheresz 
saját maga számára készítette, és csak III. Mereszanh halála után alakíttatta 
át lánya masztabájává. 

A G-7000-es számú, avagy a „Keleti temetőkörzet”, Hufu piramisától keletre 
fekszik annak közvetlen közelében. Ez a földrajzi közelség viszonylagos újdon-
ság volt, ugyanis Sznofru fáraó alatt még távolabb helyezkedett el az előkelő 
réteg temetkezési zónája a királyi piramistól.7 Ez természetesen érdekes kont-
rasztot mutat a IV. dinasztiáról meglévő hagyományos képpel, amely az egyre 
elszigetelődő zsarnokkirály sztereotípiáját közvetítette évszázadokon keresztül.8 
A Keleti masztabamezőt George Reisner és csapata dolgozta fel elsőként 1925 és 
1930 között.9 Az itt található masztabák számozása mind „G7…”-tel kezdődik, 
így az egész temetőkörzetet G7000-es néven is említik. Fejlődésének története 
öt különböző fázist tár elénk, amelyeket építészeti és ikonográfiai alapokon le-
hetett egymástól elkülöníteni.10

Első fázisán észlelhetők legjobban Reisner „magelméletének” megállapításai. 
E szerint a Hufu piramis körül található masztabamezőkben megfigyelhető 
egy első ütemben felépített, néhány síremlékből álló „magcsoport”, amelynek 

3  Vivienne G. Callender, “The iconography of the princess in the Old Kingdom” = The old 
Kingdom art and archeology, proceedings of the conference held in prague May 31-Jun 4 2004, 
szerk. Miroslav Bárta, Prague, 2006, 119. és Dunham–Simpson 1974, 7.

4  Uo. 7.
5  Reisner, “The tomb…”, i. m., 74.
6  Dows Dunham – William Kelly Simpson, The mastaba of Qeen Mersyanh III, Boston, 1974, 7.
7  Aidan Dodson – Salima Ikram, The Tomb in anciet egypt, London, Thames and Hudson, 2008, 

153.
8  Gondolok itt a hagyományos egyiptomi történetszemléletre és Hérodotosz megjegyzéseire Khe-

opsszal kapcsolatban.
9  Flentye, “The developement…”, i. m.,133.
10  Az öt fázishoz lásd: Uo., 133–138.
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tájolása erősen befolyásolta a temető későbbi fejlődésének irányát.11 Az elmé-
letet még a Nyugati temető feltárása közben dolgozhatta ki, ám a későbbi ása-
tások fényében igaznak bizonyulhatott a G7000-es esetében is. Az itt elsőként 
felhúzandó tizenkét masztabát, a tulajdonképpeni magot a három királynői 
piramishoz igazíthatták tájolásukban, amelyek természetesen a királyi pira-
mishoz rendeződtek.12 (A magkörzet másik koordinátora a G7510-es számú 
síremlék lehetett, Anhhaf masztabája, aki talán Sznofru fia volt, ezzel érdemel-
ve ki a temető domináns méretű masztabáját. Több mint valószínű, hogy ezt 
még az első fázis során építették.13) Ezeket az első lépésben létrehozott sírokat 
valószínűleg nem kötelező jelleggel jelölték ki még a kezdetleges építkezési 
fázisukban, hanem opcionálisak voltak a legfontosabb személyek számára, 
azért, hogy aztán már a tulajdonos által nyerjék el végső formájukat.14 Ezen 
szakasz Hufu uralkodásának 17. évében fejeződhetett be. 

A második fázisban nyolc ikermasztabát képeztek ki a tizenkét meglévőből, 
oly módon, hogy a köztük levő rést feltöltötték, és közös borítást és megfelelő 
kettős kápolnát alakítottak ki nekik, darabonként két-két aknával.15 Ezen fázis 
befejezése Hufu uralkodásának 20. és 23. évei közé tehető, és az ekkor kialakuló 
nagyobb méretű masztabákat Reisner elmélete szerint a legfőbb királyi gyerme-
keknek létesítették, aszerint elrendezve, hogy kinek-kinek az anyja nyugodott 
a GI-a, -b vagy -c piramisokban.16 Bár annak kérdése, hogy kiknek is hozták 
létre ezt a temetőrészt, valószínűleg nem dönthető el ilyen egyszerűen, tekint-
ve, hogy két anonim masztabánk is van a régióban (a 7230/40 és a 7330/40), 
illetve ellenpéldának lehetne hozni a már említett Kawab bizonytalan rokon-
sági fokát, akinek a masztabája, a G7120-as, egyike azoknak, amelyeket ebben 
a régióban a királynői piramisokhoz legközelebb helyeztek el.17 

A harmadik fázisban további masztabákkal bővítették az eredeti temetőt 
Anhhafétől délre,18 nem olyan szoros párhuzamos elrendezésben, mint a korábbi 

11  Peter Der Manuelian, “A re-examination of Reisner’s Nucleus cemetery concept at Giza. 
Preliminary remarks on Cemetery G 2100” = The old Kingdom art and archeology, proceedings 
of the conference held in prague May 31-Jun 4 2004, szerk. Miroslav Bárta, Prague, 2006, 221.

12  Flentye, “The developement…”, i. m., 134–135.
13  Uo., 135. – Reisner elmélete az, hogy ez csak a nyolc ikermasztaba után készült el, azonban tájo-

lása – a GI – a királynői piramissal való egyeztetése és Anhhaf rokonsági fokának megállapítása 
után valószínűbbnek tűnik a korábbi datálás.

14  Dodson–Ikram, i.m., 154.
15  Uo.
16  Flentye, ”The developement…”, i. m., 134.
17  Uo., 135.
18  Uo., 136.
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szakaszokban, de így is érzékelhetően utcaszerű kialakítással. Ekkor épült a G7650-
es (Meritatesz és Ahethotep) és III. Mereszanh masztabájának első és második fázisa 
is. Ez utóbbival kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy ekkor még II. Hotepheresz 
számára (aki Hufu lánya volt) építették, ugyanis erről a temetőépítési szakasz-
ról feltételezik, hogy elsődlegesen közvetlen királyi leszármazású lányok számára 
készült.19 A temetőrész befejezését Reisner Hafré uralkodásának első és ötödik 
éve közé teszi. Mind a masztabát, mind az ezt magában foglaló terület többi sír-
emlékének orientáltságát elsősorban a tizenkét magépítményéhez igazították.20 
A negyedik fázisban nyolc kisebb sírt alakítottak ki a GI-c piramistól délre. Ezek 
között (G7030-40-es és 50-es) jól megfigyelhető a családi kapcsolatok földrajzi 
elhelyezkedésének visszatükrözése,21 sajnos azonban ez a több helyen is észlelhető 
elrendezésbeli séma a 7530/40-es masztaba és környezete esetében nem figyelhető 
meg, így ebből nem tudunk messzemenő következtetéseket levonni. 

Az ötödik fázis különösen érdekes elemeket tartalmaz Mereszanh maszta-
bájának datálásához, ugyanis ekkor épült annak kőbe vésett alépítménye, va-
lamint II. Hotepheresz tényleges síremléke a G7350-es masztaba, lányáétól két 
„utcányival” nyugatabbra.22 Az ezen az építményen található grafittok alapján 
II. Hotepheresz Hafré tizenharmadik évében már készíttette ezt a masztabát, ám 
befejezése Sepszeszkaf idejére tehető.23 

A fentebb vázolt temetőfejlődési folyamat, ha nem is ugyanezekkel a konkrét 
példákkal, de jellegében véve a többi gízai masztabamezőre is fennáll. A fázisok 
elkülönítése a már említett módon, a masztabák építési technikájának és díszítési 
stílusának figyelembevételével történt.

A G7530/40-es masztabának és környezetének rövid története

III. Mereszanh sírépületének egyedisége abból is fakad, hogy a megszokott menettől 
eltérően nem gyermek temette el itt a szülőjét, hanem egy anya a lányát. Normális 
esetben a gyermekek gondoskodtak elhunyt szülőikről (vagy azok saját maguknak 
még életükben csináltattak sírt), és ha tehették, minél nagyobb síremléket állíttattak 
számukra, hogy életükben betöltött fontosságukat hangsúlyozzák.24 Természetesen 

19  Uo.
20  Flentye, “The developement…”, i. m.; Laurel Flentye, “The Mastaba of Meresankh III.”, Bulletin 

of the egyptian Museum, 2006, Vol. 3., 71.
21  Flentye, “The developement…”, i. m., 137.
22  Uo., 138.
23  Uo., 138.  – Ám a kb. 35 év különbség elgondolkodtatóan nagynak tűnik.
24  Nicole Alexanian, “Tomb and social status: The textual evidence” = The old Kingdom art and 
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a sír mérete és az elhunyt szociális helyzete alapvetően egyenes arányosságban állt 
egymással (vagy a temetésről gondoskodó anyagi helyzete és a temetés mérete),25 
nem szabad azonban elfelejteni, hogy több tényező is beleavatkozhatott ebbe. 
Az egyik legfőbb ilyen tényező a királyi elrendelés, amely megszabta a sír méretét, 
helyét és felszerelését, valamint a tulajdonos szabad akarata, aki dönthetett úgy is, 
hogy szociálisan magas helyzete ellenére szerény kialakítású sírt csináltat a maga 
számára. Fontos és el nem hanyagolható faktor még a temető adott időbeni ál-
lapota, hiszen a különböző rangú elhunytak sírjai különböző viszonyban álltak 
egymással, és különbözőképpen befolyásolták egymás méretét.26 III. Mereszanh 
esetében a tény, hogy egy átépített masztabát kapott, egy már kialakított környe-
zetben inkább egy kényszerhelyzetet mutat (nevezetesen azt, hogy anyja előtt halt 
meg), semmint szabad választás vagy királyi elrendelés eredményét. Méretét és 
elhelyezkedését nem befolyásolhatták teljesen a fent említett szempontok (szo-
ciális helyzet, avagy királyi elrendelés, a leszármazottak gondoskodása), így egy 
kulturálisan eleve statikus környezetben helyezték örök nyugalomra egy dinami-
kus viszonyokon alapuló rendszer helyett. Masztabája két, jól elkülöníthető részre 
osztható. Felépítménye, a G7530/40-es és alépítménye, a G7530Sub két különböző 
fázisban, két különböző ember számára lett kialakítva, bár végállapotában Mere-
szanh halotti emlékévé vált. Így ennek megfelelően – a felépítmény legalább is – 
inkább II. Hotepheresz közvetlen társadalmi és időbeli környezetét tükrözi, mint 
Mereszanhét. Az alépítmény, amelyet később véstek ki, már tisztán a fiatalabb nő 
számára készült anyja rendelésére. 

A G7530/40-es masztaba fejlődésének két aspektusa létezik: az első az az ál-
talános folyamat, amelynek eredményeképpen egy adott kor masztabái kiala-
kulnak, a második pedig ennek helyi szintű alkalmazása és a masztaba egyedi 
története. A G7520-as építmény, amely vizsgálatunk tárgyától északra fekszik, 
a G7530-cal egységet képezve volt az első fázisa az építkezésnek.27 (Ekkor még 
II. Hotepheresz volt a tulajdonosa.) Ezt a kettős létesítményt később dél felé 
megnagyobbították a G7540-es építményrészt hozzákapcsolva és ezzel a fázissal 
párhuzamosan a G7520-as köveit is felhasználták ennek elkészítéséhez. Itt ér-
demes megjegyezni, hogy bár a G7520-asnak volt saját temetkezési aknája,28 

archeology, proceedings of the conference held in prague May 31-Jun 4 2004, szerk. Miroslav Bárta, 
Prague, 2006, 2–3.

25  Uo.
26  Az említett befolyásoló tényezőkhöz lásd: Uo., 4–5.
27  A G7530/40-es masztaba építéstörténetéhez a részleteket és megállapításokat lásd: Dunham– 

Simpson, i. m.
28  Ezt csak egy későbbi temetkezés során foglalták el – Uo., 7.
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a G7530/40-esnek (itt már mint egység említendők) soha nem alakítottak ki 
ilyet. Az építkezés e fázisa már valószínűleg III. Mereszanh számára készült, 
mint ahogyan a későbbiekben hozzárakott külső és belső kápolna. 

A folyamat utolsó szakaszát a G7530Sub, azaz III. Mereszanhnak a földszint 
alatt két méterrel kialakított sírkápolnája és az abból nyíló temetkezési kamra 
alkotta a keleti homlokzat északi része alatt. A sírkápolna föld alatti kialakítása 
már önmagában véve érdekes, hiszen egyáltalán nem szokásos elrendezési séma 
volt ez, hanem sokkal inkább egyfajta hibrid megoldás, amely a kőbe vésett 
sírkápolnák és sokszor szintén kőből kialakított felépítményeik alapötleteit 
kombinálta az újabb fajta kőborítású masztabafelépítményekkel.29 A gízai pla-
teau ezen jellegzetességeit a lejtős terep kihasználása miatt alkották meg Hafré 
és Menkauré uralkodásától fogva. A különleges séma kiválasztásának miértje 
a G7530/40 esetében viszonylag egyszerűen magyarázható. Nyilvánvaló hogy 
a G7530Sub a masztaba hiányzó temetkezési aknáját hivatott pótolni, valamint 
hogy a sír áldozati kamráit a föld fölött is kialakíthatták volna a keleti fal északi 
részén. Ezt azonban a szemközt lévő sírépítmény, a G7650-es megakadályozta, 
mert az általa kialakított utca túl szűk volt, így az egész komplexumot be-
építették a föld alá.

III. Mereszanh sírépítménye (G7530/40) a kortársaival megegyező alaptípust 
mutat, amelynek legfőbb jellemzői: a kőfal és -mag mészkőborítással, a köztük 
lévő törmelék feltöltéssel és a két kőkápolnás elrendezés a keleti fal északi és déli 
részén a korábbi áldozati helyet jelentő külső sztélé vagy két belső kápolna he-
lyett.30 Szokatlan azonban abban a tekintetben, hogy nem L alakú áldozati kápol-
nája van, mint a G7000-es temető többi tagjának, hanem kereszt alakú,31 valamint 
hogy belső helyiségei nincsenek, ahogyan belső temetkezési aknája sincs.

Az eredetileg kiképzett G7520/30-as magja egy 36,7 m-szer 16,25 m-es épít-
mény volt Reisner IV-i típusából, a G7650-tel (Ahethotep és Meritatesz) átel-
lenben építve, azzal egy magasságban és méretben.32 Ezt a masztabafajtát erős 
kőbelső jellemezte, kápolnamélyedést azonban az eredeti magban nem alakítot-
tak ki.33 A dél felé történt megnagyobbítás folyamatában a G7520-as köveit az alsó 

29  A masztabatípusokhoz, történetükhöz és azok jellemzőihez lásd: Dodson–Ikram, i. m., 
154–156.

30 Uo.  – A sztélék és a belső kápolnák később is megmaradnak, de elsősorban a korábbi időszakokhoz 
köthetők.

31  Flentye, ”The developement…”, i. m.,
32  Dunham–Simpson, i. m., 2. – A masztabák Reisner-féle tipológiájához lásd: George Andrew Reisner, 

a History of the Giza Necropolis, vol. 1, Cambridge, Harvard University Press, 1942, 37–38.
33  Uo., 41.
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sorig elbontották, és az eljárás eredményeképpen egy 50,37 m-szer 20,125 m-es 
nagyméretű masztabát kaptak a Reisner-féle IV-iii típusból,34 amelynek jellem-
zői közé tartozik a már kialakított belső áldozati kápolna.35 Végső fázisában egy 
mészkőből készült külső kápolnát raktak a keleti fal déli része, a belső áldozati 
kápolna bejárata elé. 

A külső kápolna (keleti fal déli vége) körülbelül 14,75 m-szer 3,8 m-es alap-
területű építmény volt, amelynek csak néhány alapkövét találták meg, ám Reisner 
megjegyezte, hogy valószínűleg egy háromkamrás építmény lehetett, amelyet soha 
nem fejeztek be.36 A masztaba magjába mélyített kereszt alakú kis belső kápolna 
a 3b/6b-s típusba tartozik,37 mészkő borítású falain egyetlen jelenet részlete maradt 
meg: néhány áldozatvivő, főként nők és egy törpe is.38 A női alakok megjelenése 
a G7530Sub esetében is domináns jelenség. Ez valószínűleg a tulajdonos neméhez 
köthető, ugyanis több helyen megfigyelhető, hogy a női elhunyt kápolnájában női 
áldozatvivő alakokat véstek fel.39 E kápolna alapterülete 4,75 m-szer 1,5 m, tehát 
a G7000-es temetőben megszokottnak mondható méretű, alaprajza keresztalakot 
formáz, amely viszont szokatlan és érdekes párhuzamot mutat a GI-b királynői 
piramissal.40 Nyugati falában sekély bemélyedés található, benne álajtóval, ame-
lyet két oldalról palotahomlokzat-díszítés vett körül.41 A környéken néhány olyan 
jelenetdarabot is találtak, amelyek feltehetően e kápolna dekorációs programjának 
fragmentumai. Ezeken kívül gyakorlatilag semmit nem tudunk a felépítmény 
díszítéséről, ám néhány tény így is leszűrhető belőlük. 

A G7350Sub-bal összehasonlítva robosztusabb embermegjelenítésekkel 
találkozunk, itt is elsődleges azonban a női alakok jelenléte. A két helyiség 
dekorációs programja bár eltérő, mégis van köztük kapcsolat, nemcsak a meg-
jelenített alakokban, hanem a kialakítás módjában is.42 A lekerekítettség, a re-
liefek mélysége, a férfialakok arcának kissé szögletes megrajzolása mind ilyen 
pont.43 Különbségeik azonban szembetűnők: az alépítmény figuráinak karcsúbb 
megformálása azt is jelezheti, hogy más ember számára készülő fázist repre-
zentálnak, de ennek ellenére a stílusa késő IV. dinasztia kori párhuzamokat 

34  Dunham–Simpson, i. m., 3
35  Reisner, a History…, i. m.,  41.
36  Dunham–Simpson, i. m., 4.
37  A kápolnák Reisner-féle tipológiájához lásd: Reisner, a History…, i. m., 185.
38  Dunham–Simpson, i. m., 3.
39  Flentye, “The developement…”, i. m.;,Flentye, ”The mastaba…”, i. m., 74.
40  Uo. 72.
41  Dunham–Simpson, i. m., 3
42  Flentye, “The developement…”, i. m.; Flentye, 34The mastaba…”, i. m., 74.
43  Uo., 74.
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idéz.44 Az álajtó körüli palotahomlokzat motívuma ebben a kompozícióban 
szintén erre a korszakra utal.45

A masztabának mint egésznek a datálásához néhány felirat járult leginkább 
hozzá, amelyek egy részét az építőmunkások hagyták hátra a mészkőborításon.46 
Másik részét hivatalos datálásként vésték fel a G7530Sub bejárati homlokzatán. 
A hieratikus írással írt építési megjegyzések dátumaival a legalapvetőbb prob-
léma az, hogy gyakorlatilag nincsenek királynevek feltüntetve bennük. Egyikü-
kön megemlítik Hotepheresz nevét a wr.t Hts címmel egybekötve, amely a már 
ekkorra elért királynői státusát mutatja, de sajnos fennáll annak a lehetősége, 
hogy e felirat a G7520-as lebontása során került ide, tehát egy olyan korábbi 
fázishoz is köthető, amely nem ad biztos támpontot. A feliratok egymással és 
a G7530Sub homlokzati feliratával való összevetésének eredményeképpen egy 
bizonytalan, talán Menkauré uralkodása idejére tehető elkészülés dátuma állt 
elő. Az alépítmény homlokzatán található bejegyzés állítása szerint III. Mere-
szanhnak közel 271 napos balzsamozási időszak jutott osztályrészül, és ez szo-
katlanul hosszú. E felirat datálása Sepszeszkaf első vagy második évére tolódott 
ki, de lehet, hogy Uszerkaf koráig is kiterjeszthető ez az időszak. 

Az említett tényekből látszik, hogy a masztaba már korának pontosabb megha-
tározásában is alapvető problémákkal állítja szembe tanulmányozóit. Támpontok 
után az alépítmény festett és vésett dekorációi között kutathatunk tovább, ame-
lyek érdekes jellegzetességeket mutatnak. A G7530Sub díszítési programjának 
a felépítmény reliefjeivel való azonosságait és különbségeit már tárgyaltam, a sír-
építmény teljes képének megragadásához azonban elengedhetetlen fontosságú 
ezek részletes bemutatása az alépítmény szerkezetével együtt.

A masztaba alépítménye – III. Mereszanh kápolnája és sírja

A G7530Sub bejárata a masztaba keleti homlokzatának északi részénél található. 
Nem a G7000-es temetőben szokványos aknasírról van ez esetben szó, hanem egy 
észak és dél felől ereszkedő lépcsősorral megközelíthető bejárati részről, amely – 
mintha csak a masztaba egy újabb szintje lenne – saját homlokzattal bír. Ajtónyí-
lásának két oldalán mészkőpilaszterek állnak, amelyek egy rég elveszett áthidalót 
tartottak. Közéjük zárva található a bejárati felirat – III. Mereszanh halálának és sír-

44  Uo., 75.
45  Uo.
46  A datálási problémákhoz és a különböző véleményekhez lásd: Flentye, “The developement…”, 

i. m.; Flentye, “The mastaba…”, i. m., 72. és Dunham–Simpson, i. m.,1. 3. 7. 74. és Reisner, 
“The tomb…” i. m., 74.
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ba helyezésének relatív dátumai, amelyek 271 napot kitevő időszakról beszélnek. 
Az ajtó közelében kis, négyszögletes építmény maradványait találta a Reisner-féle 
ásatás, amely talán egy valaha állt szerdab néhány alsó blokkja volt. 47 

Az ajtónyílás mögött elterülő áldozati kápolna alapvetően három részre oszt-
ható – az ún. főkamrába lép be kívülről az ember, amelyből két irányba lehet 
továbbmenni: az északi kamrába és a síraknát is tartalmazó nyugati kamrába. 
Alaprajzának elrendezésére több helyen is található párhuzam: Huenré herceg 
(Menkauré kőfejtőjének zónája – MQ1), Rehetré királynő (G8530) és Hemetré 
hercegnő (G8464) kápolnái mind hasonló kialakítást mutatnak, általánosságban 
véve azonban a korszak sziklasírjainak alaprajzát követi, díszítése pedig szintén 
a késő IV. és kora V. dinasztiai sziklasírokkal vonható párhuzamba.48 Általános 
belmagassága körülbelül 2,6 m, a komplexum kamráinak axisai pedig észak–
déli irányultságúak. 

Eredetileg – mint annak nyomait a Reisner-féle ásatás meg is találta – egy 
egyszárnyú, befelé nyíló faajtó fedte a bejárati nyílását. A főkamrából az északi 
kamrába vezető úton lévő két négyszögletes pillér és az oldalfalak közti helyet 
téglákkal beépítették, így egyetlen bejáratot hagytak az északi kamrába: a két 
pillér közti részt, ahová egy kétajtós, kifelé nyíló ajtót helyeztek. A főkamra és 
a nyugati kamra közti két átjárót két, szintén kétszárnyú, kifelé nyíló ajtó ta-
karta. Dekorációs programját nem teljesen részletekbe menően mutatom be, 
inkább a nagyvonalú felvázolást kiegészítő érdekesebb részletekre mutatok 
rá, és a kor általános egyiptomi konvencióival való összehasonlítást helyezem 
a középpontba.

A sírkápolna díszítése, mondhatnánk, királynőhöz méltó, a szépen színezett, 
gondosan kialakított felületek alapvetően a korszak elitsírjainak témáit hoz-
zák, az emberalakok öltözete a G7000-es temető több más dekorációját idézi.49 
Datálásukat segíti a nyugati kamrában levő álajtó-kialakítás, amely a késő IV., 
kora V. dinasztiabeli masztabákra jellemző,50 és a sírkápolnában levő szobrok 
nagy száma (tíz női szobor, két női szoborpár és négy írnokábrázolás), amely 
szintén ezen időszakra mutat.51 A szobrok ilyetén elhelyezése a sziklasírok sa-
játosságai közé tartozik, és szokatlan a masztabák felépítményeiben.52 A tény 
pedig, hogy nem kelet–nyugati tájolású kamrákkal van dolgunk, figyelmeztet, 

47  Dunham–Simpson, i. m., 8.
48  Uo., 2.
49  Flentye, “The developement…”, i. m.; Flentye, ”The mastaba…”, i. m., 73.
50  Uo., 74.
51  Dodson–Ikram i. m., 156. és Arnold, i. m., 45.
52  Uo., 45.
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hogy ne menjünk túl messzire az V. dinasztiabeli datálásban, ugyanis ezek 
csak később jöttek divatba.53 A fentebb felsorolt megállapítások azonban ki-
egészíthetők néhány érdekes megfigyeléssel. 

III. Mereszanh, bár királynő volt, saját temetkezési helyet nem létesítettek 
számára, és ez valószínűleg hirtelen halálának tudható be, de még meglepőbb 
hogy az újonnan kialakított sírkápolnájának dekorációját soha nem fejezték 
be,54 sőt későbbi alakok hozzáadása is megfigyelhető a falakon: a főkamra északi 
részén, az északi kamrába átvezető ajtónyílás oldalán álló két pilléren két férfit 
ábrázoltak: Niuszerréanhot és Duaenrét. Ők mindketten Mereszanh távolabbi 
leszármazottai voltak. Az érdekesebb közülük Niuszerréanh, akinek falra írt 
nevében a későbbi V. dinasztiabeli fáraó neve már cartouche-ban található, 
tehát az ő uralkodása volt az alsó határa a befestésnek, amely majdnem egy év-
századdal későbbre helyezi ezt.55 

Figyelemre méltó még továbbá, hogy III. Mereszanh mellett két másik figurát 
is domináns nagyságban ábrázoltak hozzá képest: a főkamra keleti falán ap-
ját, Kawabot és anyját több helyen is. Ez felvet egy problémát: általánosságban 
ugyanis elmondható, hogy a sír tulajdonosa az, akit domináns nagyságban és 
pozícióban ábrázoltak a kápolnában. A jobb oldal felé fordulás, a többi alakhoz 
képesti nagyobb méret56 körülbelül lefedi az elsődlegesség fogalmát, és ezek 
vizsgálata érdekes megállapításokra vezethet Mereszanh sírjával kapcsolatban, 
lévén az asszonyok helyzete különösen kiemelt ilyen szempontból. A férjükhöz 
képest mind méretben, mind pozícióban mindig alárendeltként ábrázoltatnak, 
még a sztéléken is, és ez egy igen egyszerűen megérthető gondot jelentett szá-
mukra: nem részesülhettek megfelelően a halotti áldozatokból, ha egy másik, 
domináns alak a sírjukban „elnyomta” őket, és kivetette az áldozat átvevőjének 
a helyzetéből. A kérdést általában egyszerűen oldották meg: a nők nem ábrá-
zolták férjeiket a sírban. Ám az általunk tanulmányozott föld alatti kápolnában 
III. Mereszanh anyjának és apjának képe nem elhanyagolhatóan nagyobb, így 
megvizsgálandó problémát jelentenek. 

Kawab ábrázolása a keleti fal északi részén 1,5 méteres nagyságban történt, ez 
kiemelkedő méret e sírban. Álló alakja, papi ruhában a fal északi része, tehát bal 
oldala felé fordul, és így gyakorlatilag teljesen kilóg a falon található többi jelenet 

53  Dodson–Ikram, i. m., 173
54  Reisner, “The tomb…”, i. m., 67.
55  Dunham–Simpson, i. m., 5. és Reisner, “The tomb…”, i. m., 73.
56  A dominanciára vonatkozó megállapításokhoz lásd: Gay Robins, “Some Principles of Composi-

tinal Dominance and Gender Hierarchy in Egyptian Art” = Journal of the american Research 
center in egypt, 1994, Vol. 31., 33–39.
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kompozíciójából,57 amely alapvetően Hotephereszt és Mereszanhot ábrázolta 
jobb felé fordulva, Kawabnál jóval kisebb méretben, egy papiruszcsónakban a pa-
pirusz kihúzásának rituális értelmű jelenetében. Előttük áldozatvivők sokasága 
és más egyéb később tárgyalandó jelenet, több egymás alatti regiszterben. Kawab 
alakját, úgy tűnik, azzal az egyszerű megoldással „hatástalanították”, hogy a bal 
oldal felé fordították, tulajdonképpen az egész áldozatfigyelési jelenetnek háttal, 
hogy semmiképp se részesülhessen a halottnak prezentált ajándékokból. 

II. Hotepheresz dominanciájának esete bonyolultabb, és jóval többször fordul 
elő, de megállapítható róla, hogy ha egy jelenetben ábrázolták lányával, mindig 
nagyobb alakot kapott.58 A kérdés, hogy hogyan kerülték el így a Mereszanh alá-
rendelt pozíciójából származó gondokat (ha egyáltalán előállt ilyen), nem teljesen 
tisztázott még, de ennek érdekében érdemes megemlíteni néhány tényt. 

Mereszanh anyja nélküli ábrázolásaiban, egyedüliként mindig nagyméretű, 
kompozíció részeként pedig mindig ő a legnagyobb,59 anyjával való együtt 
ábrázolásaikor pedig nem sokkal kisebb az anyjánál. Udvari címeik is közel 
azonosak, ezenkívül60 anyja, saját bevallása szerint szándékosan adományoz-
ta a szarkofágot61 és valószínűleg a sírt is hamarabb elhunyt lányának, ezzel 
lemondva az annak felkínált áldozatok túlvilági élvezetéről. A címeikkel kap-
csolatban megjegyzendő, hogy egymáshoz képesti relációik is sokszor, mindkét 
irányban fel vannak tüntetve (ti. „az ő lánya”, „az ő anyja”), és ez csak azért 
furcsa, mert ha egyedül Mereszanh dominálta a sírt, és ha a feliratok csak amo-
lyan címkeszövegként funkcionáltak, nem feltétlenül lett volna szükséges az ő 
relációját feltüntetni az anyjához képest. Ez talán gondolkodásra adhat okot, 
ha figyelembe vesszük, hogy a nők szokásos alárendeltségi pozícióját erősítet-
te az is, hogy a férjeikkel egy jelenetben ábrázolva általában csak a hozzájuk 
fűződő relációjuk címkéjével voltak azonosítva (ti. „az ő felesége” stb.).62 Ezen 
a ponton érdemes talán áttérni a sírkápolnában található szobrok közelebbi 
megszemlélésére. 

A G7530Sub négy helyiségéből háromban, a fő, a nyugati és az északi kam-
rákban is szobrokat képeztek ki a falfelületben oly módon, hogy a sziklaágyból 
faragták ki őket, nem túl mélyen, felületüknek körülbelül háromnegyednyi 

57  Dunham–Simpson, i. m., 4.
58  Reisner, “The tomb…”, i. m., 64.
59  A sírkápolnába vezető bejárat két oldalán lévő Anubiszt is magában foglaló kompozíció kivételt 

képez, mert itt az istent nem lehetett semmiképpen sem alárendelt pozícióban ábrázolni.
60  A címekhez lásd: Dunham–Simpson, i. m., 25.
61  Uo., 21.
62  Robins, i. m., 34.
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körüljárhatóságával. A főkamra déli falában két nagyobb ülő írnok figura 
mellett négy kisebb van. Személyük könnyen azonosítható a feliratok alapján: 
a dekorációban többször is feltűnő Hemetnu63 papról, annak fiáról és unokái-
ról van szó.64 Az északi kamra északi falán tíz szoborból álló csoportot farag-
tak ki, felettük egy sor felirattal. Szemben állva velük, jobb kéz felől indulva 
a következő a beosztásuk: az első három II. Hotephereszt, a következő négy 
III. Ereszanhot és az utolsó három ez utóbbi lányait ábrázolja.65 A nyugati kam-
ra nyugati falán pedig egy álajtót közrefogva két-két párszobor van, amelyek 
mindegyike valószínűsíthetőleg66 III. Mereszanhot és II. Hotephereszt jelení-
ti meg egy kompozícióban. Az ok, amiért most említem ezeket a szobrokat, 
nem más, mint hogy ezek többségében szintén együtt ábrázolva találjuk anyát 
és lányát, és így talán még egy kevés információhoz juthatunk a dominancia 
kérdésével kapcsolatban. 

Általánosságban megállapítható, hogy ha egy nőt a férjével együtt ábrázoltak 
a síkművészetben, akkor az jóval kisebb méretben volt jelen. A szobrok kiala-
kításánál azonban megfigyelhető, hogy általában a két fél azonos nagyságú, és 
a nő van a jobb oldalon.67 A férfi kiemelt pozícióját sokszor itt az fejezi ki, hogy 
az átölelés gesztusában kitakarja a nő egyes testrészeit. 68 A tíz szobrot tartalmazó 
csoportban Hotepheresz csak kevéssé nagyobb Mereszanhnál, és annak lányait 
is egyre csökkenő sorrendben készítették el. A címkefelirat nélküli párszobro-
kon az északi esetében a kézfogás, a déli esetében pedig az átölelés pozíciójában 
ábrázolták a két nőt. Itt a személyek közelebbi meghatározását segítheti egy, 
a sírban megtalált alkotás, amelynek feliratai alapján biztosan azonosítható, 
hogy szemből a jobb oldali figura a kissé alacsonyabb III. Mereszanh, a bal ol-
dali pedig az anyja, amint az átölelés gesztusában állnak.69 Hotepheresz karja itt 
kitakarja lánya mellkasát. A nyugati kamra nyugati falában levő két párszobor 
ellentmondásos ilyen szempontból. A szimmetria azt kívánná, hogy ellentétes 
oldalon álljanak az azonos szereplők a kettőben, az északi esetében azonban 
a bal oldali alak keze takarja ki a jobb oldaliét, míg a déli esetében a jobb oldali 

63  Hemetnu Mereszanh közelebbi udvartartásához tartozott.
64  Dunham–Simpson, i. m.,17. Reisner említi, hogy ezek is valószínűleg később lettek csak kialakítva, 

Reisner, “The tomb…”, i. m., 68.
65 Uo.
66  Dunham–Simpson, i. m., 18. – Azonosító felirat nem maradt meg, de az egész sír jellegéből 

adódóan sejthető a személyek kiléte. 
67  Robins, i. m., 39.
68  Uo.
69  Dows Dunham, “A Statuette of Two Egyptian Queens”, Bulletin of the Museum of Fine arts, 1936. 

Vol. 34.
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alak van dominánsabb pózban a vállra helyezett kezével. Ennek a problémá-
nak a megoldása talán közelebbi vizsgálat segítségével lenne lehetséges. Annyi 
viszont megállapítható, hogy Hotephereszt ezeken is, mint a reliefek esetében, 
csak egy kevéssel nagyobb méretben ábrázolták. A sír szobraira általánosan igaz, 
hogy nem individuális kifejezőerővel bírtak, inkább csak igen magas reliefek 
voltak, mint ahogyan az az egyiptomi szobrászat elemeire jellemző,70 és hogy 
a funkcionális díszítés szerves részét képezték. A falak festményeivel és véseteivel 
kiegészítve az örökkévalóságig szolgálták úrnőjüket.

A sírkápolna síkművészeti dekorációi már megállított kapcsolatokkal rendel-
keznek a felépítmény néhány megmaradt darabjával, a G7000-es temető többi 
masztabájával és a korabeli elit ízlésének megfelelő díszítésekkel. Nem célom, 
hogy ezeket részletesen bemutassam és elemezzem, a továbbiakban inkább 
az általános felvázolással egybekötve a különlegesebb elemek megjegyzése és 
a korabeli konvenciók alkalmazásának vizsgálata lesz az irány. 

A G7530Sub dekorációja a legtöbb helyen különböző mélységű és minősé-
gű relief, kevés helyen festmény. Az esetek nagyobb százalékában a sziklafalba 
vésték őket, de van olyan hely is, ahol gipszrétegben lettek kialakítva.71 A fal 
felső részén néha alacsonyabb készültségi állapotot mutatnak, de amúgy gon-
dos kialakítású karcsú alakok találhatók bennük, és a G7530/40-nel azonos 
művészkezek munkája is megfigyelhető rajtuk. Mindenképpen kiemelkedő 
a női alakok előtérbe helyezése72 és az esetenként különleges elemek, kom-
pozíciók használata. Az óbirodalmi hercegnők és királynők ikonográfiájának 
jellemzői jól megfigyelhetők Mereszanh és anyja képmásain, bár ez csalóka 
lehet, hiszen a szorosan viselt fehér ruha, a széles vállpánt, a szélesebb gal-
lérok, fej, kar és lábékek más előkelő nők ábrázolásának esetében is szívesen 
alkalmazott pontok voltak, a személyazonosság megállapítására egyetlen 
biztos pontként a titulatúrát hagyva.73 Még a királynők és hercegnők képi 
megjelenítésének elkülönítése is csak a VI. dinasztiában történt meg.74

70  Dieter Arnold, “The Old Kingdom statues in their architectural settings” = egyptian art in the 
age of the pyramids: catalogue of an exhibition held at the Metropolitan Museum of art, Sept. 16, 
1999 Jan. 9, 2000, ed. John P. O’Neill, New York, 1999, 47–48.

71  Dunham–Simpson, i. m., 11. és Flentye, “The developement…”, i. m. és Flentye, “The 
mastaba…”, i. m., 74.

72  Meritatesz és Ahethotep masztabájában hasonló női áldozatvivők Ehhez lásd: Flentye, “The 
developement…”, i. m.,140.

73  Vivienne G. Callender, “The iconography of the princess in the Old Kingdom” = The old 
Kingdom art and archeology, proceedings of the conference held in prague May 31-Jun 4 2004, 
szerk. Miroslav Bárta, Prague, 2006, 121–122.

74  Uo.
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A bejárati ajtónyílás és a főkamra közti rövid belépőrész két belső oldalán 
lévő ábrázolások Mereszanhot mutatják, amint Hemetnu, egy, a belső dekorá-
cióból több helyről is jól ismert papi személy felolvas előtte. Fölöttük Anubisz 
isten nagyméretű sakál alakja látható. A másik oldalon hasonló kompozíció 
van. A jelenetsor párhuzamai Kawab75 és Haefhufu76 hercegek masztabáiból 
is ismerősek. A főkamra77 keleti falát két részre osztja az ajtónyílás: az észa-
ki részen Kawab már említett „hátát mutató” képmásától jobbra Mereszanh 
és Hotepheresz papírcsónakban álló alakja látható, amint az áldozatvivők 
menetét és mezőgazdasági jeleneteket néznek több regiszterben. Itt érdekes 
megjegyezni, hogy a legfelső sorban Mereszanh csónakja felé jövő áldozatvi-
vők többsége nő, és megnevezéseik alapján birtokokat személyesítenek meg, 
amelyek egy kivételével mind Hufuhoz köthetők. Ez az egy Dzsedefré nevével 
van fémjelezve. A keleti falnak a bejárati ajtótól délre eső részén hajózással és 
mesterembereknek szobor és temetkezési tárgy készítésével foglalkozó jelenetei 
vannak. Ez nagyszerű párhuzamba állítható a már említett Huenré hasonló 
pozíciójú falának díszítéseivel.

A déli fal több szempontból is érdekes. A kompozíció jobb oldalán az ülő 
Mereszanh látható bal felé nézve, amint az áldozatvivőket és a halotti tor részt-
vevőit szemléli, több megnevezett és máshonnan is ismert személlyel, köztük 
Rehay művésszel is, aki feltehetőleg Mereszanh masztabájának és más gízai 
sírépítményeknek a díszítését irányította saját kezűleg. Említendő még itt, hogy 
a jelenetben prezentált halotti ellátmánynak szánt bútorok más masztabákból 
is ismertek, akárcsak II. Hotepheresz jó minőségben fennmaradt temetkezési 
tárgyai közül.78 A tulajdonosnő alakja itt bal felé néz, jóllehet ez a konvencióknak 
ellene szól, de ezek a konvenciók felülírhatók voltak például ebben az esetben, 
amikor az elhunyt ábrázolásait hasznos volt a sír bejárata felé igazítani.79 A jele-
netsor alatt található a már tárgyalt írnokszobrok sora.

A nyugati fal a két ajtónyílással három részre oszlik. Északi felén egy igen 
érdekes kompozíció található, amelyben Hotepheresz különleges ruhában álló 
figuráját a kicsit kisebb Mereszanh követi szintén szokatlan ruhaviseletben. Őket 
követi Nebemahet, Mereszanh legidősebb fia és három meg nem nevezett gyer-
meke. Mind a bal oldal felé néznek, ez talán a sír kijáratának iránya és a fal déli 
részén levő álajtó miatt van így. A két álajtó használata Menkauré korától vált 

75  Flentye, “The developement…”, i. m., 140.
76  Dunham–Simpson, i. m., 4.
77  A főkamrához lásd: Uo., 9–17.
78  Dunham–Simpson, i. m., 5.
79  Robins, i. m., 35.
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általánossá, bár ezt megelőzően is találunk rá példákat.80 Hotepheresz kéztartását 
és ruhájának exkluzivitását csak fokozza hajszíne, amely kevéssé valószínűen 
szőke, inkább ősz hajat akar bemutatni.81 Mereszanh leopárdbőr ruhája szintén 
figyelemre méltó, hiszen ez hagyományosan férfiviselet – a szem papok ruhája. 
A fal középső szakaszán a déli átjárórészt Mereszanh két nagyméretű alakja fogja 
közre. A fal déli részén pedig sorrendben balról jobbra a következő látható: He-
metnu pap alakja, az álajtó Mereszanh jobbra néző, ülő képmásával és felettük 
áldozati adományok sora Htp dj nsw.t82 formulával. 

Az északi fal két megmaradt pillérén Mereszanh nagyméretű, a bejáratot köz-
refogó ábrázolásait alakították ki. Az álló helyzetű női figurák lábainál későbbi 
befestések láthatók: Duanré és Niuszerréanh, Mereszanh ükunokái, és ez a sír 
későbbi megnyitását bizonyítja. Az északi kamra egyetlen dekorációja az a tíz 
szoborból álló csoport, amely az északi fal kőanyagából lett kivésve. Felettük 
egyetlen sor felirat található Htp dj nsw.t formulával.

A nyugati kamra83 északi falán a tulajdonos látható, amint ülve zenészeket, 
táncosokat, kenyér- és borkészítőket figyel, míg déli falán ugyanő áldozatok fel-
sorolásának hosszú sorát nézi. Mindkét esetben Mereszanh alakja a sírból „kifelé” 
néz, azaz szembeállva velük, az északi falon balról jobbra, a déli falon jobbról balra. 
A keleti falon be nem fejezett rajzok és az ifjabb Hemetnu egy ábrázolása is meg-
található. Reisner úgy véli, hogy az ő alakját később vésték ide, mert itt főbb papi 
címekkel ellátva szerepel, amelyeket korábban az apja birtokolt, így annak halála 
után mint utódját ábrázolva kellett, hogy kialakítsák az itt szereplő képet.84 

A nyugati fal kiképzése egyedi. Északi és déli felén palotahomlokzat-mo-
tívumok szerepelnek, amelyek a már említett két szoborpárost fogják közre. 
Ezek között található a komplexum második álajtója, a halotti kultusz helyének 
egyik fókusza. Fölöttük áldozati szöveget véstek ki a falból. A palotahomlokzat 
motívumának itteni alkalmazása egy, a gízai nekropolisz területén több helyen 
lejátszódott fejlődést tükröz, amely Hafré fiainak sziklasírjaiból indulhatott útjá-
ra.85 Ez kismértékben hozzájárulhat a datáláshoz is. Ilyen datálást segítő tényező 
még az a GIS temető 4. és 5. fázisában megfigyelhető jelenség, amely a gyermek-
ábrázolások méretének korábbi állapotokhoz képesti növekedését mutatja.86

80  Dodson–Ikram, i. m.,154.
81  Dunham–Simpson, i. m., 14.
82  Ezen áldozati formula elnevezése az első néhány szavából származik: „Áldozat, amit a király ad…”
83  A nyugati kamrához lásd: Uo., 17–20.
84  Reisner, “The tomb…”, i. m., 73.
85  Flentye, “The developement…”, i. m., 142.
86  Uo., 142.
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A nyugati kamrában található az a sírakna, amely az egyetlen díszítetlen he-
lyiségbe vezet: a sírkamrába. Az akna lejáratának szélessége körülbelül 2-szer 
2 méter, mélysége 5 méter. A sírkamra alapterülete 5,7 m-szer 3,3 m, belmagas-
sága 2 méter. Nyugati fala mentén található az a fekete gránitszarkofág, amelyet 
eredetileg II. Hotepheresz számára alakítottak ki, és amelyet feliratai tanúsága 
szerint ő III. Mereszanhnak adományozott. A szarkofág négy oldalát palota-
homlokzat-motívum díszíti. Közelében leltek rá Mereszanh hiányos csontvázára. 
A körülbelül 50 éves korában elhunyt nő maradványa érdekes antropológiai 
jellegzetességet hordoz magában. Lapos fejteteje olyan jellemző, amely néha 
a sírábrázolásokban is megjelent egyénítő tényezőként egy olyan korban, amely 
elsősorban az uniformizálásra törekedett.87

◆ ◆ ◆

A fentiekben kísérletet tettem, hogy egy igen különleges és sok szempontból 
a normálistól eltérő sírkomplexumot mutassak be. A masztaba és alépítmé-
nyének térbeli kialakítása, ennek történelmi körülményei és tényezői kiemelik 
a G7000-es temető és talán a többi gízai temetőrész néhol kissé túlságosan is 
egyediesített síremlékeinek sorából is. Természetesen más masztabákban is ta-
lálható kivételes elem, és végül az egész gízai nekropoliszkörzet az irregularitás 
irányába indul majd el, de a G7530/40 és G7530Sub igen izgalmas bepillantást 
enged a IV. dinasztia már meglazuló tendenciáiba, és így megérdemli a neki 
szentelt fokozott figyelmet. A felvázolt helyzetből látszik, hogy nem minden 
kultúrtörténeti kérdés tisztázott még, amely szükséges a tárgyalt masztaba min-
den elemének megértéséhez, de bizakodunk, hogy a jövő felfedezései hatásosan 
segítik majd ezt a megértést, és így III. Mereszanh sírépítménye is hozzájárulhat 
az ókori Egyiptom néhol homályos képének a megtisztításához.

87  Dunham–Simpson, i. m., 21–22.
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Képek jegyzéke

1.  II. Hotepheresz, III. Mereszanh és fia, Nebemahet a Főkamra nyugati falán. 
– Dunham, Dows – Simpson, William Kelly: The mastaba of Qeen Mersyanh 
III, Boston, 1974, Figure 7.

2.  III. Mereszanh a Főkamra északi oldalán lévő pilléren későbbi leszármazottjá-
nak Niuszerréanhnak utólagosan befestett képmásával. – Dunham–Simpson, 
i. m., Figure 6.

3.  II. Hotepheresz és III. Mereszanh a G7530Sub-ból származó kisméretű szob-
ra. – Dunham–Simpson, i. m., Plate XVI.

Képek

1. kép II. Hotepheresz, III. Mereszanh és fia, Nebemahet a Főkamra nyugati falán
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2. kép III. Mereszanh a Főkamra északi oldalán lévő pilléren későbbi leszármazottjának
Niuszerréanhnak utólagosan befestett képmásával
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3. kép II. Hotepheresz és III.Mereszanh a G7530Sub-ból származó kisméretű szobra



Kövi Franciska

Kopt kolostori művészet: 
a Vörös és a Fehér kolostor

Bevezetés

Egyiptom két leghíresebb kolostora a Vörös és a Fehér kolostor,1 nevüket az őket 
alkotó kőtömbök színéről kapták. A két templom közül a Fehér kolostor (2. ábra) 
a korábbi, az 5. századra datálják, a Vörös kolostort (1. ábra) pedig az 5. század 
végére, a 6. század elejére teszik. A két kolostor felépítésében részben ugyan 
követi az ókori egyiptomi építészeti hagyományokat,2 a belső részeket díszítő 
falképek már egy másik művészeti stílus sajátosságait mutatják be. Ez az ókori 
Egyiptom történetének utolsó időszaka, a kopt korszak.

Tanulmányomban bemutatom e kor művészetének főbb vonásait, és egy-egy 
kopt jellegzetesség mellett az ókori egyiptomi művészet tulajdonságait is szem-
léltetni szeretném. Rámutatok arra, melyek azok az elemek, szabályok, amelyek 
mind a két korszakban megtalálhatók, és melyek azok, amelyekben teljesen eltér 
egymástól ez a két, látszólag teljesen különböző művészet.

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a kopt korszakot és művészetet sokan 
hanyatlásnak látják, mivel eltávolodott a klasszikus értelemben vett egyiptomi 
művészettől, és emiatt nem szentelnek neki nagyobb figyelmet. Először is le kell 
szögezni, hogy a kopt művészet egy sajátságos terület, hiszen Nagy Sándor kora 
után kialakult a hellenizmus, a hellenisztikus világ, amelyben kölcsönhatásba 
kerültek egymással addig részben távoli és egymástól elzárt kultúrák, népek, 
nyelvek. E folyamatok hoztak létre új formákat, irányokat, és ebben a sokszínű 
világban született meg a kopt művészet.

1  Ismertebb neveik: Vörös kolostor (Deir al-Ahmar, Deir Anba Bishoi or Bishai); Fehér kolostor 
(Deir al-Abyad).

2  Török László, after the pharaohs. Treasures of coptic art from egyptians collections, Szépművészeti 
Múzeum, Bp., 2005, 197.



48 Kövi Franciska

A kopt építészet

Kopt művészetről a Kr. u. III. századtól beszélhetünk. Főbb korszakai a kö-
vetkezők: a III.-tól az V. századig tartott a késő antik korszak, az V.-től a VII. 
századig a kora bizánci periódus, 641-től számítjuk az „arab hódítás utáni 
kort”.3

Az építészetben – mint a két kolostor esetében is látni fogjuk – leginkább 
a klasszikus értelemben vett ókori egyiptomi, hellenisztikus (alexandriai) egyip-
tomi, valamint a római építészet sajátosságait fedezhetjük fel. A főbb építészeti 
megoldások, mint a vastag, várszerű falak a homorú pártázattal4 (cavetto corni-
ce, 5. ábra) az egyiptomi templomok kinézetét idézi elénk, a falfülkék, apszisok 
kialakítása pedig az antik és a keresztény római építészet hagyományait követi. 
Megemlítendő még a görög és a mediterrán térség hatása is, ahogy azt majd 
az oszlopok tárgyalásánál látni fogjuk.

A kopt időszakban a régi templomok átalakítása, lerombolása, valamint ki-
egészítése és a régebbi sírok újrafelhasználása volt divatban. Az épületeken mó-
dosítottak, bővítéseket hajtottak végre rajtuk, feliratokkal, falképekkel látták el 
őket. Jellemző újítás a bazilikális elrendezésű templom, amely pedig a római 
bazilikákhoz hasonlít. A belső bazilikális tér, valamint az egyiptomi templom 
külső formáját együttesen felhasználva épült meg a Vörös és a Fehér kolostor. 
Ez a jellegzetes típus e két kolostornál figyelhető meg igazán.

Úgy gondolom, hogy a két kolostort nem lehet külön tárgyalni, hiszen a Vö-
rös a Fehér kolostor kicsinyített mása, és bár a festészet bemutatásánál a Vörös 
kolostor falképeinek szentelek nagyobb figyelmet, ennek oka az, hogy 2002-ben 
kezdődött meg e kolostor falképeinek a restaurálása, így a festmények tekinte-
tében ez a templom izgalmasabbnak és jobban átláthatónak ígérkezik a másik-
nál. Ettől függetlenül folyamatosan kitérek majd a Fehér kolostorra is, mert ez 
a templom nagyobb és talán híresebb is szerényebb társánál.

A Fehér és a Vörös kolostor építészete

A Fehér kolostor (Deir-el-Abyad) és a Vörös kolostor (Deir-el-Bishoi) egymás-
tól nem messze, a közép-egyiptomi Sohag településén található. Felépítésüket 
tekintve nagyon hasonlóak, mindkét templom bazilikális elrendezésű, vagyis 
a főhajót két oszlopsor választja el a mellékhajóktól, így osztva három fő részre 

3  Lexikon, http://www2.szepmuveszeti.hu/hyperion/lexikon.php?id=282 (2012. 03. 17.)
4  Török, i. m., 198.
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a területet. A két kolostor főhajójának végében található a szentély, amelyben 
élénk színekben pompázó falképek maradtak fent.

Az ókori egyiptomi templomok és az általam vizsgált két kolostor külső meg-
jelenésében a legszembetűnőbb hasonlóság a masszív, felfelé keskenyedő, erős 
falak, amelyek tetején a homorú pártázat foglal helyet. Ezeket az építészeti jel-
legzetességeket és a homorú pártázat díszítő funkcióját előszeretettel használták 
az ókori egyiptomi építészetben, főként a templomoknál. A Fehér és a Vörös ko-
lostor templomának legfontosabb része talán a szentély, csakúgy, mint az egyip-
tomi templomok esetében. Mind a két korszakban a templomok elzárt részén, 
az épület végénél található. Bár az ókori Egyiptomban a szentély az istenszobor 
elrejtésére szolgált, illetve ide a hívők sem léphettek be, a kopt időkben a templom 
funkciója megváltozott. Most a hívők befogadása volt a cél, valamint a kolostor 
szerzetesei tevékenykedtek a templomban.

A kolostorok díszítésében meg kell említeni a reliefeket, a faragott díszítése-
ket, frízeket, amelyek a görög művészet hatásáról tanúskodnak. Erre a legjobb 
példa a Vörös kolostor bejáratánál látható gazdag faragott díszítés. Növényi 
mintázatokat, akantuszleveleket és korinthoszi oszlopfőkkel ellátott pilaszte-
reket láthatunk. Jellemző a görög minták alkalmazása ebben az időszakban, 
főként a görög stílusú oszlopok az építészetben, a görög nyelv és írás a fal-
képeken,5 feliratokon, valamint az imént említett görög díszítő motívumok 
használata is.

A kopt kolostori építészetről részletesebben

Mint ahogy már említettem, a kopt időszakban felhasználták az ókori épületek, 
templomok részeit, kőtömbjeit az új templom építésére. Ez nem volt egyedülálló 
Egyiptom történelmében: már a fáraók korában is eltulajdonították, illetve fel-
használták más uralkodók szobrait, épületeit, és ez a római korban is folytatódott. 
A Vörös kolostorban is számos, hieroglifával ellátott kőtömböt találunk.

Mivel a két kolostor felépítésében szinte teljesen megegyezik, bővebben 
a Fehér kolostort fogom bemutatni, kitérve mind a két épület jellegzetességeire 
és felvázolva egy kopt kolostor felépítését. Ezzel ellentétben, a kopt kolostori 
festészet bemutatásánál a szerényebb kolostor falképeire látunk majd példá-
kat. Ezeket mind a két esetben a templom szentélyében találhatjuk meg, amely 

5  Paul Dilley, Dipinti in late antiquity and shenoute’s monastic federation: Text and image in the 
paintings of the Red Monastery, Habelt, Bonn, 2008, 113.



50 Kövi Franciska

háromkaréjos (lóhere) stílusban6 épült, és három apszisfülke található benne, 
amelyet kétsornyi oszlop tagol három fő regiszterre. Az oszlopok között kis 
fülkéket képeztek ki.

Mivel a Fehér kolostor az idők folyamán pusztulásnak indult, többször felújí-
tották, átépítették, a jelenlegi állapota kissé eltér a Shenute7 idején épült eredetitől. 
A mai látogató a déli falon található bejáraton, egy kapun jut be egy hatalmas 
hosszú terembe (narthex), amely a templommal párhuzamosan helyezkedik el. 
A hosszú teremből egy ajtó vezet közvetlenül a központi terembe, a főhajóba, 
ahol eredetileg a gyülekezet foglalt helyet. Eredetileg az egész templomot tető 
borította, de ez máig nem maradt fent.8 Néhány tetőtartó oszlop azonban meg-
maradt, amelyek korinthoszi oszlopfőkkel vannak ellátva. A hajó hosszanti 
oldalán találhatók a szószék (pulpitus) maradványai, ahonnan a tömegekhez 
lehetett beszélni.

A hajó falai faragott fülkékkel voltak díszítve, amelyeknek felső részét kagyló-
mintázattal látták el. Az ókorban a falak, az oszlopok és a fülkék is fényes, erős 
színekkel voltak festve. A két kolostor között az egyik alapvető különbség az, 
hogy a Fehér kolostorra inkább a faragott díszítések a jellemzők, a Vörös ko-
lostor esetében legtöbbször festett felületeket látunk, és ez jóval gazdaságosabb 
kivitelezésről tanúskodik.

A főhajó jobb oldali (keleti) vége egy hatalmas, magas falban végződik, amely 
jóval későbbi konstrukció az eredeti templomnál. A hajóban egy boltozati rész is 
épült ezen a helyen, amely a hajótól indult el, és a templom legszentebb helyében 
végződött. A jelenlegi fal helyettesíti ezt az ívet, amelynek a funkciója az, hogy 
elválassza a szabadon álló templomot (hajót) a szent tértől, amely ma már a fal 
mögött található. Belül egy tágasabb szoba fogadja a látogatót, ez a modern gyü-
lekezet helye. A keleti vége a templomnak a már említett hármas szentélyben 
végződik, itt félkör alakú kis kápolnákkal (apszisokkal) találkozunk, a központi 
apszist pedig egy ikonosztáz védi, amely egy, a templomszentélyt a templom ha-
jójától elválasztó képekkel ellátott fal. A központi apszisban található a főoltár.

Több bejárata is volt az épületnek. A templom bal oldali (nyugati) végénél 
volt a nyugati falon egy bejárati kapu, amely eredetileg egy előszobába (nart-
hex) vezetett, de ez ma zárva van. E fölött és az oldalsó folyosók fölött volt egy 
felső épületrész is (galéria), ahová lépcsők vezettek fel, és ahonnan le lehetett 

6  Elisabeth S. Bolman, late antique aesthetics, chromophobia, and the Red Monastery, sohag, egypt, 
Leiden University, Leiden, 2006, 6.

7  Kopt szerzetes a 4. és 5. században Egyiptomban
8  The White Monastery Project, http://www.yale.edu/egyptology/ae_white.htm (2012.03.15.)
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tekinteni a főhajóra és az ott játszódó eseményekre. Egy másik bejárati kapu 
az északi falon volt kiépítve, de ez ma már szintén zárva van.

A szentély területén látható félköríves kupolák tetejükön a kereszttel a mai 
görög építészetben is megtalálhatók, a karéjos és kagylós díszítésű fülkék a ró-
mai építészetre jellemzőek, a külső felépítés pedig az egyiptomi templomokat 
idézi. A Fehér kolostor tehát egyfelől halmozza a különböző művészeti stíluso-
kat, másfelől építészeti programjában egyesíti a közösségi templomi funkciókat 
a szerzetesi templom funkcióival. Ekkor Egyiptom egész területén éltek kopt 
közösségek, és e két kolostoron kívül is épültek templomok, kolostorok, ahol 
kis szerzetesi közösségek működtek.9 Számos egyiptomi kopt nyelvű szöveg 
íródott továbbá, ilyenek például a Fehér kolostorból ismert Shenute szövegei, 
aki bár nem a kolostor eredeti alapítója, de az ő tevékenysége idején nőtt meg 
ugrásszerűen a templom népessége.

A kopt kolostori festészetről részletesebben

A kopt kolostori festészet bemutatására a Vörös kolostor szentélyében találha-
tó falképeket (dipintiket) fogom vizsgálni, részletezve a festészeti technikákat, 
az ábrázolások fő témáit, valamint a kopt festészet stílusát, mindezek mellett 
kitérve az egyiptomi sajátosságokra, hasonlóságokra is.

A kopt falképeken legtöbbször figurális ábrázolásokat látunk. Ezek általában 
szenteket, prófétákat és más bibliai alakokat mutatnak be. Hasonlóan a római 
katakombák művészetéhez, itt is találunk antik eredetű elemeket, nonfigurális 
ábrázolásokat.10 Ezeken a díszítéseken az ábrázolások nem annyira kötöttek, 
nem olyan szigorúak és merevek, mint az ókori egyiptomi falképeken. Ott sza-
bályrendszerek szerint történtek a festmények ábrázolásai, a kopt keresztény 
művészetben viszont az alakok légiesebbek, könnyedebbnek tűnnek, és ezzel 
az egész kompozíció szabadabbnak, talán kissé élőbbnek is tűnik. Az ábrázolt 
személyek szemből tekintenek ránk, alakjuk nem túl kidolgozott, testüket ruha 
fedi. Általában az arcot és a kezet hangsúlyozzák, ezek a testrészek szinte mindig 
láthatóak, és a kéz valamilyen gesztust fejez ki, vagy valamit tart a kezében, ami 
az adott személy attribútuma is egyben.

Bár ez a művészet motívumkincsekben bővelkedik, az általam vizsgált kolos-
torok falképei vagy geometrikus díszítések sorozata, vagy növényi ornamentális 

9  Hasonló egyiptomi kolostorok: Szent Antal kolostor (Keleti sivatag), Szent Pishoy kolostor (Wadi 
el-Natrun), Szent Jeremiás kolostor (Szakkara).

10  Bolman, i. m., 15.



52 Kövi Franciska

díszítés, vagy biblia/figurális alakok: apostolok, evangélisták, szentek, angyalok, 
valamint Mária és Jézus ábrázolásai. Ez utóbbi típus a Vörös kolostor északi ap-
szisának felső regiszterében, a félkupolában nagyon jól látható (3. ábra). Alatta 
az architrávon lánc/fonott motívum fut végig, ezt tartják a színezett korinthoszi 
oszlopok. Az oszlopok között kis félköríves fülkék találhatók szentek képeivel és 
lezárásként timpanonokkal, amelyeket pedig geometrikus díszítés élénkít. Majd 
még egy sor oszlop következik, amelyek között szintén fülkéket látunk. A fülkék 
belső díszítésére kedvelt minta a Fehér kolostorból ismert kagylós motívum. 
Az apszis felépítése tehát a görög építészeti mintákat követi.

Már a Fehér kolostornál említettem a falak, oszlopok és egyéb elemek színe-
zését. Ez sem idegen az ókori egyiptomi művészettől, hiszen tulajdonképpen 
mindent festettek, szobrokat, falakat, oszlopokat és így tovább. A Vörös kolostor 
oszlopai hasonló stílusban vannak festve, mint egyiptomi társaik. Jó példa erre 
III. Thotmesz11 oszlopa Karnakból (6. ábra), amelyen érzékelhető a színezési 
stílus, a koszorúzó motívum, amely körbefut az oszlopon, valamint látható a – 
valamikori – élénk színek használata egyaránt.12

A Vörös kolostor falképein jól követhetők az eddig tárgyalt jellemzők, amelye-
ken túl további érdekességeket is megfigyelhetünk. Nem használnak árnyékolást, 
az alakok erősen kontúrozottak, nincsenek kevert, egymásba mosódó színek, 
ezzel megőrizve az egyiptomi hagyományokat, ahol a színeknek meghatározott 
szerepük és funkciójuk volt. Jellemző színek a fekete, a vörös, a sárga, a zöld. 
A festészeti technikák szintén megegyeznek: először az adott területet levakolják, 
kiegyenlítik a falat, majd a fehérre vakolt részre felviszik a festéket.13 Az ókori 
egyiptomi templomok falait feliratokkal is ellátták, a kép és az írás összetartozott. 
Ezek általában az ábrázolt személy azonosítására szolgáltak, történeteket örökí-
tettek meg az utókor számára. A kolostorok falain is jellemzőek a kisebb-nagyobb 
feliratok, nincs ez másképp a Vörös kolostor esetében sem. Ezek lehetnek rövid, 
azonosításra szolgáló feliratok, nevek, de lehetnek hosszabbak is. A festmények-
nek fontos funkciója, hogy ezekben az időkben sok ember volt írástudatlan, a kép 
által elmesélt történetek azonban mindenki számára világossá válhattak.

A Vörös kolostor feliratai rámutatnak a kolostor jelentőségére: kis közösségek, 
gyülekezetek színhelye volt. A képeket, feliratokat vakolt felületre készítették, 
nem történt előkarcolás. A feliratoknak díszítő és tanító funkciója is volt, mint 
említettem, sokszor csak mint címke funkcionált, azonosította az ábrázolt sze-

11  III. Thotmesz (1479–1425) az egyiptomi újbirodalom fáraója.
12  Bolman, i. m., 17.
13  Dilley, i. m., 112.
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mélyt, de előfordulnak hosszabb típusok is, mint például himnuszok, idézetek, 
aláírások, naptárak, dedikációs feliratok. Az északi apszis ábrázolásai közül 
az egyik legfontosabb Shenute alakja, aki a középső regiszter kis fülkéjében fog-
lal helyet. Rajta kívül más szentek képeivel is találkozunk, akárcsak Alexandria 
püspökeinek és a kolostor pártfogóinak ábrázolásaival.14

Konklúzió

Tanulmányomban bemutattam a kopt keresztény művészet jellemzőit a Vörös és 
a Fehér kolostor alapján. Láthattuk, mennyiben merít a régebbi idők művésze-
téből, mennyire ragaszkodik egy-egy bevált építészeti elemhez vagy művészeti 
sajátossághoz, és mégis, mindezek ellenére mennyire újat tudott hozni a művé-
szetben. Ezek alapján elmondható, hogy a fáraonikus kor után nem a hanyatlás 
vette kezdetét, csupán átadta a helyét valami másnak, amely legalább annyira 
alkotott meghatározót és újat, mint elődei.

14  Dilley, i. m., 117.
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Képek

1. ábra Vörös kolostor

2. ábra Fehér kolostor
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3. ábra A Vörös kolostor falképei

4. ábra A Fehér kolostor falképei
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5. ábra Cavetto cornice (Deir-el Medine)

6. ábra III. Thotmesz oszlopa (Karnak)
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susánszki Judit

Pokoli történetek
Bibliai útikalauz a síron túl

Az emberi gondolkodás történetét a kezdetektől végigkíséri az ismeretlen, ezen 
belül a halál utáni létállapot és a túlvilág természetére irányuló kíváncsiság. 
A görög mitológia és a világirodalom számos történeten keresztül vezeti be 
olvasóit a holtak birodalmába, amely – Odüsszeusz vagy Dante tolmácsolásá-
ban – koronként más és más formát ölt. A téma természetesen nem esik kívül 
a bibliai látómezőn sem. A legszínesebb és minden bizonnyal a leghatásosabb 
történeteket nagy számban a posztbiblikus irodalomban találjuk, amelyek mellett 
szinte eltörpülnek az alvilággal kapcsolatos biblikus elbeszélések mind kvanti-
tatív, mind kvalitatív vonatkozásban. Túlvilági narratíva ugyanis még az egye-
sített, komplex bibliai kánonban (Tanakh és Újszövetség) is mindössze három 
alkalommal jelenik meg, ráadásul azok is igen szűkszavú és puritán előadásban. 
Jelen írás ezeknek a bemutatására szorítkozik. Mielőtt a Seol ismertetésére mint 
tulajdonképpeni témánkra rátérnénk, elöljáróban vizsgáljunk meg, mit jelent 
a halál a Biblia fogalomrendszerében.

A halál bibliai fogalma, körülményei, vitatott sztereotípiák

A halál témája számos formában kerül feldolgozásra a Biblia lapjain, legrészlete-
sebb tárgyalása azonban az ún. bölcsességirodalmi könyvekben (ezeken belül is 
főként: Jób, Példabeszédek, Prédikátor) található. A Gen 2,7 megmutatja, hogy 
az ember lényének alkotóelemei két forrásból származnak, és két karakterjegy 
szerint csoportosíthatók: „És megformálta az Úr Isten az embert a földnek porá-
ból, és belelehelte az ő orrába az életnek leheletét. Így vált az ember élő lénnyé.” 
A teste, vagyis empirikusan is érzékelhető, látható része a földből, míg láthatat-
lan része Isten leheletéből származik. További differenciálás az Újszövetségben 
olvasható: „a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész 
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valótok [πνευ̑μα], mind lelketek [ψυχη], mind testetek [σω̑μα] feddhetetlenül 
őriztessék meg…” (1Thessza 5,23).1Az eredeti görög szöveg tehát egyértelművé 
teszi, hogy az ember „mindenestől” három (két láthatatlan és egy látható) részből 
áll: szelleme (pneuma), lelke (psziché) és teste (szóma) van. A halál egyetemes 
emberi tapasztalat,2 és amikor bekövetkezik – jól tudjuk –, a test a sírba száll. 
De vajon meghal-e és követi a testet a szellem és a lélek?

Az emberek halhatatlanság iránti ősi vágya lényegében félreértett (vagy 
figyelmen kívül hagyott) bibliai tény. A halandóság valóban intenzív emberi 
tapasztalat, ám a Biblia leszögezi, hogy pusztán a materiális részünket érinti. 
Nyomasztó erővel csak akkor telepszik rá az emberre, ha negligálja azt a tényt, 
hogy személyiségének láthatatlan része soha nem is volt és nem is lesz kitéve 
a halál érintésének: „a láthatók [ti. a test] ideig valók, a láthatatlanok [a szellem 
és a lélek] pedig örökkévalók” (2Kor 4,18). A Prédikátor könyvében két helyet 
találunk, amely választ adhat másik kérdésünkre: követi-e a testet a szellem 
és a lélek? A 3,20–21-ben azt olvassuk, hogy a halál után „mindegyik [ember] 
ugyanarra a helyre megy; mindegyik porból való, és mindegyik porrá lesz”, 
amely kijelentés nyilván az ember testére vonatkozik. A következő versben 
viszont láthatatlan részünk sorsáról olvassuk, mégpedig azt, hogy „az ember 
fiainak szelleme [héberül: rúach] az felfelé megy”. A halál pillanatában tehát 
a test és a szellem-lélek különválnak: a test a sírba kerül, míg a spirituális rész3 
az ellenkező irányba tart. Ezt az eseménysort foglalja össze a Préd 12,9: „a por 
[az emberi test] földdé lesz, mint azelőtt [ti. az ember megalkotása előtt] volt, 
a szellem [rúach] pedig visszatér Istenhez, akitől származik.” Mindez egybe-
cseng az ember teremtéséről a Gen 2,7-ben olvashatókkal. De vajon miért „tér 
a szellem vissza Istenhez”?

Bár konkrét választ a Bibliában nem találunk, de „kilogikázható” a megfejtés. 
Mivel a Lukács evangéliuma 16,19–31-ben leírt történet szerint az elkárhozott 
gazdag és a vigasztalásban részesült szegény Lázár egyaránt a Seolban vannak, 

1  Az ember hármas antropológiai felépítettségét erősíti meg a Zsidókhoz írt levél 4,12 is: „Mert 
az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a léleknek [ψυχή] és 
a szellemnek [πνευ̑μα], az ízületeknek és a velőknek [’test’] megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat 
és a szívnek indulatait.”

2  „Mindennek rendelt ideje van, […] ideje a születésnek és ideje a meghalásnak” (Préd 3,1–2). 
„elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet…” (Zsid 9,27). 

3  Az ember lelkének „mozgásáról” igen keveset tudunk a Tanakh leírása alapján. Halál utáni 
státuszáról egy rövid félmondatot olvashatunk az Újszövetségben Péter első levelében: „elérvén 
hitetek célját, a lélek [pszüché] üdvösségét” (1Pét 1,9). Mindebből arra következtethetünk, hogy 
a lélek sorsa az ember (hit)életének minőségétől függ, vagyis sokkal kevésbé „determinált” az út, 
amelyet bejár, mint a test vagy a szellem esetében.
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valószínűsíthető, hogy a halál után Isten fogadja az eltávozott emberek szellemét, 
és kijelöli további tartózkodási helyüket.4 Ezt a tartózkodási helyet és az ottani 
körülményeket azonban már részletesen ismertetik az Írások. 

Jóbtól és Ézsaiástól egyrészt megtudjuk, hogy az alvilágban a társadalmi 
különbségek megszűnnek, helyébe egy új sorsközösség lép: „Kicsi és nagy [egy-
aránt] ott [vannak], és szolga az ő urától szabad” (Jób 3,19, illetve 21,23–26), 
de rámutatnak ugyanakkor, hogy a rangkülönbségnek továbbra is tudatában 
maradnak a holtak: „lenn a sír [Seol] megmozdul miattad megérkezésedkor, 
miattad felriasztja árnyait, a föld minden hatalmasait, felkölti trónjaikról a né-
pek minden királyait” (Jes 14,9). Lázár története (Luk 16,19–31) azonban 
másrészről megmutatja, hogy a holtak tudatában vannak létállapotuknak, 
fennáll korábbi személyazonosságuk, sőt felismerik egymást, és akár még 
kommunikálnak is egymással. Lényeges elem azonban, hogy egy „térben” 
ugyan, de izoláltan helyezkednek el nemcsak az igazak és bűnösök, de a hol-
tak az élők világától is: 

Atyám Ábrahám! Könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa 
az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet; mert gyötrő-
döm e lángban.  Felelt pedig Ábrahám: Fiam, emlékezzél meg róla, hogy 
te javaidat elvetted a te életedben, hasonlóképpen Lázár is az ő bajait: 
most pedig ő vigasztaltatik, te pedig gyötrődsz.  Ezen kívül pedig mi 
köztünk és ti közöttetek nagy közbevetés van, úgyhogy akik akarnának 
innét ti hozzátok átmenni, nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át 
nem jöhetnek. (Luk 9,24–26)
Kérlek azért téged Atyám, hogy bocsásd el őt az én atyámnak házához; 
[…] hogy bizonyságot tegyen nekik, hogy ők is ide, e gyötrelemnek 
helyére ne jussanak. […] ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, 
megtérnek! Ő pedig [Ábrahám] monda neki: Ha Mózesre és a prófé-
tákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül 
feltámad. (Luk 9, 27–31)

E két szöveghely – ha szűkszavúan is, de – megválaszolja a túlvilággal kapcsolatos 
két leggyakoribb kérdést: elhagyhatja és búcsút vehet-e egy halott bármi mó-
don a kín helyétől, hogy átkerüljön a vigasztalás helyére (a válasz: nem),5 illetve 
összhangban áll-e a Biblia kinyilatkoztatásával az, ha valaki halottaktól (indirekt 
úton halottlátóktól) akar bármiféle ismeretre szert tenni (a válasz ismét: nem). 

4  A pontosabb megfogalmazást szerencsésebbnek találjuk ezúttal kerülni, mivel olyan témaköröket 
emelne be szükségszerűen a vizsgálatba – mint például az elkárhozás, üdvösség, első és utolsó 
ítélet, feltámadás –, amelyek nem illeszkednek szorosan az alvilág bemutatásának tematikájába.

5  Vö. Jób 7,9–10; Jób 10,21; Jób 16,22–23.
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Ez utóbbi esetet minősíti élesebben Saul története az endori halottlátó asz-
szonynál, amelyről az 1Sám 28. fejezete tudósít. Saulon a filiszteusokkal való 
összecsapás előtt úrrá lett a félelem, és miután Isten nem felelt neki a háború 
kimenetelét illetően, végül felkereste Endorban a halottlátó asszonyt, hogy 
nemrég meghalt prófétájával, Sámuellel kapcsolatot teremthessen. Ez a tette 
azonban súlyos ítéletet hozott Saulra: „az Úr Izraelt veled együtt a filiszteusok 
kezébe adja, te pedig holnap ilyenkor fiaiddal együtt velem leszel [a Seolban, ti. 
meghalsz]” (1Sám 28,19). 

Mielőtt azonban lezárnánk a halál természetével kapcsolatos fejezetet, 
röviden reflektálnunk kell a halállal és a Seollal kapcsolatos néhány szte-
reotípiára. Jób illusztrálja a megfáradt ember tipikus gondolkodásmódját: 
„Miért is nem haltam meg, […] mert most feküdnék, és nyugodnék, aludnék 
és zavartalan pihenhetnék” (Jób 3,11–13). A Seol mint „béke szigete” azon-
ban erősebb kontraszttal jelenik meg a Prédikátornál: az ember meztelen, 
kifosztva, javai, érdemei nélkül jut a túlvilágra (Préd 5,15). Ott, bármilyen 
kiváló tudós is volt, „már semmit sem tud”, ismeretei elvesztek, sőt „emléke-
zete” [hírneve], vagyona, kitüntetései, címei, „minden jutalma elfelejtetett”.  
A Seolban a „szeretet, a gyűlölet, és minden gerjedelem [érzelem] immáron 
elveszett”, egy érzéketlen puszta földje, ahol nyoma sincs semmi földi jónak, 
mert akik oda kerülnek, azoknak „többé semmi részük nincs semmi dologban, 
ami van a nap alatt [a földi életben]” (Préd 9,7–8). A tettlegesség teljes hiá-
nya, a totális cselekvésképtelenség uralkodik a Seolban: „semmi cselekedet, 
okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a seolban, ahová menendő vagy” 
(Préd 9,12). Aki oda jut, „erőtlenné lesz” (Jes 14,10) a holtak országában, 
miközben teste „fekszik a porban és féreg lepi” őt (Jób 21,26). A Seol a Biblia 
leírása szerint tehát csak részben vetekszik az elyziumi mezők szépségével, 
amelybe belépni csak azon keveseknek van lehetősége, akik „feddhetetlenek, 
igazak, istenfélők és bűngyűlölők, mint az Úr szolgája, Jób” (Jób 2,3). Aki ezt 
a mércét nem üti meg földi élete során, arra a „sötétségnek és a halál árnyé-
kának földje” vár, „amely olyan, mint a halál árnyékának sűrű sötétsége, hol 
nincs rend”, csak káosz és anarchia (Jób 10,21–22). Erről a helyről Jézus úgy 
beszélt példázataiban, mint a „külső sötétség” helyéről, „ahol lesz majd sírás 
és fogcsikorgatás” (Mt 13,42,45; 22,13; 24,51; 25,30).

Miután a halál fogalmát bibliai alapon meghatároztuk, és bemutattuk a testre 
és az ember láthatatlan alkotóelemeire (szellem és lélek) váró körülményeket, 
most nézzük meg, hogyan helyezhető el a holtak országa az óizraeli gondol-
kodásban.
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Az élők földje vs. a holtak országa

Az óizraeli világkép hármas felosztást követ, amellyel illeszkedik a babiloni6 és 
nyugat-ázsiai gondolatvilághoz.7 A legfelső, égi szféra (sámájim) a világosság 
és az örök élet birodalma, amely sátorként feszül a lakott világ fölött, oszlopai 
pedig a földre támaszkodnak (Jób 26,11). Az ég felett egy nagy óceán terül el 
(Gen 1,7 „az ég felett való vizek”), amely az esőnek, hónak és jégesőnek a tárháza 
(Gen 7,11).8 A lakott világ (tévél, ádámá) nem más, mint a kerek és lapos föld,9 
amely a világ közepével azonos. Ez alatt a harmadik szféra, egy újabb óceán 
található, amelyben a világ fundamentuma és annak oszlopai állnak (Jes 24,18, 
Jer 31,37). Itt helyezkedik el a holtak birodalma, a Seol is. 

A lakott világ azonban, amelyről számos eulógia10 is olvasható a Tanakh-
ban, korántsem homogén terület. Mediális helyzetének köszönhetően a felső 
és alsó világ (az élet és halál, a konstruktív és destruktív erők, Isten és Sátán) 
konfliktusában11 mintegy harcmezőként is funkcionál, amelyre mindkét ol-
dal „birtokjogot” formál, az ember(iség) viselkedése billenti pedig a mérleg 
nyelvét hol erre, hol arra az oldalra. Mivel tehát szoros kapcsolat mutatható 
ki a lakók tettei és a föld státusza között, így az „élet földje”, az „áldás földje” 
könnyen a pusztulás és halál földjévé válhat.12A szélső szférák „behatolnak”, 
individuálisan és geográfiailag is manifesztálódnak a földön: perszonális szin-
ten az ember tettei által annak belsejében, szívében („nyitott sír [a gonoszok] 

6  A babiloni világnézet szerint alátható ég két részből áll: az ég fundamentuma felett található a belső 
ég, amely az istenek lakhelye, amelyhez a mennyei óceán is hozzátartozik (vö. Gen 1,7: „ég felett 
való vizek”). A kerek és lapos lakott világ alapzata az óceánok mélyén nyugszik (vö. „ég alatt való 
vizek”), amely alatt a holtak birodalmatalálható. Ennek szerkezete üreges, barlangos, egy kastély 
képzetét kelti, amelynek hét kőfala van, bejárata pedig Nyugaton nyílik. (További részletek: Peter 
Jensen, Die Kosmologie der Babylonier, Walter de Gruyter, Berlin–New York, 1974, 255 skk., 
illetve illusztráció a kötet utolsó lapján.)

7  Johannes Pedersen, Israel: Its life and culture, I., Copenhagen, S. L. Morel,1946, 454.
8  Az Újszövetség az egek szerkezetének tárgyalása kapcsán további felosztást is lehetővé tesz (uranoi 

– pl. 2Pét 3,5). Pál leírása szerint második és harmadik ég is izolálható a magasságban (2Kor 12,2), 
amelyek azonban kívül esnek az első, látható ég (feltehetőleg a természettudományos eszközökkel 
megfigyelhető földi légkör [áer] és az űr, vagyis a kozmosz) hatósugarán.

9  Jes 40,22.
10  Deut 11,10 skk.; Joel 1,10 stb.
11  Pedersen, i. m., I., 460, 470.
12  A Paradicsomban Isten tájékoztatta az embert alapvető feladatáról: „és helyezte őt az Éden kertjébe, 

hogy művelje és őrizze azt” (Gen 2,15). Ennek értelmében az ember magatartásán múlik, hogy a föl-
dön, amelyen él, az áldás vagy az átok fog dominálni. Amikor az emberpár fellázadt Isten parancsa 
ellen, és megszegték az addig áldást biztosító szövetség feltételét (azt az egyet!), logikusan következett 
az isteni reakció: „mivelhogy [így tettél], átkozott legyen a föld te miattad…” (Gen 3,17).
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torka, belsejük csupa romlottság” – Ps 5,9), míg lokálisan a sivatag13 és a sír14 
reprezentálja a pusztulás befolyását a látható világban. 

A föld alatti világ az áldás, fény és élet ellenpólusa: az átok birodalma, a halál 
földje. Három fő része a föld alatti óceán, vagyis az egymásba érő, egyenként 
nem körvonalazható „mély vizek” (tehom, mecola),15 a sír (bór, kever), valamint 
a Seol (’követel’),16 vagy más néven Abaddon (’vesztőhely’). E három entitás közös 
jellemzője a sötétség (hosech, cálmávet), amely bármikor kitörhet az alvilágból, 
és lakozást vehet a bűnös emberek belsejében (Ps 9,18; Péld 5,5–6; 7,27). A két 
másik alvilági rész egymással igen szoros kapcsolatban áll. „Az ős-sírt Seolnak 
nevezhetjük, amely a föld mélyén helyezkedik el, de manifesztálódik minden 
egyes sírban, miként Moáb is manifesztálódik minden egyes moabitában. Ahol 
jelen van a Seol, ott sír van, ahol sír van, ott megtalálható a Seol”.17A sír az a hely, 
ahová a test a látható és láthatatlan emberi részek18 szétválása (= halál) után kerül, 
míg az emberi szellem (előbb fel-, majd) lemegy a Seolba. Ez a rothadás és enyé-
szet helye (Jób 17,14), lakói gyengék és inognak (Ezék 26,20), ahol a betegség, 
a csapások (Hós 13,14), a szerencsétlenség és a fájdalom (Ps 116,3) koncentrá-
lódnak. A Seol-ábrázolásban megjelenő város és kastélyszerű elképzelés (Péld 
7,27), amelynek kapui és zárai vannak (Ps 9,14) babiloni hatás, míg az alvilág 
embereket elnyelő, soha meg nem elégedő vadállat képe görög behatás eredmé-
nye a bibliai korpuszban. 

Eddig tehát áttekintettük a halál eseményével és a holtak országával kapcsolatos 
bibliai szövegeket, megnéztük, hogyan integrálható az alvilág az óizraeli gondo-
latvilágba. Végezetül pedig röviden összefoglaljuk az eddig elmondottakat.

13  A sivatag (midbár, araba, semama) héber kifejezéseinek gyökei  mind a ’semmi, pusztulás’ sze-
mantikai mezőjéből kerülnek ki. Bibliai szöveghelyek a terméketlenség, a pusztaság, szárazság, 
víztelenség helyeként határozzák meg, amely vadállatok és démonok lakóhelye (vö. Jézus a dé-
monűzésről – Lk 11,24), az átok és káosz, félelmetes viharok földje.

14  Gyakran felmerül a kérdés az alvilág kutatása során, vajon van-e bejárata. Az Újszövetségben Jézus 
egy helyen (Mt 16,18) utalást tesz a Pokol kapuira, amelyet Cezáreai Filippivel hoz összefüggésbe. 
Annyit egyértelműen megállapíthatunk, hogy individuális szinten minden ember különbejáraton 
távozik a Seolba: a sír nem más, mint az alvilág kapuja minden ember számára.

15  A föld alatti vizek az özönvíz során a büntető ítélet eszközeként szolgáltak.
16  A példabeszédek könyve a Seol etimológiájára is kitér (30,16), amikor négy olyan dolgot sorol fel, 

amelyeknek közös jellemzője, hogy sohasem elégednek meg. Ezek a Seol, a meddő asszony, a föld 
és a tűz. (A Seol sosem telik be halottakkal, a meddő asszony sosem elégszik meg, amíg meg nem 
termékenyül, a föld a vizet is folyton elnyeli, hasonlóképpen a tűz is mindent megemészt, és egyik 
„sem mondja, elég!”)

17  Pedersen, i. m., I., 462.
18  Lásd: 1Thessz 5,23.
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Alapvető bibliai ismeretek a túlvilágról (konklúzió)

A bevezetésben már felvázoltuk a mitológia és az irodalom, valamint a Biblia 
koncepcióbeli különbözőségét. Elmondhatjuk, hogy míg ez előbbi esetében 
a túlvilágjárás egy visszatérő toposz, a halottak birodalma pedig az élők irányá-
ba nyitott, átjárható (például: orfeusz és euridiké), addig az utóbbi esetben csak 
csekély számban találkozunk az olvasót lenyűgöző pokolbéli (saul az endori 
halottlátó asszonynál vagy a gazdag és szegény lázár), esetleg mennybéli (Jele-
nések könyve) élménybeszámolókkal. A Biblia tanúsága szerint Isten határozott 
válaszfalat emelt az élők és a holtak közé, minden illegitim információszerzést 
pedig szigorúan szankcionál (lásd: Saul – 1Sám 28,19). Ez a koncepció funk-
cionális szempontokra támaszkodik. A kinyilatkoztatással Isten alapvető célja 
ugyanis az ember és Isten között (a bűnbeeséskor) megromlott, megtört kapcsolat 
helyreállítási folyamatának bemutatása és rögzítése volt, ehhez pedig nyilván nem 
a pokollal való riogatás eszköze vezet el a leghamarabb.19A túlvilág részletgazdag 
bemutatása tehát kívül esik a Biblia alapvető mondandóján.20

Említettük, hogy az óizraeli világkép hármas szerkezetű, egyben teocent-
rikus látásmódot tükröz, és dichotómiára épül: a lakott világ a jó és a rossz, 
Isten és Sátán konfliktusának hadszíntere, amely korántsem homogén, vagyis 
mindkét fél folyamatos behatást gyakorol rá. Az alvilág a föld mélyén he-
lyezkedik el, ahogyan arra a kontextusban megjelenő ige (járád ’lemenni’) 
és névutó (táchát ’alatt’) is utal. Az alvilág szinonim fogalmak hármasával 
nevezhető meg: Seol (’követel’) – Abaddon (’vesztőhely’) – mávet (’halál’).21 
E hármasság azonban nem pusztán fogalmi hármasság: konkrét locust (a föld 
mélyén), állapotot (megholt) és angyali lényt is takar. A Jelenések könyvének 
9. fejezetében megjelenik a Mélység angyala mint hadvezér: „Királyuk pedig 
a Mélység angyala [ἄγγελος τῆς ἀβύσσου] volt felettük; annak neve héberül 
abaddon, görögül pedig apollion” (Jel 9,11). A 6. fejezetben a Halál sárga lo-
von lép színre: „És láttam, hogy íme, [vágtatott] egy sárga színű ló; és aki rajta 
ült, annak a neve Halál [θάνατος], és pokol [ᾅδης] követte azt” (Jel 6,8). Bár 

19  Szemben a Kr. u. 2. században megjelenő színes Sybilla-jósköltészettel, amely műveket az isme-
retlen (keresztény) szerzők a pogányok elleni harc eszközeiként vetették be.

20  „a titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk és a mi fiainké mind-
örökké, hogy e törvénynek minden igéjét beteljesítsük” (Deut 29,29). Vagyis az embernek adott 
kijelentés a helyes életmód kialakításának célját szolgálja. Minden egyéb, a titkok kifürkészésére 
irányuló törekvés csak másodlagos, ráadásul Istentől továbbra sem független módon valósulhat 
meg: „De van Isten az égben, aki a titkokat megjelenti” (Dán 2,28).

21  Görög megfelelői: Hádész – Abisszosz – Tanatosz. 
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élénken él a köztudatban a „Halál angyala” kifejezés, megnyugtató hír lehet, 
hogy nem tart örökké a tőle való rettegés: „a pokol pedig és a Halál vettetnek 
a tűznek tavába” (Jel 20,14). Ha a Pokol és a Halál pusztán földrajzi értelem-
ben volna csak elképzelhető, meglehetősen nehéz volna kivetíteni azt az itt 
meg prófétált eseményre. A Seolnak bejárata is van, amely a sír: „csontjaik 
szétszóratnak a seol szájában” (Ps 141,7), amelyet Jézus cezáraei Filippiben 
mondott példázatában egy ottani barlang bejáratával azonosít: „ezen a szik-
lán építem fel az én egyházamat [ἐκκλησία], melyen a pokol [ᾅδης] kapui sem 
vesznek diadalt” (Mt 16,18). A Seol alapvető tulajdonságai közé tartozik, hogy 
tűz ég a mélyén (Deut 32,22), befogadóképessége nem limitált (Hab 2,5; Péld 
30,16), valamint sötét hely, amelyből nincs visszaút (Jób 7,9 etc.). Az egyetlen 
személy ugyanis, aki előtt transzparens a Seol (Jób 26,6), és képes kiszabadítani 
onnan az embert (Hós 13,14), az innen immáron megszólíthatatlan Isten: 
„Mert nincs emlékezés rólad a seolban, a halálban kicsoda dicsőít téged?” (Ps 
6,6). A Seol tehát totális zsákutca. 

Említettük, hogy a Seolban található holtak személyiségüknek, rangjuknak 
és tetteiknek teljes tudatában vannak, felismerik a helyzetüket és egymást is, 
közvetett módon még kommunikálni is képesek egymással, köztük és az élők 
között azonban „nagy közbevetés”22 található, így a migráció bármilyen irány-
ban teljesen lehetetlen. Hogy a Seol részekre osztható, azt már Jóbnál is olvassuk 
(Jób 26,6), noha a Tanakhban ennek bővebb kifejtésére nem kerül sor, ahogyan 
konkrét büntetési helyszínként sem mutatják be. Az ószövetségi apokrif Hénokh 
könyvében (Kr. e. 2. század) azonban 4 részről – 2 az igazaknak, 2 a gonoszoknak 
– és büntetésekről értesülünk, majd ezt a négyet az Újszövetség Lázár-története 
2 részre redukálja, amelyek közül az igazak lakhelyének elnevezése „Ábrahám 
kebele”. A további apokrif apokalipszisekben a Seol kamráinak már se szeri, se 
száma, akárcsak az ott „megfigyelt” kínzások módszertanának. 

Felmerül a kérdés, mikor és miért jött létre a Seol, egyáltalán meddig marad 
fenn? Megalkotására még a kijelentés korszaka előtt, talán Lucifer bukásakor 
kerülhetett sor, és eredetileg a lázadó angyalok számára és nem az emberek szá-
mára készült: „Távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, mely az ördögnek 
és az ő angyalainak készíttetett” (Mt 25,41) – mondja Jézus egy példázatában. 
Mivel azonban az embernek önálló akarata van, és maga dönt, hogy Istent kö-
vető vagy „Istent felejtő” (Ps 9,18) életet él, így ha összejátszik a legelső lázadóval 
(Lucifer), logikus, hogy annak büntetését sem kerülheti el. A Seol várható fel-

22  Ennek a nagy szakadéknak a képzete a görög mitológiában is ismert. A Hádész legmélyebb 
szakadéka – a hagyomány szerint – a Tartarosz volt, a titánok börtöne.
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számolásáról nem ír a Biblia. Éppen ellenkezőleg: „a [tévelygőknek] a sötétség 
homálya fenn van tartva örökre” (Júd 13). A Seol „népességének” elképzelése 
– három tan elterjedésével és beépülésével – már a kereszténység születése előtt 
fokozatosan átalakult. Már a Kr. e. 2. században „kikerültek” az igazak a Seolból, 
amely a továbbiakban már csak a hitehagyott zsidók büntetésének helyszíne volt, 
mígnem a Kr. u. 1. században már a rabbinikus források is ekként emlegették. 
Ezzel párhuzamosan tűnt el a Seol kifejezés a szóhasználatból, helyét pedig 
a GéHinnom (gyehenna) vette át23 – immáron erőteljes eszkatologikus felhanggal. 
A Seol-képre leghamarabb a „feltámadástan” hatott, amelynek következtében 
a gonoszok állandó, az igazaknak pedig csak átmeneti tartózkodási helye lett. 
Ezt követően a „megfizetéstan” fejtette ki hatását, amelyben a teodícea is fontos 
szerephez jutott: elkülönült egymástól az igazak számára fenntartott pihenés 
helye a gonoszoknak kiutalt szenvedés helyétől, míg az utolsó ítélet után a teljes 
alvilág a gonoszok büntetési helyévé alakul át. Legvégül a „halhatatlanságtan” 
hagyta kéznyomát a Seol-elképzelésen. A hellenizált zsidóságban támadt eszme 
a palesztinai közösséget is hamar meghódította,24 ettől fogva pedig a meghalt 
igazak már nem jelentek meg a Seolban (hanem rögtön a mennybe mentek), 
az alvilág pedig a gonoszok büntetési helyszíne maradt. 
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Gyöngyösi csilla

Az egyistenhit megvallásáról (tawḥīd)
szóló hadíszgyűjtemény ismertetése 
Buḥāri Ṣaḥīḥ al-Buḥāri című művéből

1. Buḥāri

Teljes neve Abū Abdullah Muḥammad bin Abū l-Ḥasan Ismācīl bin Ibrahīm 
al-Muġīrah bin al-Aḥnaf Bardizbah al-Buḥāri.1 Pénteken született, az ima után, 
a hónap kezdetétől számított 13. éjjel, Šawāl hónapban, 194-ben.2 Abū Yaclā azt 
írja életrajzi lexikonában, hogy „a 12. éjjel született a hónap kezdetétől számítva, 
a Maḏkūr hónapban, és meghalt szombat éjjel, az esti ima után, ami az caid ul-fitr 
éjszakája volt, és eltemették fitr napján, a déli ima után, 256-ban,3 Ḫartankban, 
Isten irgalmazzon neki.”4 Születési helye Bukhara Khoraszánban, a mai Üzbe-
gisztán területén van. Fiatal korától ír, és utazik özvegy édesanyával és bátyjával; 
tizenhat éves, amikor Mekkába indulnak a zarándoklatra. Végiglátogatja az ösz-
szes fontos szellemi központot, majd tizenhat év után visszatér Bukharába, ahol 
megírja a könyvét. Ezután hadísztanítással foglalkozik. 

2. A gyűjtemény

A Ṣaḥīḥ al-Buḥāri, azaz a teljes Buḥāri egyike az iszlám hat kanonikus hadísz-
gyűjteményének, 2602 hadíszt tartalmaz, az ismétlésekkel együtt 9082-t.5 Mivel 
Buḥāri a maga korában azt látta, hogy a gyűjtemények gyenge hadíszokat6 is tar-
talmaznak, elhatározta, hogy ír egy könyvet, amelyben csak olyanok szerepelnek, 

1  Közli Ibn Ḫallikān az életrajzi lexikonában: Kitāb wafayāt al-acyan wanbiyā abnā az-zamān libn 
Ḫallikān; közli Rudolf-Ernst Brünno–August Fischer, crestomathy of classical arabic prose 
literature, 8th edition by Lutz Edzard – Amund Bjorsnos, Harrasowitz Verlag, Wiesbaden, 
2008, 103–107.

2  CE 810.
3  CE 870.
4  Uo. 
5  Más kiadások szerint 7563-at az ismétlésekkel együtt, de az eredeti hadíszok száma itt is 2602. 
6  Azaz amelyiknek az isznádja nem megbízható. 
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amelyek hitelessége megkérdőjelezhetetlen. A könyvet körülbelül 846-ban fejezte 
be, ezután pedig azokat az éveket, amelyek haláláig hátravoltak, hadísztanítással 
töltötte. Noha a nyugati tudósok ezt megkérdőjelezik, már a saját korában is nagyon 
nagy tekintélynek örvendett a gyűjtemény, jelenleg pedig a Korán után a szunnita 
iszlám második legautentikusabb könyve. 

3. A hadíszok

A hadísz az iszlám hagyományban a második legfontosabb helyet foglalja el. 
A gyűjtemények megőrizték a Próféta Koránon kívüli mondásait és cseleke-
deteit. A hadísznak két része van: az egyik az isznád, azaz a hagyományozók 
sora, a másik a matn, azaz a tartalom. A hagyományos hadíszkutatás az isz-
nádra koncentrált, és a hagyományozók szavahihetősége alapján válogatott; 
a tartalom másodlagos volt a válogatás szempontjából. A modern hadísz-
kiadások azonban gyakran elhagyják az isznádot, csak azt jelölik, hogy ki 
az, aki a hagyománylánc kezdetén áll, ez azonban teljes mértékben ellenkezik 
azzal, ami maga a hadísz. Jelen összefoglaló azonban mégis ezt az utat követi, 
és csak a tartalomra koncentrál, mivel betekintést szeretne adni abba, hogy 
milyen hadíszokat gyűjtött Buḥāri az egyistenhit megvallására vonatkozólag. 
A dolgozat tematikusan foglalja össze a Buḥāri-féle gyűjtemény 9. könyvé-
nek 9. fejezetét.7 Bővebb elemzésre itt a terjedelmi keret miatt nincs mód, így 
megelégszem a tartalom ismertetésével, tudva azt, hogy magyar nyelven nem 
készült még ebből kivonat. 

Az Isten egységének megvallásáról (a továbbiakban tawḥīd) szóló gyűj-
temény az utolsó, 93. könyv a gyűjteményben, 183 hadíszt tartalmaz. A ha-
díszok érdekessége, hogy nem arra adnak választ, amire a kalām, az iszlám 
dialektikus teológiája és a falsafa, azaz a filozófia keresi a választ, vagyis 
hogy kicsoda Isten per se, önmagában, illetve hogy mi is az egység tartal-
ma; hanem arra, hogy hogyan kell a tawḥīdot megvallani, milyen gyakorlati 
cselekedeteket von maga után az, ha valaki megvallja Isten egységét, milyen 
tulajdonságai vannak Istennek, milyen viszonyban van Isten és ember, mi-
lyen a Paradicsom és a Pokol, illetve kik kerülnek oda, milyen bűnök és jó 
cselekedetek vannak, milyenek a Próféták, hogyan viszonyul a Könyv népe 
a muszlimokhoz. 

7  A számozásban a Khan-féle angol verziót követem, mert aki nem olvas arabul, annak ez a fordítás 
a hozzáférhető. 



71Az egyistenhit megvallásáról (tawḥīd) szóló hadísz-gyűjtemény ismertetése…

a) A tawḥīd gyakorlati következményei (469; 519; 552; 584; 621)8 
A 93. könyv egy olyan hadísszal kezdődik, amelyben a Próféta olyan jemeni tör-
zsek iszlamizálásáról beszél, akik a Könyv népéhez tartoznak, azaz zsidók vagy 
keresztények. Nekik először meg kell tanítani a tawḥīdot, és ha ezt elfogadták, 
akkor a napi ötszöri imát és az alamizsnaadót. Aki hisz Istenben, az pontosan 
végzi az imádságokat, és böjtöl Ramadánkor. Isten a Paradicsom legfelső részét 
készíti elő azoknak, akik dzsihádot tartanak az ő nevéért; lesznek olyanok, akik 
szilárdan kitartanak Isten törvényében. Aki megtartja a böjtöt, annak szájszaga 
kedvesebb Isten számára, mint a mósusz illata; mindenki, aki mártíromságot 
szenved, bemegy a Paradicsomba.

b) Isten és ember kapcsolata, teremtés, širk (470; 473; 474; 502; 504; 505; 546; 596; 611; 
623; 625; 646; 647) 
Az ide tartozó hadíszok szerint Isten és ember között rabszolgai viszony van, és 
az ember csak Istent imádhatja, csak őt tisztelheti istentiszteletben. Senkit nem 
szabad Isten mellé társítani, mert a társítás (širk) a legnagyobb bűn az iszlám-
ban. Isten nem irgalmas azokkal, akik maguk is nem irgalmasok, illetve Isten 
irgalmasságot ad a hívők szívébe; Isten sokkal hatalmasabb, mint azt az ember 
elképzeli; Isten nem egyszemű (mint a hadíszban említett illető), Isten olyan 
az emberrel, amilyennek az ember gondolja ezt a viszonyt, azaz úgy viselkedik 
vele, ahogyan az ember elvárja tőle.  

Amikor Isten megteremti az embereket, először anyagot gyűjt az anyjuk méhé-
ben negyven nap és negyven éjszaka; az ember azután vérröggé válik ugyanennyi 
időre; azután ugyanennyi időre egy darab hússá válik; ezután egy angyal küldetik 
hozzá, hogy négy dolgot írjon fel: az életét, halálának időpontját, a cselekedeteit, 
és hogy átkozott lesz-e, vagy áldott (ez tehát az eleve elrendelés tana); ezután 
lélek leheltetik bele. 

A legfőbb jócselekedetek a következők: 1. a napi ötszöri ima; 2. a szülők tisz-
telete; 3. dzsihád Isten ügyében. 

A 646-os hadísz szerint a képek festője a feltámadás napján büntetésben 
részesül. 

c) A tawḥīd megvallása (471; 472) 
Ezekben a hadíszokban olyan helyzetekről van szó, amikor valaki megvallja Isten 
egységét. Ha valaki csak annyit mond, hogy Ő Isten, az Egy, az a Korán egyharma-
dával egyenlő (471); Isten szereti azokat, aki megvallják az ő egységét (472). 

8 Az alcímek után zárójelben szereplő számok az adott szakaszhoz tartozó hadíszokat jelölik.
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d) Isten tulajdonságai, Isten 99 csodálatos neve (472; 473; 474; 477; 478; 479; 480; 481, 
482; 483; 484; 485; 489; 501; 508; 515, 518; 526; 545; 569; 573; 583; 586; 613; 643) 
Isten a hadíszok szerint Egy, és vannak tulajdonságai: irgalmas, türelmes, látha-
tatlan, a Béke, a Király, halhatatlan, Erő, nagylelkű, a Menny fenntartója, Igazság, 
nem süket, ő az, aki hall és lát, mindig megbocsátó, a könyörületes, teremtő, 
a kegyelme megelőzi a haragját, a keze tele van, mégsem fogy ki belőle az ál-
dás, a keze az Igazság mérlege, ő az, aki felemel és letaszít, fenséges, hosszútűrő, 
semmi olyant nem tesz, amit nem akar, a legmagasztosabb, nagy, az Idő, Isten 
akkor is hall, ha csendben beszélnek. 

Istennek 99 csodálatos neve van (a kalām és a falsafa ezeket Isten attribútu-
maiként említi, és hosszas vitát folytat róluk), és aki megtanulja ezeket kívülről, 
elnyeri a Paradicsomot. 

Az 586-os hadísz szerint Isten az éjszaka harmadában szerte jár a földön, és 
olyanokat keres, akik őt segítségül hívják, és akiken kegyelmet gyakorolhat. 

e) A láthatatlan (belső, rejtett, titkos, bāṭin) dolgok tudása (476; 477)
Öt olyan rejtett dolog van, amit nem tudhat senki Istenen kívül: azt, ami a méh-
ben van, ami holnap történik, az eső idejét, a halál időpontját és az Óra (azaz 
az Utolsó Ítélet) idejét (476).

f) Látta-e Mohamed Istent? Isten színe látása (477; 524; 529; 530; 531; 532c; 533)
cĀiša hagyományozta, hogy mindenki, aki azt állítja, hogy Mohamed látta 
Istent, az hazudik; lesznek olyanok, akik látni fogják Istent színről színre, 
mint Mózes, a Feltámadáskor. 

g) Az utolsó ítélet, a Pokol (Tűz) és a Paradicsom (Kert), a Feltámadás (476; 479; 481; 
482; 507; 509; 519; 532c; 536; 541; 542; 555; 602; 603; 607; 609; 610)
Isten az Óra tudója, ő az, aki a Feltámadáskor az eget és a mennyet a jobb kezé-
ben tartja; amikor az emberek a pokolban lesznek, Isten ráteszi a lábát a pokolra, 
amely ennek következtében leszűkül, egész addig, amíg az emberek azt nem 
kiáltják: Elég! A Paradicsom legfelső részét készíti elő azoknak, akik dzsihádot 
tartanak az ő nevéért; azok, akik feltámadnak, meg fogják látni Mózest, ahogy 
a Trón (ti. Isten trónja) egyik oszlopát tartja; egy helyen (524) pedig Mohamed 
azt mondja, hogy ő lesz az első, aki feltámad; az 532c számú hadísz szerint a Fel-
támadáskor fogják színről színre látni Istent. 

Az 532c hadísz szerint az utolsó ítéletkor egy híd vezet majd keresztül a pokol 
felett, és Isten és küldöttei azon mennek át; az utolsó ítéletkor azok közül, akik 



73Az egyistenhit megvallásáról (tawḥīd) szóló hadísz-gyűjtemény ismertetése…

a pokolban vannak, egy rész elpusztul gonosz cselekedetei miatt, mások, akik 
a tűz fölött kampókon lógnak, tűzbe vettetnek, ismét mások pedig meg lesznek 
büntetve, és megkönnyebbülnek. Az utolsó ítélet után Isten irgalmaz a Pokolban 
azoknak, akiknek akar, és leküldi az angyalokat, hogy kihozzák mindazokat, 
akik a leborulással Istent imádták. A Pokolban ugyanis elég az emberi test, csak 
az a jel marad meg, amelyet a leborulás hagyott az emberen, az angyalok pe-
dig erről a jelről ismerik majd meg, hogy kit kell megmenteni; miután teljesen 
megégve kijönnek a tűzből, az élet vize töltetik rájuk. Az utolsó ember, akit Isten 
meg akar menteni, hosszasan alkudozik majd Istennel, hogy bejuthasson a Pa-
radicsomba, egészen addig, amíg Isten el nem neveti magát, és be nem engedi, 
mert megnevettette. Az 542-es hadísz szerint is lesznek olyanok, akik a Pokolból 
a mennybe jutnak majd, mert Isten megkönyörül rajtuk. 

Az 536-os hadísz leírja a Paradicsomot: lesz két ezüstből való, két aranyból 
való, és semmi sem akadályozza majd az embereket, hogy Istent lássák, kivéve 
a Dicsőség Fátyla Isten arcán. 

Az 538-as hadísz szerint háromféle ember lesz, akihez Isten nem beszél majd 
a Feltámadáskor, nem is néz rájuk: aki hamisan esküszik a kialkudott ár te-
kintetében; aki hamisan esküszik annak érdekében, hogy egy másik muszlim 
tulajdonát megszerezze; és aki megtiltja a többieknek, hogy hozzáférjenek a túl-
folyó vízhez. 

Az 541-es hadíszban a Paradicsom és a Pokol vitatkoznak. A Paradicsom azt 
kérdi: „Ó Uram, mi a baj velem? Csak a szegény és alázatos emberek jönnek 
hozzám.” A Pokol erre így felel: „Ó, Uram, mi a baj velem? Csak az arrogáns 
emberek jönnek hozzám.” Isten így felel a Paradicsomnak: „Te vagy a Kegyel-
mem.” Majd így felel a Pokolnak: „Te vagy a Büntetésem. Mind a kettőtöket 
meg foglak tölteni.” 

h) A teremtmények tulajdonságai, egymás közötti kapcsolatok, egyéb bűnök (ami 
nem širk), emberek, dzsinnek, angyalok, isteni udvartartás (480; 506; 512; 525; 537; 
568; 577; 578; 592; 598; 599)
Az emberek és a dzsinnek halandók. Egyszer megkérdezték Mohamedet a coi-
tus interruptusról, mire ő azt felelte, hogy „jobb, ha nem teszitek, mert Isten 
a feltámadás napjáig teremt”; a házasságtörés bűn, amiért Isten bocsánatát 
kell kérni; az angyalok jelen vannak az emberek imáinál, és jelentést tesznek 
róla Istennek. Ha valaki hamis tanúskodással elveszi egy másik muszlim tu-
lajdonát, Isten haragját vonja magára. Az 568-as hadísz szerint a koldusokkal 
irgalmasan kell bánni. 
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Az 577-es hadísz szerint ha Isten szeret valakit, akkor elmondja Gábrielnek, 
aki szintén szeretni fogja, aki elmondja a többi angyalnak, akik szintén szeretni 
fogják. 

Az 592-es hadísz szerint ha valaki rosszat akar cselekedni, az angyalok nem 
írják fel, csak akkor, ha megteszi; ha megteszi, felírják, ahogy volt; ha nem teszi 
meg Istenért, azt jó cselekedetként írják fel; ha viszont jót akar cselekedni, de 
nem teszi meg, jóként írják jóvá, ha pedig megteszi, akkor tízszeresen (el egészen 
a hétszázszorosig) írják jóvá. 

Az 599-es hadísz arról beszél, hogy Isten milyen végtelenül megbocsátó. 

i) Imádságok, Isten (nevének) segítségül hívása (482; 494; 495; 496; 497; 534; 556; 580; 590)
Csak Istenhez lehet imádkozni, mert ő az, aki megbocsátja a bűnöket; a vadászott 
vadat is akkor lehet megenni, ha a vadászat Isten nevében történik; a levágott 
állatot akkor lehet megenni, ha a vágás Isten nevében történt; amikor Isten se-
gítségül hívja valaki, kitartóan kell imádkoznia. 

j) Isten meghallgatta Mohamedet (486)
Isten Gábrielen keresztül üzen Mohamednek, hogy meghallgatta a hitvallását 
és az emberek erre adott válaszát. 

k) Esküformulák, hogyan kell esküdni (488)
Mohamed a következő esküformulákat használta: „Nem, Arra [esküszöm], 
aki megváltoztatja a szíveket”; aki esküszik, Isten nevére esküdjön, és ne atyái 
nevére.  

l) A zsidók, a Könyv népe, bibliai parafrázis (510; 511; 532s; 543; 548; 559; 564; 570; 600; 
604; 606; 607; 632; 633)
Egyszer zsidók jöttek Mohamedhez, és azt mondták, hogy Isten mindent (az eget, 
a földet, a hegyeket, fákat stb.) egy ujján meg fogja tartani, és Mohamed egyet-
értett ezzel, és mosolygott. 

Az 548-as hadísz szerint egyszer, amikor Mohamed sétált Medina mezőin, egy 
csoport zsidó mellett ment el, akik egymás között tanakodtak: – Kérdezzétek 
meg, mint mond a lélekről – míg mások azt mondták: – Ne kérdezzük meg. Végül 
néhányan odamentek, és megkérdezték. Hosszas tanakodás után Mohamed így 
felelt: – Amikor megkérdeznek téged a lélekről, mondd: A lélek és annak tudása 
Istenemnél van. És ebből a tudásból, ó emberek, olyan kevés adatott nektek. Mire 
a zsidók azt mondták: – Nem megmondtuk, hogy ne kérdezzétek meg?



75Az egyistenhit megvallásáról (tawḥīd) szóló hadísz-gyűjtemény ismertetése…

Az 559-es hadísz a szőlőmunkások példázatának egy parafrázisa (Mt. 20,1–16): 
A fennmaradó idő úgy aránylik az előttetek lévő népekkel összehasonlítva, mint 
az caṣr-ima [azaz a délutáni ima] és a napnyugta közötti idő [a nap többi részéhez]. 
A Tóra népének a Tóra adatott, és ők munkálkodtak ebben délig, majd elfáradtak, 
és mindegyikük jutalma egy arany volt. Utánuk következett az Evangélium népe, 
akik az caṣr-imáig munkálkodtak, majd elfáradtak, és mindegyikük jutalma egy 
arany volt. Ezután következett a Korán népe, akik napnyugtáig munkálkodtak, 
és akiknek jutalma két arany volt. A Tóra népe megkérdezte: Ó, Urunk, ezek 
a emberek keveset dolgoztak, és mégis többet kaptak. Isten megkérdezte tőlük: 
– Visszatartottam valamit a ti jutalmatokból? Mire így feleltek: – Nem. – Ez az én 
Kegyelmem, és annak adom, akinek akarom.

Az 564-es hadíszban ugyancsak arról van szó, hogy Mózes a Feltámadás 
napján a Trón oszlopát tartja majd. A hozzátartozó történetben egy muszlim 
és egy zsidó veszekszik azon, hogy ki nagyobb: Mohamed vagy Mózes, mire 
a muszlim megüti a zsidót, aki elmegy, és beárulja Mohamednek, aki erre azt 
válaszolja, hogy nem nagyobb ő Mózesnél, hanem a Feltámadáskor egymás 
mellett fognak állni. 

Az 570-es hadísz szerint Mózeshez, aki néhány zsidó férfi között üldögélt, egy 
ember jött, és megkérdezte tőle, hogy tud-e valaki olyanról, aki tanultabb nála, 
mire Mózes azt felelte, hogy nem tud ilyenről. Így Isten az Isteni Ihletettséget 
Mózesnek küldte. 

A 600-as hadísz a mustármagról szóló egyik példázat parafrázisa (Mt.17,20), 
amely szerint Mohamed a Feltámadáskor arra fogja kérni Istent, hogy engedje 
be mindazokat a Paradicsomba, akiknek csak egy mustármagnyi hite van. 

A 623-as hadísz beszámol arról, hogy a zsidók héberül olvasták a Tórát, de 
arabul magyarázták a muszlimoknak. Mohamed erre azt mondta követőinek: 
– Higgyetek nekik, vagy sem, mondjátok azt: – Istenben hiszünk, akármi is 
a kijelentés. 

A 633-as hadísz szerint két zsidó házasságtörést követett el, és Mohamed elé 
vitték őket.9 Mohamed pedig előhozatta a Tórát, és felolvastatta a vonatkozó 
szakaszt, amelyben arról van szó, hogy az ilyeneket meg kell kövezni, és ő is 
megkövezésre ítélte őket. 

m) Megtérések (514; 560)
A Banū Tamim nem tért meg, viszont azok, akik Jemenből jöttek, igen. Ami-
kor cUbada bin as-Samit esküt tett Mohamednek, Mohamed a következő 

9  Ti. ő volt Medina vezetője, így a bíró is. 
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feltételekkel vette be az esküjét: 1. nem társít senkit Isten mellé; 2. nem lop; 
3. nem paráználkodik; 4. nem öli meg azt, ami a magjából származik; 5. nem 
követ el becsületsértést; 6. engedelmeskedik, amikor Mohamed megparancsolja 
neki a jó cselekvését. 

n) Mohamed feleségei (516; 517; 576; 588; 591; 635; 639)
Zaynab, Mohamed felesége azzal kérkedett a többi feleség előtt, hogy míg a töb-
biek házasságát a családok hozták tető alá, addig az övét Isten; a hidzsábvers 
Zaynabra nézve lett kijelentve; cĀiša féltékenykedett Ḫadīğára, mert Mohamed 
a Paradicsomban palotát ígért neki; az 588-as hadísz szerint ez így van. Amikor 
cĀišát becstelenséggel gyanúsítják, Isten kinyilatkoztatást küld a védelmére, 
amely a Nūr szúra 11–20. 

o) Hidzsáb (517)
A hidzsábvers Zaynabra, Mohamed feleségére nézve lett kijelentve;

p) Próféták, Mohamed mint próféta (507; 524; 532v; 562; 564; 566; 570; 585; 608)
A hadíszokban megemlített próféták: Ádám, Noé, Ábrahám, Mózes, Jézus, aki 
Isten Igéje, Salamon, Jób. 

Az 561-es hadísz szerint Salamonnak hatvan felesége volt; egy nap elha-
tározta, hogy mindegyikkel együtt hál, hogy mindegyik fiút foganjon, akik 
felnőve Isten ügyének harcosai lesznek; be is ment azon az éjszakán az összes 
feleségéhez, de egyik sem fogant meg, egyet kivéve, aki egy eltorzult fiút hozott 
a világra. Mohamed erre azt mondta: – Ha Salamon azt mondta volna, hogy 
„ha Isten is úgy akarja”, mindegyik megfogant volna.

Az 566-os hadísz szerint minden prófétának küldetése van, és Mohamed is 
szeretné beteljesíteni a maga küldetését. 

Az 585-ös hadíszban Jób éppen meztelenül fürdött, amikor arany sáskák nagy 
sokasága kezdett esni az égből, ő pedig elkezdte őket a ruháiba gyűjteni. Erre 
megszólalt Isten: Ó, Jób, nem tettelek-e elég gazdaggá, hogy eltekints ezekről? 
Mire Jób így felelt: – De, Uram, de hogyan tekinthetnék el áldásaidtól?

A 608-as hadísz Mohamed csodálatos utazását írja le Mekkába és az égbe, 
ahol találkozik a prófétákkal. Mózes a hetedik égben van, és Mohamed ér-
kezésekor azt mondja Istennek: – Ó, Uram, azt gondoltam, hogy senki nem 
emelkedik fel nálamnál magasabbra. Amikor Mohamed kijött Istentől, és lefele 
menet találkozott Mózessel, Mózes megkérdezte tőle: – Ó, Mohamed, mondd 
meg nekem, mi tetszik Istennek annyira benned? – Mire Mohamed így felelt: 
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– Az, hogy napi ötvenszer imádkozom. – Erre Mózes így felelt: – A te köve-
tőid nem fogják tudni teljesíteni ezt, menj vissza Istenhez, hogy csökkentse 
le. – Mohamed vissza is ment Istenhez, aki lecsökkentette tízre. De mikor 
Mohamed ismét lefele jött, Mózes ismét megállította, és ismét visszaküldte 
Istenhez. Eltartott ez addig, amíg az imák száma ötre csökkent. Erre Mózes 
azt mondta Mohamednek: – Istenre, én is megpróbáltam rávenni a népemet, 
Izraelt, hogy ennél kevesebbet megtegyen, de még erre sem voltak képesek. 
A te követőid gyengébbek, úgyhogy menj vissza Istenhez, hátha könnyít a ter-
heken. – De Mohamed ekkor már nem ment vissza.

q) Az idő teremtése (539; 583)
Isten tizenkét hónapot teremtett, amelyből négy szent. Isten maga az idő. 
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szálkai Kinga

Politikai iszlám
Alternatíva Közép-Ázsia számára?

A politikai iszlám fogalmáról

Az iszlám, mint sok más vallás, nemcsak egy spirituális hagyomány vagy a vallás-
gyakorlás módjának a rögzítése, hanem egy átfogó életvezetési útmutató, amely 
nemcsak a magánszférára vonatkozik, hanem a közösségi élet és érintkezés for-
máit is szabályozza. Úgy is tekinthető, mint egy általános keretrendszer, amely 
nagymértékben hatással van a politikai, gazdasági és társadalmi intézményekre, 
normákra és értékekre. Ez a komplex keretrendszer lehetővé teszi az iszlám szá-
mára, hogy megoldást kínáló alternatívaként jelenjen meg olyan helyzetekben, 
amikor hatalmi vákuum alakul ki, az állam nem képes ellátni feladatait, vagy 
a társadalom tagjai olyan akadályokkal kényszerülnek szembenézni, amelyek 
meggátolják érdekeik érvényesítését.1 Fontos azonban különbséget tenni az isz-
lám mint személyes hit és vallásgyakorlás és az iszlám mint politikai ideológia 
között. Ez utóbbira használjuk a politikai iszlám kifejezést, amelyet a követke-
zőképpen definiálhatunk:

A politikai iszlám az iszlám politikai célokra való felhasználása egyének, cso-
portok és szervezetek által. Fő célkitűzése, hogy politikai válaszokat adjon nap-
jaink társadalmi kihívásaira egy olyan jövőkép segítségével, amelynek alapjait 
az iszlám hagyományból kölcsönzött, újraértelmezett tanítások alkotják.2

A politikai iszlám azonban nem egységes kategória, hanem a mérsékelttől a ra-
dikálisig terjedő kontinuumként képzelhető el. A leginkább mérsékelt politi-
kai iszlám követői a muszlim értékek mindennapi életben való alkalmazását 
hirdetik, és ezek terjesztését igyekeznek elősegíteni. A skálán tovább haladva 
megjelenik a saríán alapuló iszlám állam megteremtésének az igénye, végül pe-
dig egy pán iszlám közösség vagy egy új kalifátus létrehozása. Azt is szükséges 

1  Bővebben lásd, Tony Evans, “The limits of tolerance: Islam as counter-hegemony?”, Review of 
International studies, 37. (2011), 1751–1773.

2  Mohammed Ayoob, “Political Islam: Image and Reality”, World policy Journal, 21. (2004), 1.
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kiemelni, hogy az eszközök ezen célok eléréséhez csak a radikálisabb nézetek 
esetében erőszakosak.3 A szélsőséges szervezetek számát és jelentőségét gyak-
ran túlbecsülik. Ettől függetlenül azonban tény, hogy a politikai iszlám jelentős 
ellenzéki erőként léphet fel napjaink társadalmaiban.

Politikai iszlám Közép-Ázsiában

Ez a helyzet áll fenn Közép-Ázsiában is, ahol a Szovjetunió felbomlása és a füg-
getlenség 1991-es kikiáltása után a politikai iszlám népszerűsége megnövekedett. 
Meglepő lehet azonban, hogy ennek ellenére nem jellemző az iszlám jellegű pár-
tok és a mérsékelt csoportok, szervezetek elterjedése, hanem ehelyett leginkább 
radikális, sőt terrorista szervezetekről esik szó a térség kapcsán.4 Ez a kép meg-
lehetősen leegyszerűsítve ábrázolja a politikai iszlám helyzetét Közép-Ázsiában. 
Ez a leegyszerűsítés egyrészt a térséghez kötődő érdekek összjátékának hatására 
alakult ki, másik legfőbb oka pedig az, hogy a politikai iszlám követőinek szá-
máról és beállítottságáról kevés a hiteles információ. A következőkben Eric 
McGlinchey „Three Perspectives on Political Islam in Central Asia” című cik-
kéből5 kiindulva három meghatározó percepció alapján, az Amerikai Egyesült 
Államok, a helyi autoriter rezsimek és a lakosság szempontjából mutatom be, 
mennyire különbözően értékelik az egyes meghatározó szereplők a politikai 
iszlám térhódítását.

Az első álláspont az Amerikai Egyesült Államokban terjedt el, és a terrorizmus 
elleni háború meghirdetését követő iszlamofóbiához kapcsolható. Az egyesült 
államokbeli elemzők általában két ún. „terrorista szervezetet” emelnek ki a tér-
ségben. Az egyik az Üzbegisztáni Iszlám Mozgalom (IMU, Islamic Movement 
of Uzbekistan), amely az 1990-es évek végén alakult meg, és több pokolgépes 
támadásért felelős. A mozgalom fő célkitűzései közé tartozik az iszlám állam meg-
teremtése és az autoriter kormányzat elmozdítása.6 Az amerikai elemzők nagy 
hangsúlyt fektetnek a mozgalom határokon átívelő jellegére, és az al-Káidával 

3  Bővebben lásd: Graham E. Fuller, The future of political Islam, New York, Palgrave-Macmillan, 
2003, Introduction, XI–XV.

4  Jó példa erre Vitaliy V. Naumkin, Radical Islam in central asia: Between pen and Rifle, Oxford, 
Rowman & Littlefield Publishers, 2005.

5  Eric McGlinchey, “Three Perspectives on Political Islam in Central Asia”, poNaRs eurasia 
policy Memo, 76. (2009).

6  Zeyno Baran – S. Frederick Starr – Svante E. Cornell, Islamic Radicalism in central asia 
and the caucasus: Implications for the eU, Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies 
Program, Silk Road Paper (2006 július), 27.
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való kapcsolatokra, e tényezők fontossága azonban egyes források szerint meg-
lehetősen vitatható.7 A mozgalom által elkövetett merényletek száma és alacsony 
eredményessége is azt tükrözi, hogy az Üzbegisztáni Iszlám Mozgalom jelenleg 
nem jelent számottevő fenyegetést. A másik ún. terrorista csoport a Hizb ut-Tah-
rír al-Islámí, amely valóban egy transznacionális szervezet, radikális célokkal 
(köztük egy új kalifátus létrehozásával), valamint Amerika- és Nyugat-ellenes 
retorikával. A Hizb ut-Tahrír azonban csupán feltételesen nevezhető terrorista 
szervezetnek, mivel mind ez idáig általában nem alkalmazott erőszakos esz-
közöket céljai elérésére.8 Az amerikai percepció tehát, összességében, pusztán 
a nemzetközi terrorizmus vonatkozásaiban értelmezi a politikai iszlám térnye-
rését Közép-Ázsiában, ezen értelmezés pedig gyakran végletesen leegyszerűsítő 
feltételezéseken alapul. 

A közép-ázsiai autoriter kormányok esetében szintén végletes leegyszerűsítés 
figyelhető meg, viszont teljesen ellentétes hatásokkal. Általánosságban véve 
ugyanis minden politikai tartalmú iszlám kezdeményezést fenyegetésként észlel-
nek hatalmukra nézve, ezért igyekeznek csírájában elfojtani minden reformista 
és konzervatív mozgalmat. Ennek leghatásosabb módja pedig a Szovjetunió 
szabályozásának mintájára kialakított állami felügyelet a különböző muszlim 
jellegű intézmények és a hozzájuk tartozó lakosság felett. Bár a szovjet állam 
hivatalosan ateista volt, a muszlim közösségek feletti fennhatóság biztosítására 
külön szervezetet hozott létre. Az átpolitizált intézmény feladata az volt, hogy 
elkülönítse az állam működésére nem veszélyes, az állami ideológiát nem meg-
kérdőjelező vallásgyakorlókat a fenyegetésként felfogott csoportoktól.9 Az utód-
államok jelenleg is ugyanezt a technikát követik, amely az autoriter rendszerek 
paranoiájával (ez Közép-Ázsia köztársaságaiban nagyrészt megalapozott is lehet) 
összefonódva alapvetően azzal jár, hogy a politikai iszlám monolitikus kategó-
riaként jelenik meg, az állam pedig egységesen lép fel mind a mérsékelt, mind 
a radikális irányzatok ellen.

A közép-ázsiai államok lakossága számára azonban mindezek a folyamatok 
nem meghatározó jelentőségűek. Annak ellenére, hogy a függetlenség után 
a politikai iszlám reneszánszáról beszélünk, egyértelmű, hogy a térségben élő 
muszlimok többsége alapvetően elégedett a szekuláris államberendezkedéssel, és 

7  Adeeb Khalid, Islam after communism: Religion and politics in central asia, Berkeley, University 
of California Press, 2007, 166.

8  Baran–Starr–Cornell, i. m., 19–24.
9  Matteo Fumagalli, “Islamic Radicalism and the Insecurity Dilemma in Central Asia: The Role of 

Russia” = Russia and Islam, szerk. Roland Dannreuther – Luke March, New York, Routledge, 
2010, 195.
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nem támogatja az iszlám jellegű állam létrehozását vagy a saría bevezetését.10 Azt 
is ki kell emelni viszont, hogy a radikalizmus elutasítása nem jelent közömbös-
séget a politikai iszlámmal szemben. Ezt mutatja az International Crisis Group 
2003-as kutatása is, amely szerint az üzbég lakosság 20%-a, a tádzsik lakosság 
16%-a és a kirgiz lakosság 17,5%-a támogatná egy legális iszlám párt létrejöttét, 
amely a muszlimok érdekeit képviselné az autoriter kormányzatokkal szemben.11 
A lakosság számára, paradox módon, éppen az államilag elfogadott és támoga-
tott iszlám tűnik átpolitizáltnak. 

Látható tehát, hogy az autoriter kormányzatok paranoiája a nyugati iszlamofó-
biával összefonódva jelentős fenyegetésként értékeli a politikai iszlám terjedését 
Közép-Ázsiában, és a folyamatból csupán a radikális elemeket hangsúlyozza. 
A lakosság percepciója ezzel szemben azt bizonyítja, hogy nem értékelik fenye-
getésnek a politikai iszlám térnyerését.

Ha áttekintjük a térség történelmét, kiderül, hogy az iszlám vallás mélyen 
gyökeredzik a régióban, és a központi hatalom gyengülése esetén politikai 
alternatívaként való megjelenése is megfigyelhető. A jelenlegi helyzetben 
egyértelműen követhető a szovjet örökséggel küzdő autoriter állam nehéz-
ségeinek és a politikai iszlám megerősödésének az összefonódása. Nagyon 
nehéz meghatározni, hogy a politikai iszlám és a radikalizmus erősödése 
válaszként értelmezhető-e az új rezsimek autoriter kormányzási módjával és 
a gazdasági-társadalmi problémákkal szemben (a szovjet hatalom alatt nem 
fordultak elő számottevő radikális iszlamista merényletek a régióban), vagy 
az autoriter rezsimek fordultak az erőszakos elnyomás eszközeihez a radikaliz-
mus megerősödése miatt. Tény azonban, hogy a Szovjetunió felbomlása után 
felmerülő problémák nagy része a mai napig aktuális maradt a közép-ázsiai 
köztársaságokban, és a különböző nemzetközi szervezetek értékelései egy-
ségesen azt mutatják, hogy az autoriter rezsimek elnyomó természetük és 
a nemzet- és államépítésre helyezett nagy hangsúly ellenére sem képesek 
megbirkózni a politikai, gazdasági és társadalmi kihívásokkal. Az is tény 
emellett, hogy a politikai iszlám megerősödése szintén a Szovjetunió fel-
bomlása utánra tehető, amikor a köztársaságok lakosságának szembesülnie 
kellett azzal, hogy a függetlenség nem jelent szabadságot, és az új vezetés 
az előzőhöz hasonlóan nem tolerálja az ellenzékiséget – sem a politikai isz-
lám formájában, sem másként.

10  International Crisis Group, “Is Radical Islam Inevitable in Central Asia? Priorities for Engage-
ment”, asia Report 72. (22. December 2003.), II.

11  Uo., I.
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Miért nem jelent elfogadható alternatívát a politikai iszlám napjaink
Közép-Ázsiájában?

Az eddigiek alapján arra lehet következtetni, hogy a politikai iszlám képessé 
válhat arra, hogy járható utat jelentsen a közép-ázsiai államok számára, mind 
elméleti alapként, mind gyakorlati válaszként a fennálló politikai vákuumra, 
a gazdasági és szociális problémákra. Összességében azonban elmondható, hogy 
a jelen helyzetben a politikai iszlám nem jelent reális fenyegetést az autoriter 
államokra. Ennek a jelenségnek több oka van, amelyek közül a következőkben 
a legfontosabbakat ismertetem.

A politikai iszlám mozgalmak meglehetősen különböznek egymástól tevékeny-
ségükben, céljaikban és eszközeikben. Más és más nemzetközi támogatókkal ren-
delkeznek, sőt gyakran az együttműködést is teljes mértékben elvetendőnek tartják, 
tehát nem tekinthetők egy monolitikus globális radikális iszlamista mozgalom 
tagjainak. Hiába igyekeznek külön-külön kihasználni az autoriter kormányokkal, 
a vallás állami irányításával és a gazdasági-társadalmi helyzettel szembeni elége-
detlenséget, és hiába próbálják összefogni a társadalmakat egy átfogó politikai 
mozgalom vagy egy iszlám forradalom ígéretével, mivel nem képesek egységesen 
fellépni, sőt a lakosság megosztásával tovább gyengíthetik pozíciójukat.12

Ám nem csak az ellenzék megosztottsága felelős a politikai iszlám alternatívá-
jának kudarcáért. Az autoriter rendszerek vallásról alkotott felfogása is jelentős 
hatást gyakorol az iszlám megjelenési formáira. Az államok ugyanis érdekeltek 
abban, hogy nemzet- és államépítő törekvéseiket az iszlám történelmi legitimáló 
erejére alapozzák, továbbá a rend és a biztonság fenntartásával erősítsék meg.13 
Ez egyrészt a vallás már említett állami felügyeletén, a „jó” és a „rossz” iszlám 
elkülönítésén, a „jó” iszlám támogatásán és retorikai alkalmazásán, másrészt 
pedig az állami előírásoknak nem megfelelő, „rossz” iszlám elleni küzdelmen 
alapul. A politikai iszlám alapú ellenzék ellenségként való megjelölése és erősza-
kos elnyomása gátolja mind a mérsékelt, mind a radikális iszlamista szervezetek 
és kezdeményezések működését, ellehetetleníti egy legális politikai iszlám párt 
létrehozását, és ezáltal az illegalitás és a radikalizmus tartományába kényszeríti 
a politikai iszlámot. Az így kialakuló deiszlamizált, mesterségesen semlegesített 
társadalmi viták14 és az uralkodó állami irányítás alatt lévő iszlám az ellenzéki 

12  Khalid, i. m.,164.
13  Anita Sengupt, “The Making of a Religious Identity: Islam and the State in Uzbekistan”, economic 

and political Weekly, 34. (1999), 3649.
14  Fumagalli, i. m.,195.
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kísérletek elnyomásával, valamit az állami erőszakkal kiegészülve elzárja azt 
a teret az iszlamista mozgalmak elől, amelyet az autoriter kormányok politiká-
jának hiányosságai, valamint a gazdasági és társadalmi problémák hoztak létre. 
A fennálló rendszerek így képesek megvédeni érdekeiket a politikai iszlám al-
ternatívájával szemben.

A helyi irányítású erőszak és elnyomás azonban nem lenne elegendő ehhez 
két fontos szereplő aktív/passzív támogatása nélkül. A Nyugat és a közép-ázsiai 
lakosság szerepe kiemelkedő jelentőséggel bír a politikai iszlám alternatíva szem-
pontjából. Az egységesnek tekintett közép-ázsiai iszlamista mozgalom átfogó helyi 
biztonságiasítása, 9/11 és az afganisztáni háború hatására a Nyugat fenyegetésként 
tekint a mozgalmakra, mivel azok könnyen destabilizálhatnak egy egyébként 
is instabilnak tekinthető régiót.15 A helyi kormányok által kezdeményezett biz-
tonságiasító diskurzus jól illeszkedik a globális iszlamista mozgalmakról szóló 
diskurzusba, és az ehhez kapcsolódó iszlamofóbia is elősegítette a fenyegetettség 
érzésének kialakulását a Nyugat részéről. Az elterjedt feltételezés, hogy a keleti 
autoriter hatalmak megdöntésére csupán az iszlamista mozgalmak adhatnak 
lehetőséget, szintén közrejátszik a politikai iszlám alternatíva elutasításában.16 
A Nyugat ezért támogatja az autoriter kormányokat, és figyelmen kívül hagyja 
a demokrácia hiányát, valamint az emberi jogok súlyos megsértését a régióban.

Amíg a Nyugat a terrorizmus elleni harc diskurzusának keretei között kezeli 
a közép-ázsiai politikai iszlám kérdését, és prioritásnak tekinti a fennálló rend-
szerek stabilitásának megőrzését saját biztonsága védelmében, addig az autoriter 
rendszerek erre hivatkozva a Nyugat támogatásával nyomhatnak el minden ellen-
zéki törekvést, legyen az politikai iszlám vagy más egyéb. Ez az együttműködés 
újratermeli a biztonságiasító diskurzust és az elnyomást. Azt is ki kell azonban 
emelni, hogy az elnyomás tovább radikalizálhatja a térségben a politikai iszlám 
törekvéseit, és új támogatókkal bővítheti a mozgalmakat, mivel a fokozódó el-
nyomással teret nyit számukra, hogy alternatívaként jelenhessenek meg.

A lakosság és a politikai iszlám viszonya sem könnyíti meg az iszlamista ellen-
zék dolgát. Bár a térség lakosságának jelentős többsége muszlim,17 a társadalom 
szekularizált, és az iszlám helyi tradicionális alapokra épülő változatát követi,18 

15  Uo., 197.
16  Bassam Tibi, “Islamism and Democracy: On the Compatibility of Institutional Islamism and the 

Political Culture of Democracy”, Totalitarian Movements and political Religions, 10. (2009), 139.
17  CIA: The World Factbook, 2012, (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan), 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook (2012. április 10).
18  Yuriy Kulchik – Andrey Fadin – Victor Sergeev, central asia after the empire, London-Chicago, 

Pluto Press, 1996, 5.
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amely képes volt túlélni a szovjet uralmat, és jelenleg is állami irányítás alatt áll. 
A hagyományos közép-ázsiai vidéki közösségek számára két, iszlám tanításokhoz 
kapcsolódó megfontolás bír nagy jelentőséggel. Az egyik az, hogy a közösség 
érdekei mindig az egyéni érdekek fölé kerüljenek, a másik pedig az, hogy az ál-
lami és a vallási vezetők működjenek együtt.19 Ezeket az elvárásokat azonban 
nem sértik meg végletesen az autoriter kormányok, az állami irányítású iszlám, 
és ennek retorikai alkalmazása elősegíti a lakosság megnyerését. Azokban az ese-
tekben pedig, amikor ez nem így történik, a társadalom tehetetlen, hiszen nem 
rendelkezik megfelelő eszközökkel az autoriter kormányokkal szembeni harc-
hoz, sőt nem is érdekelt a biztonság és a rend felborításában. A lakosság nagy 
részének fő problémája maga a túlélés. A politikai életet így nagy érdektelenség 
övezi, a lakosság apatikus felfogása pedig hozzájárul a szervezett civil társadalom 
hiányához. Az elszórtan mégis megjelenő civil társadalmi kezdeményezések ál-
talában kevés támogatást kapnak, és politikai gyanakvás tárgyát képezik.20

Egy további, távolabbra nyúló probléma is megjelenik a társadalom hozzáállá-
sával kapcsolatban, mégpedig az, hogy a jelenlegi politikai-gazdasági-társadalmi 
struktúrák megváltoztatása az egyes nemzeti és állami identitásokat is meg-
kérdőjelezheti. Bár a térségben élő államalkotó etnikumok jelentős történelmi 
tradíciókkal rendelkeznek, a jelenlegi nemzetek és államok a részeiben jelenleg 
is fennálló szovjet struktúra alapjain jöttek létre. A köztársaságok nyelve, határai, 
a politikai vezetés, a gazdaság és a társadalom szerkezete, sőt a nemzethez tarto-
zás maga is annak a szovjet eredetű struktúrának az öröksége, amelyet jelenleg 
az autoriter rendszerek testesítenek meg. E struktúra megkérdőjelezése magukat 
a közép-ázsiai nemzeti és állami identitásokat is megkérdőjelezhetné.21

Összefoglalás

Elemzésem első részében röviden ismertettem, hogy miként jelenhet meg a po-
litikai iszlám alternatívaként olyan térségekben, ahol súlyos politikai-gazdasá-
gi-társadalmi problémák vannak jelen, hogy érthetővé váljon, miért is jelenthetne 
reális alternatívát egy egységes politikai iszlám jellegű mozgalom Közép-Ázsiában. 
A térségben elterjedt politikaiiszlám-percepciók bemutatásával arra világítottam 
rá, hogy mennyire eltérő és hiányos információk állnak rendelkezésre a politikai 

19  Uo., 6.
20  Summary of the Workshop on “The OSCE and Political Islam: The Case of Central Asia,” Ham-

burg, 22–23. September 2001., http://www.osce.org/secretariat/16199 (2012. április 13.)
21  Svat Soucek, a History of Inner asia, Cambridge, University Press, 2000, 258–259.
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iszlám mozgalmakkal kapcsolatban, illetve hogy a megjelenő képek milyen tor-
zulásokat szenvednek. Ezekre a képekre építve vizsgáltam meg a politikai iszlám 
alternatíva látszólagos kudarcának indokait, amelyeket az ellenzék egységének 
hiányában, az autoriter kormányok által indított ellehetetlenítő kampányokban, 
a Nyugat állásfoglalásában és a lakosság érdektelenségében láttam.

Mindezek alapján összefoglalásul az állapítható meg, hogy a közép-ázsiai 
politikai iszlám mozgalmak, annak ellenére, hogy ideológiájuk megfelelő alap 
lehetne az autoriter kormányokkal való szembeszállásra, és hogy ezen kormányok 
politikája a gyakorlatban is teret biztosítana az ellenállásra, jelenleg nem képesek 
számottevő ellenzéki erőként fellépni. Mi több, egy közép-ázsiai „rendszerváltás” 
az épülő nemzeti és állami identitásokat is megkérdőjelezhetné, és ez a térség 
még súlyosabb instabilitásához vezethetne. Összességében, a politikai iszlám 
számos olyan akadállyal kényszerül szembenézni, amelyek meggátolják ellenzéki 
mozgalomként való kibontakozását a jelen körülmények között.

Ennek ellenére azonban nem állítható egyértelműen, hogy a politikai iszlám 
mint alternatíva megbukott Közép-Ázsiában. Ez nemcsak a térségből szárma-
zó adatok hiányosságának és bizonytalanságának vagy az autoriter kormányok 
titkosító tevékenységének és a téma érzékenységének tudható be, hanem annak 
is, hogy a számos szorosan kapcsolódó akadályozó körülmény egyikének meg-
változása is nagyfokú változásokat eredményezhet a politikai iszlám helyzetében. 
Ezért tehát kutatásom következtetése nem az, hogy az iszlamista ellenzék nem 
jelent számottevő kihívást Közép-Ázsiában, hanem az, hogy a felsorolt akadályo-
zó körülmények alakulása a jövőben igen nagy jelentőségre tehet szert az egyes 
államok és az egész térség szempontjából, így ezen tényezők további kutatása és 
folyamatos megfigyelése kiemelkedően fontos feladat a térség kutatói számára.
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Bagyinka Krisztina

Törökország új önmeghatározása
Az új török külpolitika

Törökország új önmeghatározása egyrészt egy markáns belpolitikai, másrészt 
külpolitikai önmeghatározás-váltást jelent, amely egyértelműen a 2002 óta ha-
talmon lévő Igazság és Fejlődés Pártjához (AKP) köthető. 

A török belpolitika eseményei a köztársaság alapításától kezdve egyensúlyoztak 
az iszlám törvénykezés, vagyis a sharía, valamint a szekuláris demokrácia között. 
A posztatatürki éra meglehetősen rapszodikus vonásokat mutat. Az atatürki 
eszmék, vagyis a belpolitikát tekintve a szekuláris demokrácia, a külpolitika 
szempontjából a Nyugat-orientáció letéteményese a katonaság és a Köztársasági 
Néppárt (Cumhuriyet Halk Partisi, CHP) lett. Velük szemben azonban időről 
időre felütötte fejét a Török Birodalom korának joggyakorlata, az iszlám tör-
vénykezés visszaállítóinak a szerveződése. Tulajdonképpen ennek is köszönhető 
a hadsereg többszöri, ’60-as, ’71-es és ’80-as katonai puccsa, valamint a ’97-es 
posztmodernnek nevezett államcsínye.

Ez a rapszodikus jelleg azonban az új évezred beköszöntével megszűnni 
látszik. Lassan immár egy évtizede uralja a török belpolitikai elitet és kormány-
zást a mérsékelt iszlámot a politikába sikeresen beemelő Igazság és Fejlődés 
Pártja, az AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi). Először a 2002-es választásokon 
kerültek ki győztesként, olyannyira, hogy önállóan is kormányozni tudtak. 
Ezt követően a 2007-es, majd legutóbb a 2011-es választásokat is magasan 
nyerték.1 Ezek a választási eredmények példa nélkülinek számítanak a modern 
Törökországban. A párt és ezzel együtt Törökországban a mérsékelt politikai 
iszlám legkiemelkedőbb alakja kétségkívül a török miniszterelnök, Recep 
Tayyip Erdoğan.

1  2007-ben a szavazatok 46,58 %-át, míg 2011-ben 49,9%-át szerezte meg az AKP. Forrás: Egeresi 
Zoltán, „Törökországi választások”, 2011, http://www.grotius.hu/doc/pub/ZDPZUK/2011_127_
egeresi_zolt%C3%A1n_t%C3%B6r%C3%B6korsz%C3%A1gi_v%C3%A1laszt%C3%A1sok.pdf, 
(2011. 10. 02.), 1.
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Csakúgy, mint a belpolitikánál, a külpolitikát illetően is újítást hozott 
az Igazság és Fejlődés Pártja. Ugyanakkor külpolitikai orientációját tekintve 
talán még nagyobb a Nyugat félelme, mint a szekuláris demokrácia diskurzus 
esetében. Az nem kérdéses – sosem volt az –, hogy Törökország „linch pin 
state”, vagyis többes kötésű állam, amely két világ, az ún. Nyugat és Kelet 
között kíván összekötő kapcsot jelenteni. Szeretné megőrizni nyugati szö-
vetségeseit, ugyanakkor példát akar mutatni a régiójában található muszlim 
államoknak arra, hogy egy többségében muszlim vallású népet is lehet de-
mokratikus eszközökkel, szekuláris módon vezetni. Tény, hogy az AKP alatt 
vált Törökország tagjelölt országgá, és kezdhette meg csatlakozási tárgyalásait 
az Európai Unióval, mégis ezzel párhuzamosan egyre nagyobb figyelmet 
szentel a Nyugat helyett a keleti szomszédságnak. Ez nemcsak a nyugati 
szakértőket tölti el aggodalommal, de azokat a nemzetközi szervezeteket 
is, amelyeknek Törökország tagja. Miként az ország belpolitikájában is azt 
hangsúlyozza, hogy olykor iszlamista megnyilvánulásai ellenére elkötelezett 
a nyugati értékek, demokratikus reformok iránt, ugyanúgy külpolitikájában is 
nyugati elkötelezettségét hangoztatja az egyre intenzívebbé váló közel-keleti 
kapcsolatok ellenére.

Sokak szerint azonban Ankara fokozatosan elfordul a Nyugattól egy neoot-
tomán politikát játszva, amelynek lényege, hogy minél nagyobb befolyásra te-
gyen szert a régiójában, növelje a „soft power”-t, és független játékossá váljon 
a multipoláris világban.2

A neoottomán politikának három fontos ismertetőjegye van:
A hajlandóság, hogy kiegyezzen Törökország ottomán és muszlim öröksé-1. 
gével. A neoottománizmus nem a török imperializmusra szólít fel. Ehelyett 
a szekularizmus egy sokkal mérsékeltebb verzióját kínálja. Az etnikaival 
szemben sokkal inkább az állampolgárság polgári és multikulturális kon-
cepcióját hangsúlyozza.
Fontos jegy a „nagyság érzése”. A grandiózus tudat és a magabiztosság 2. 
nagyban hozzájárul Törökország világban betöltött szerepéhez. A neoot-
tomán irányzat Törökországot regionális szuperhatalomnak látja. E szerint 
tehát az országnak egy igen sarkalatos pontot képezve aktív diplomáciai, 
politikai és gazdasági szereplőként kell megjelennie a térségben, amelynek 
egyben ő maga a központja is.

2  Katinka Barysch, “Can Turkey combine EU accession and regional leadership?”, centre for 
european Reform, January 2010, 1–2., http://www.cer.org.uk/sites/default/files/publications/
attachments/pdf/2011/pb_barysch_turkey_25jan10-232.pdf
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Az irányzat célja, hogy magáévá tegye mind a nyugati, mind a muszlim 3. 
világot, vagyis „Janus-arcú” legyen.3

A török külpolitika kétségtelenül domináns alakja Ahmet Davutoğlu külügy-
miniszter. Ahmet Davutoğlu nemcsak politikus, hanem tudós is, a Marmara 
Egyetemen politikatudomány-professzor is volt. Számos publikációja jelent meg, 
amelyek többsége a török külpolitikával foglalkozik, legjelentősebb művének 
a stratégiai mélységek című könyvét tekintik. Politikai pályája során volt már 
nagykövet, Erdoğan tanácsadója, majd 2009. május 1. óta Törökország külügymi-
nisztere. A Foreign policy magazin összeállításában a 2010-es év 100 legfontosabb 
nemzetközi gondolkodója között szerepel.4

A külügyminiszter egyik legfontosabb elve a „zéró probléma”, amely azt kö-
veteli meg, hogy az ország jó kapcsolatokat ápoljon szomszédaival. Davutoğlu 
politikájának továbbá van egy pikantériája. Ezt a 2001-es stratégiai mélységek 
című könyvében fejti ki legrészletesebben. Ebben – többek között – arról ír, 
hogy Törökországnak földrajzi és történelmi vonalán kell haladnia, és mind 
az ottomán időket, mind a hidegháború alatti szoros nyugati kötelékeket figye-
lembe kell vennie.5

Davutoğlu határozottan állítja, hogy elkötelezett a Nyugat iránt. Ezzel egy 
időben ellentmondást nem tűrően áll ki keleti partnerei mellett, olykor a Nyu-
gat ellenében. Mind a nyugati, mind a keleti partnerek elmarasztalják a másik 
táborral való jó kapcsolatáért, ugyanakkor ez az a kapocs, amely oly vonzóvá is 
teszi Törökországot. E tekintetben tökéletes összhangot mutat a miniszterelnök, 
Recep Tayyip Erdoğan gondolatával, aki a CNN-nek adott interjújában a követ-
kezőt mondta (2011. szeptember 24.): 

Mr. Zakaria, én nem vagyok rocksztár, politikus vagyok. De egyértelműen 
elmondhatom, hogy nem minden szükségszerűen helyes abból, amit a nyu-
gati világ tesz. Igyekszünk átvenni a nyugati tudományt. Igyekszünk átvenni 
mindent, ami a nyugati fejlődés és minden szépségét a Nyugatnak. De ne 
felejtsük el, hogy Keleten is számos gyönyörű dolog van. Ne hagyjuk a világ 
keleti felét mellőzve.6

3  Ömer Taşpınar, “The Turkish Model and its Applicability”, = Turkey and the arab spring: 
Implications for Turkish Foreign policy from a Transatlantic perspective, Mediterranean Paper 
Series 2011, 9–10. 

4  http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmet_Davuto%C4%9Flu, (2011. 10. 09.)
5  Barysch, i. m., 4.
6  “Recep Tayyip erdogan: Mr. zakaria, I’m not a rock star, I’m a politician. But I can say very 

clearly that, look, everything that the Western world does is not necessarily right. We work on 
adopting the science of the West. We work on adopting whatever has been developed and whatever 
is beautiful in the West. But let’s not forget, there are really beautiful things in the east, as well. 
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Mégis honnan ered ez a magabiztosság? Elsősorban Törökország geopolitikai 
helyzete rejti a választ. Davutoğlu megfogalmazásában az ország három kon-
centrikus geopolitikai kör közepén található: 1. Balkán, Fekete-tenger és von-
záskörzete, Kaukázus; 2. Közel-Kelet és a keleti Mediterráneum; 3. Perzsa-öböl, 
Afrika és Közép-Ázsia.7

A török külpolitikát tekintve a következő részterületeket különíthetjük el. 
A szomszédságpolitikát vizsgálva Törökország Oroszországgal, Örményország-
gal, Azerbajdzsánnal, Grúziával, Szíriával, Irakkal és Iránnal való kapcsolatát 
szokás vizsgálni. Ciprussal fennálló viszonya önálló problematikát képez, csak-
úgy, mint Izrael és a palesztin államiság kérdése, a törökök ehhez való hozzá-
állása, illetőleg az Európai Unióhoz fűződő kapcsolata. Megint csak külön szokás 
emlegetni a szomszédságpolitikánál bővebb, Közel-Keleten betöltött szerepét, 
valamint a glóbusz viszonyai közötti helyét.

Sajnos jelen tanulmány keretei nem adnak lehetőséget arra, hogy kifejtsem, 
mely geopolitikai körben milyen szerepet tölt be Törökország. Sokkal inkább sze-
retném annak az esszenciáját adni, hogy mennyiben változott meg Törökország 
közel-keleti hatalmi konstellációban és a világban betöltött szerepe. Továbbá 
az egyik legfontosabb kérdés: mennyit áldoznak a törökök a „nagy befolyás ol-
tárán”. A jelenlegi nyugati szövetségek relatív súlyának csökkenése és a keletiek 
felértékelődése egy tartós visszarendeződés-e, avagy átmeneti állapot?

Új közel-keleti hatalmi konstelláció

Az utóbbi idők egyik legnagyobb változása a Közel-Keleten kétségkívül az „arab ta-
vaszként” említett eseménysor, ahol egy ország belpolitikai változásai lavinaszerűen 
eredményeztek változásokat több térségbeli ország belpolitikájában. A Tunéziából 
kiinduló folyamat átterjedt Egyiptomra, sőt Algériára, Jemenre, Jordániára és Bah-
reinre is hatással volt,8 Líbiáról nem is beszélve. Ha pedig egy térség több államában 
instabillá válik a belpolitikai status quo, instabillá válhat az egész térség.

Ebben a jelenleg is formálódó új közel-keleti hatalmi konstellációban An-
kara döntő szereplővé kíván válni, és természetesen nemcsak a politikai, de 
a gazdasági tortából is nagy szeletet igényel. Ezért a máskor kiváró Törökország 

Do not leave the eastern parts of the world aside.” Forrás: http://globalpublicsquare.blogs.cnn.
com/2011/09/24/erdogan-israel-shows-no-mercy/, (2011. 10. 05.)

7  Sally McNamara – Ariel Cohen – James Phillips, “Countering Turkey’s Strategic Drift”, 
Backgrounder, No. 2442, July 26. 2010, 3.

8  N. Rózsa Erzsébet, „A »harag forradalma«”, http://www.grotius.hu/doc/pub/CXVGCL/ 
2011_28_n.r%C3%B3zsa_erzs%C3%A9bet_a%20harag%20forradalma.pdf, (2011. 09. 20.)
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a kialakulóban lévő új közel-keleti arculat meghatározójaként az elsők között 
ragadta magához a kezdeményezést, hogy ellátogasson az „arab tavasz” or-
szágaiba, és támogatásáról biztosítsa az új vezetőket. Tayyip Erdoğan 2011. 
szeptember 12-én az „arab tavasz” három országát, Egyiptomot, Líbiát és 
Tunéziát érintő körútra indult.9 A török miniszterelnök minden arab vezető-
től azt kérte, hogy vezessenek be reformokat, és ne hagyják figyelmen kívül 
a nép akaratát. Szerinte a térségben olyan folyamat van kialakulóban, amely 
kiépíti a demokráciát és a szabadságot. Hangsúlyozta Törökország baráti kö-
zeledését, valamint azt, hogy az országot nem gazdasági érdek hajtja („Nem 
keresünk olajat Líbiában”).10 Erdoğan és (az időközben a felkelők kezére ju-
tott és meggyilkolt)11 Moammer Kadhafi volt líbiai vezető közötti állítólagos 
baráti viszony ellenére Törökország „az új idők új urai mellé állt”. Így tehát 
Törökország megalapozta partneri viszonyát az új politikai vezető csopor-
tokkal. Ugyanakkor a gazdasági szakemberek sem tétlenkedtek. Egyiptomban 
például a kormányfőt elkísérő 280 üzletember egyetlen nap alatt egymilliárd 
dollár értékben írt alá szerződéseket. Davutoğlu szerint „az eddig Egyiptomba 
befektetett másfél milliárd dollár török tőke két év alatt 5 milliárdra nő, a két-
oldalú kereskedelem volumene pedig négy év alatt a jelenlegi 3,5 milliárdról 
10 milliárdra emelkedik.”12 

Törökországot mind a Nyugat, mind a Kelet szereti modellként emleget-
ni. Sokan felteszik a kérdést, hogy valóban modellként szolgálhat-e Ankara 
az arab országoknak. Henri J. Barkey szerint rossz a kérdés. Törökország esete 
ugyanis sui generis, a török fejlődés megismételhetetlen. Ennek legfőbb oka 
pedig az, hogy Törökország nem egy adott séma alapján fejlődött, hanem a jó 
és rossz döntések eredményeképpen vált azzá, amilyen ma. Ugyanakkor fontos 
tanulmányozni a török esetet, mert sokat lehet belőle tanulni. A legfontosabb 
következetés pedig a türelem: mindez tekinthető evolúciónak is, hiszen az in-
tézmények nem alakulnak ki egyik napról a másikra, és a gazdaságpolitikai 
megvalósításnak is időre van szüksége.13

9  http://nol.hu/lap/vilag/20110913-erdogan_felkeresi__az_arab_tavasz__orszagait, (2011. 10. 22.)
10  http://szabadriport.wordpress.com/2011/09/14/erdogan-megtisztitja-a-katonai-vezetest/, (2011. 

10. 22.)
11 http://hvg.hu/vilag/20111020_elkaptak_kadhafit#utm_source%3dhvg_daily%26utm_

medium%3demail%26utm_campaign%3dnewsletter2011_10_20%26utm_content%3dtop, (2011. 
10. 22.)

12  Keresztes Imre: „Birodalmi lépegető”, HVG, 2011. 10. 01., 39. szám, 22–24.
13  Henri J. Barkey, “Coordinating Responses to the 2011 Arab Revolt: Turkey and the Transatlantic 

Alliance”, = Turkey and the arab spring: Implications for Turkish Foreign policy from a Transatlantic 
perspective, Mediterranean Paper Series 2011, 20–22.
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Mindazonáltal az arab világ számos korrupt és autoriter rezsimjének bukása 
még nem jelenti szükségszerűen azt, hogy az arab emberek most már abban 
a helyzetben vannak, hogy olyan alternatív demokratikus rezsimeket építsenek, 
amelyek képesek a túlélésre, és virágzóak lehetnének egy olyan régióban, amely 
komplex politikai, gazdasági és szociális ellentmondásokkal terhelt.14 Az „arab 
tavasz” feltehetően nem vezet majd egységes eredményre. Néhány állam – mint 
Tunézia – sokkal valószínűbben a demokrácia irányába mozdul el, másokban 
újjáépül az autoriter rezsim – ilyen lesz valószínűleg Egyiptom –, míg megint 
mások a reformok irányába mozdulnak el – például Marokkó –, miközben 
egyesek számára a jövő változatlan marad – többek között Líbia, Szíria, Jemen, 
Bahrein. Több szakértő szerint a Közel-Kelet sajnos a status quo ante állapotába 
kerül majd vissza.15

Aminek most tanúi vagyunk, minden túlzás nélkül a Közel-Kelet új hatalmi 
konstellációjának a létrejötte. Ebben pedig Törökország kétségtelenül vezető 
szerepet fog betölteni. Rendkívül érdekes az a fordulat, amely Törökország arab 
országok általi megítélésében történt. Az arab államok nem szívesen emlékeznek 
vissza az Oszmán Birodalom négy évszázados uralmára, amely miatt Törökország 
meglehetős hátránnyal indul a regionális vezető szerepért. Mára azonban An-
kara a törökök és az arabok közötti lelki rokonságot hirdeti. Bizonyos esetekben 
nagyon helyesen alkalmazza a kivárás taktikáját, míg máskor az elsők között 
ismeri fel a gyors reagálás szükségességét. Ahmet Davutoğlu szerint „Törökor-
szág és Egyiptom, a régió két befolyásos, népes és katonailag is erős országa új 
tengelyt alkothat”. Egyesek szerint Ankara és az arab világ násza majdnem olyan 
mértékű változás, mint a térség diktátorainak bukása.16 Egyszóval teljes hatalmi 
átrendeződést jelenthet. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a régió még 
mindig meglehetősen instabil, és nem elképzelhetetlen, hogy iszlamista rezsimek 
jönnek létre, vagy elmarad az ígért stabilitás.  

Az EU és a „globális torta”

Törökország tagja a G20-nak, vagyis a világ 19 legnagyobb gazdaságát és az Eu-
rópai Uniót tömörítő szervezetnek. A 2009-es gazdasági világválság a legtöbb 

14  Hassan Nafaa, “The »Turkish Model« in the Mirror of the Arab Spring”, = Turkey and the arab 
spring: Implications for Turkish Foreign policy from a Transatlantic perspective, Mediterranean 
Paper Series 2011, 37.

15  Nathalie Tocci, = Turkey and the arab spring: Implications for Turkish Foreign policy from 
a Transatlantic perspective, Mediterranean Paper Series 2011, 4.

16  „Birodalmi lépegető”, i. m.
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országot megrázta, ám Törökország ezt kisebb sebekkel átvészelte. Az ország 
gazdasági növekedését tekintve már-már Kínával vetekszik, a világ második 
legdinamikusabban fejlődő gazdasága. A világ tizenhatodik, Európa hatodik 
legnagyobb gazdasága. Előrejelzések szerint 2050-re az EU harmadik legnagyobb 
gazdasága lehet Németország és az Egyesült Királyság után. Bár az is tény, hogy 
Törökországon belül rendkívüli területi és osztálykülönbségek tapasztalhatók 
(ez Kínában sincs másképpen). Mára ugyan a szolgáltatószektor dominál, ám 
a mezőgazdaság továbbra is meghatározó (nem véletlen, hogy Franciaország 
annyira fél a török csatlakozástól, amely rendkívül jelentős anyagi forrásokhoz 
jutna az agrárpolitikai és a kohéziós alapokból). Bár a munkanélküliség még 
mindig magas Törökországban (10,8 %, a fiatalok körében pedig 25%-os súlyt 
jelent), a „fogyó társadalmakkal” rendelkező Európai Uniónak komoly vonzerőt 
jelent a hihetetlen demográfiai mutatókkal rendelkező ország. „A mára 75 mil-
liósra duzzadt lakosság átlagéletkora 28,8 év, 60 százaléka pedig 35 év alatt van”, 
továbbá „2025-re 85 millió, 2050-re 97 millió törököt prognosztizálnak”.17

Ugyanakkor a világ nem csak az Európai Unióból és annak félelmeiből, va-
lamint ösztönzőiből és követeléseiből áll. Törökország nem is csak regionális, 
hanem globális szereplővé kíván válni. A G20 komolyan veszi Törökországot, és 
a világ valamennyi gazdasága egyre inkább felfigyel Ankara új politikájára. Míg 
a 20. században a nyugati hegemónia (leginkább az Amerikai Egyesült Államok, 
valamint az európai országok) játszottak vezető szerepet a világkereskedelmet és 
a pénzügyi rendszert tekintve, addig a 21. században elkerülhetetlen Kína, India 
vagy Brazília beemelése a világ vezető gazdasági hatalmai közé. A G20 globális 
irányba történő elmozdulást jelent a G8-hoz képest,18 ki nem mondott célja, hogy 
csökkenjen Európa relatív súlya a világban. Így nem lehet elmenni a mellett a tény 
mellett, hogy a G8-hoz képest a G20-ban csupán eggyel több európai állam van: 
ez pedig Törökország. Bár Törökország tagsága az ország gazdasági súlyán ala-
pult, fontos politikai tényezőkre is reflektált. Minthogy az ország NATO-tag, és 
szoros kapcsolatai vannak Európával, mindenképpen konstruktív szereplőnek 
tekinthető, amely emellett „hozzájárul a csoport kulturális, politikai és gazdasá-
gi diverzitásához is”. Ennek okán Törökország nemcsak Európa és Ázsia között 
tud „hídszerepet” betölteni, hanem a fejlődő ipari gazdaságok és a felemelkedő 
piacok között is. Az olyan felemelkedő gazdaságok, mint Brazília, Kína, India 

17  http://kitekinto.hu/eia/2011/01/22/megallithatatlan_a_torok_uthenger/, (2011. 10. 22.)
18  Juha Jokela, “The G-20: A Pathway To Effective Multilateralism?”, Institute for security studies, 

April 2011, 5.
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vagy Törökország a legnagyobb donorállamokká váltak.19 Az tehát nem kérdés, 
hogy Törökország a világ gazdaságainak élmezőnyében van. Ugyanakkor nem-
csak Ankara, hanem az összes állam tekintetében felmerül a kérdés: mennyire 
kompatibilis egymással a gazdasági növekedés és a demokratikus jóléti állami 
berendezkedés. Az európai országok és az Európai Unió fejlődésének gátját 
sokan abban látják, hogy „túlzott” szociális juttatásokat nyújt az egyénnek, és 
ez rengeteg pénzt emészt fel az állami/közösségi büdzséből, ez pedig hátráltatja 
a gazdasági fejlődést. Törökország igyekszik gazdasági és demokratikus fejlődését 
összeegyeztetni, egyelőre sikerrel.

Az ország az utóbbi időben ugyanakkor kezd eltávolodni az Európai Uniótól, 
bár ez esetben szó sincs egyoldalú döntésről. Kétségtelen, hogy az AKP hatalomra 
kerülése óta a „mérsékelt iszlamizmus” és a keleti kapcsolatok támogatottab-
bak a török nép körében, mint valaha, ugyanakkor az AKP számára is fontosak 
az EU-kapcsolatok. Törökország már több mint 50 éve igyekszik az Unió tagjá-
vá válni. Nyílt titok, hogy Ausztria, valamint az EU vezető államai közé tartozó 
Franciaország és Németország ellenzik Ankara EU-s csatlakozását. Előrelépés 
történt, Törökország 2005. október 3-án megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat 
az EU-val, de a „nyitott végű tárgyalások” már közhelynek számítanak a török 
csatlakozás témakörében. A Közel-Kelet térségében kialakuló lehetőségek és 
az EU-ban való csalódás egyszerre arra is ösztönözheti a törököket, hogy el-
forduljanak a Nyugattól, az Európai Uniótól. Az elfordulás lehetőségét Német-
ország külügyminisztere, Guido Westerwelle akut veszélyhelyzetnek nevezte, és 
a csatlakozási tárgyalások felgyorsítását szorgalmazta.20

Ugyanakkor Németország is megosztott a kérdésben. Az NSZK gazdasági fellen-
dülésében komoly szerepet játszó török vendégmunkásoknak köszönik a részvételt, 
de az ott ragadt, már sokadik nemzedék előtt mossák kezeiket, és nem hajlandók 
a német államépítés fontos részének elismerni őket. Bár egyesek akut veszély-
helyzetet emlegetnek, mások hallani sem akarnak engedményekről. A törökök 
eddig is kivártak, és az EU-val szemben támasztott igényeiket (leginkább a szabad 
munkavállalásra vonatkozót) eddig sem adták alább. Az borítékolható, hogy a G20 
tagjaként egyre nagyobb regionális (és globális) befolyásra szert tevő Törökország 
ez irányú követelései nem fognak változni. A kérdés inkább az: mikor változik 
az EU törökökhöz való hozzáállása? És ha ez bekövetkezik, nem-e lesz túl későn? 
Az könnyen elképzelhető, hogy átmeneti helyzetről van szó a keleti térnyerés és 
az EU-tól való távolodás kapcsán, de lehet-e ebből tartós visszarendeződés?

19  Jokela, i. m., 23., 40.
20  http://hvg.hu/vilag/20111030_Merkel_torokok_vendegmuknasok, (2011. 11. 03.)
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Az EU és Törökország az „arab tavasz” kezelésében való együttműködése sokat 
javítana a kettő kapcsolatán. Ugyanis mind az EU-nak, mind Törökországnak 
hosszú tapasztalata van a déli Mediterráneummal. Az összehangolásra több ok-
ból is szükség van. Az EU „arab tavaszra” adott reakciója lassú és meglehetősen 
gyenge volt. Továbbá az Európai Tanács 2011. június 23–24-i ülésén ahelyett, 
hogy az „arab tavaszra” adott politikai válaszlépésen gondolkodtak volna, az EU 
belső problémáival foglalkoztak (úgymint a görög válság, az Unió gazdasági 
és pénzügyi alapjait érő folyamatos veszély és a schengeni rendszer potenciá-
lis összeomlása). Ezzel szemben Törökország reakciója gyors és erőteljes volt, 
nem felejtett el felszólítani a demokratikus berendezkedés fontosságára. És bár 
Törökország az arab országok bizalmát élvezi, nem rendelkezik kellő anyagi és 
intézményi forrással, amellyel az EU viszont igen. Minthogy Törökország nem is 
álmodhat ilyen jellegű forrásokról, az EU pedig ilyen mértékű befolyásról, a kettő 
nagyon jól kiegészítené egymást, amennyiben cselekedeteiket összehangolnák. 
Az együttműködés már csak azért is fontos, mert a 2012 második felére esedékes 
ciprusi elnökség az egyébként is feszült helyzet eszkalálódásához vezethet.21

Összegzés

A jelenleg instabil belpolitikával rendelkező közel-keleti államok örömmel nyúl-
nak Törökország segítő keze felé, amely nemcsak politikai, de komoly gazdasági 
példa is ezen államok számára. Az Ahmet Davutoğlu által említett három kon-
centrikus geopolitikai kör közül az első kettőben már biztosan komoly szereplő 
Ankara, befolyási övezetét pedig szépen lassan növeli. A közel-keleti stabilitás 
még várat magára, hiszen komoly kérdéseket vet fel nemcsak a térségbeli or-
szágok átalakulása, hanem a szövetségi rendszerekben bekövetkezett változások 
is. Törökország és Izrael szakítása számos kérdést vet fel, valamint a 2012-es 
amerikai elnökválasztás kimenetele is döntően befolyásolja majd az Egyesült 
Államok Közel-Kelet politikáját. Az Európai Unió is komoly dilemma elé kerül, 
hiszen mint globális aspirációkkal rendelkező szereplőnek jó viszonyt kell ápol-
nia a Közel-Kelet vezető gazdaságaival is. Törökország egyre növekvő regionális 
szerepe pedig predesztinálható.

A „hídszerep” ugyanakkor meginogni látszik. Törökország mintegy fél év-
százada áll Európa kapuiban, és a siker még így sem borítékolható. Az Unió 

21  Eduard Soler i Lecha: “The EU, Turkey and the Arab Spring: From Parallel Approaches to a Joint 
Strategy?”, = Turkey and the arab spring: Implications for Turkish Foreign policy from a Transatlantic 
perspective, Mediterranean Paper Series 2011, 27–31.
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továbbra is megosztott a török csatlakozás kérdésében. A közel-keleti ese-
mények kapcsán meglehetősen világossá vált, hogy Ankara nem feltétlenül 
hangolja össze külpolitikáját a nyugati szövetségi rendszerekkel, hanem sokkal 
inkább saját regionális vezető szerepét építi. Ankara Nyugattól való elfordu-
lása pedig komoly veszélyeket rejt az Unió és Törökország szempontjából is. 
Törökország elveszítené speciális helyzeti előnyét a régiójában, hiszen már 
nem lenne meg az a többes kötésű tulajdonsága, amely olyannyira felértékeli 
az ország geopolitikai helyzetét. Másfelől mind az Európai Uniónak, mind 
a Nyugatnak komoly veszteség lenne elveszíteni egy olyan országot a Közel-
Keleten, amely demokratikus berendezkedéssel bír, és befolyásos szerepet tölt 
be a közel-keleti iszlamista berendezkedésű államok körében.  

Törökország nagyon ügyesen egyensúlyoz „a világot jelentő deszkákon” a Kelet 
és Nyugat összecsapásainak viharában, és politikai, valamint gazdasági befolyása 
aligha fog csökkeni, ám nőni feltehetőleg annál inkább. Erdoğan szavaival élve 
a „Yeniden lider Türkiye”, vagyis az „újra vezető Törökország”22 a legkevésbé sem 
vész a jövő homályába, sőt egyre inkább körvonalazódni látszik.
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Nyeste zsolt

A kauzalitás szerepe
a Gendzsi monogatariban

Bevezetés

Tanulmányom célja kettős: egyrészt a Gendzsi monogatari narrációs technikáinak 
és azon belül is a kauzalitásnak, azaz az ok-okozati viszonyoknak a vizsgálata 
a mű első negyvenegy fejezetében (tehát Gendzsi1 haláláig bezárólag), amelyek-
ről bebizonyítom, hogy a karma működésének megfelelően jönnek létre, és bár 
a monogatari meglehetősen laza, epizodisztikus szerkesztésű, ezen ok-okozati 
viszonyok felderítésével egy lineáris cselekményláncolat rajzolódik ki; másrészt 
a karmához szorosan kapcsolódó vágy fogalmával és a műben betöltött szere-
pével is részletesen foglalkozom ebben a dolgozatban.

Buddha tanításai szerint a vágy az, ami a szenvedés körforgásában tart minket, 
és az egyetlen mód, hogy eljussunk a megvilágosodáshoz, ha megszabadulunk 
a vágytól. A vágy tehát az, amelynek hatására olyan dolgokat cselekszünk, ame-
lyek negatív következménnyel járnak. Éppen ezért a monogatari cselekményének 
főbb láncolatain belül a vágy megnyilvánulási formáit is szeretném behatóbban 
megvizsgálni, és ezzel kapcsolatban az anya kiemelt szerepét, amely kétféleképpen 
is megjelenik a történetben: egyrészt az anya vágyaként, másrészt pedig az anya 
utáni vágy, az anyakeresés formájában.

Emellett a női szereplők esetében a vágy egy másik megnyilvánulása, a „cse-
lekvési vágy” szintén fontos tényező, amelynek vizsgálata újabb érdekes követ-
keztetésekhez vezet a nők korabeli helyzetét illetően, valamint az írónő ezzel 
kapcsolatos véleményéről.

1  A japán személynevek átírásánál a magyar rendszert követem, amelyet a mű magyar fordítója is 
használt.
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Szövegszervező erők a Gendzsi monogatariban – A kauzalitás

A Gendzsi monogatari szerkezetét elsőként Hagivara Hiromicsi2 vizsgálta meg 
közelebbről. Ő Kjokutei (Takizava) Bakin3 művét, a Haisi Nana Hószokut (’A tör-
ténetek hét szabálya’) felhasználva megalkotta a Gendzsi Monogatari Hjósaku 
(’A Gendzsi monogatari értékelése’) című művet, amelyben a Bakin által meg-
adott szövegszerkezet-elemzési szempontokat a Gendzsi monogatarira alkalmaz-
ta. Ezek közül az alábbi módszerek Bakinnál is fellelhetők:4

– Párok (sukaku): A főhős és az ő párja(i). Ezek a párok az alábbiak lehetnek: 
egyenrangú párok (szeitai), mint például Gendzsi és Fudzsicubo; szokatlan párok 
(kitai), mint Gendzsi és Muraszaki (valószínűleg a köztük lévő rangbeli különbsé-
gek miatt), illetve „alá-fölé rendelt” párok (szeifuku): Gendzsi és To no Csúdzso. 

– Előresejtetés (fukuszen/fukuan): Jó példa erre Rokudzso jelenlétének sejte-
tése, még mielőtt az aoi című fejezetben ténylegesen szerepelne.

– Ok és okozat (subi)
– Megfelelés (sótai): Gendzsi és Fudzsicubo házasságtörő viszonya, valamint 

a Harmadik hercegnő és Kasivagi viszonya jó példa erre.
– Ellentét (hantai): egymással tökéletesen ellentétben álló szereplők. Ilyen 

a Muraszaki no ue (az ideális nő) és Szuecumuhana, a nem éppen szellemes, 
régimódi, kellemetlen külsejű hölgy vagy a buja Júgao és a hideg Ucuszemi 
szembeállítása.

– Ellipszis (kihagyás) (sóhicu): Egyes események meglétéről csak későbbi 
utalásokból tudunk, mint Fudzsicubo és Gendzsi viszonyának elhalása, illetve 
a Kumagokure című fejezet, amely elvileg Gendzsi haláláról szól, ám nem létezik, 
vagy akár Ucuszeminek mostohafia iránt érzett bűnös szerelme, amelyről csak 
akkor szerzünk tudomást, amikor az asszony már apáca lett, és az író ezt a tényt 
úgy tárja elénk, mintha már rég tudnunk kellett volna.

Hagivara szerint a Gendzsi monogatari nagyszerűsége abban rejlik, hogy sze-
repelnek benne ezek a szerkezeti elemek, és ezek lehetővé teszik Muraszaki 
Sikibu számára, hogy túllépjen az olyan megszokott sablonokon, mint az „egy 
ifjú nemest száműznek, majd visszaszerzi korábbi rangját, diadalmaskodik és 
meggazdagszik.”5

2  Japán irodalomtudós (1815–1863).
3  Japán író (1767–1848).
4  Noguchi Takehiko, “The Substratum Constituting Monogatari: Prose Structure and Narrative in 

Genji Monogatari”, = principles of classical Japanese literature, ed. Earl Miner, 130–50, Princeton 
University Press, Princeton, 1985, 131–132.

5  Noguchi, i. m., 132.
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Az alábbi tanulmányban a Hagivara által megadott szerkezeti elemek közül 
az ok-okozati viszonyokkal fogok bővebben foglalkozni, levetítve a Gendzsi 
monogatari első négy könyvének cselekményére. Egyrészt megkeresem a mű 
legfőbb ok-okozati láncait, amelyekre a történet legnagyobb része épül. Ezek 
pedig a következők:

A. A Muraszakival kapcsolatos események6

B. Az Aoival kapcsolatos események
C. A Szumába való száműzetéssel kapcsolatos események

Illetve foglalkozom még három kisebb, ám fontos szállal:
D. Az Ucuszemi-eset 
E. Az Aszagao-eset
F.  Tamakacura esete (Ez utóbbi egyébként a B-vel jelölt eseményekből is le-

vezethető, ám olyan kiterjedt cselekményhálóval bír, hogy inkább önálló 
láncolatként kezelem.)

A karma és a vágy

A buddhista felfogás szerint a vágy (tanhá)7 a szenvedés forrása, amely az újjászületés-
hez vezet, erre utal a négy nemes igazságból a második:8 „a szenvedés oka a vágy.”

A szenvedés oka az élethez való ragaszkodás, és ez létrehozza az „Én” kápráza-
tát. A vágy azt az illúziót kelti az emberekben, hogy valami hiányzik, ez okozza 
a szenvedést.

Háromféle vágyat különböztetnek meg: az érzéki örömök iránti vágyat (ká-
ma-tanhá), a létesülés utáni vágyat (bhava-tanhá) és a nem létesülés iránti vágyat 
(vibhava-tanhá). 

A káma-tanhá az új, friss érzéki örömöket keresi, amelyek a testen és az érzék-
szerveken keresztül tapasztalhatók meg. Ha a nagyravágyás, a valamivé válás vágya 
száll meg bennünket, akkor a bhava-tanháról beszélünk. Amikor pedig ebből is 
kiábrándulunk, elkezdünk arra vágyni, hogy megszabaduljunk egyes dolgoktól 
(vibhava-tanhá). Ez utóbbi kettő tehát szorosan összetartozik. Fontos azonban 
tudni, hogy a káma-tanhá, a bhava-tanhá és a vibhava-tanhá nem a vágy egymástól 
elválasztható fajtáit, hanem annak különböző megnyilvánulási formáit jelenti.9

6  Noguchi, i. m., 133.
7  A tanhá szót többféleképpen fordítják: szomj, vágy, sóvárgás.
8  Nagy Judit, a négy nemes igazság = http://dakini.freeblog.hu/archives/2009/11/08/Nagy_Judit_A_

Negy_Nemes_Igazsag/ (2012. 01. 28.)
9  Ácsán Szumédhó, csittavivéka 9. a második nemes igazság = http://snowlions.wordpress.

com/2010/07/20/acsan-szumedho-csittaviveka-9-a-masodik-nemes-igazsag/ (2012. 01. 12.)
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A szenvedésnek tehát csak az vethet véget, ha le tudunk mondani a vágyról.10 
A Gendzsi monogatariban a vágy ezen három arculatának legszembetűnőbb 
példáit vizsgálom (a fent említett hat ok-okozati láncolatban): az érzéki vágyat 
(ti. szerelem), a nagyravágyást és a lemondást, amely mind-mind különféle 
szenvedésekhez vezet. 

2/a a Muraszaki no uéval kapcsolatos események
Ezen szál jelenti a Gendzsi monogatari gerincét, több ponton is összekapcsolódva 
a B és a C szállal. Azért tekinthető a legfontosabb láncolatnak, mert itt szere-
pelnek a Gendzsi életében legfontosabb asszonyok: az édesanyja, első szerelme, 
Fudzsicubo és a tökéletes nő, Muraszaki, akinek elvesztése miatt Gendzsi majd 
visszavonul a világtól.

Az A-cselekményszál az alábbi módon épül fel:
1. Kiricubo ágyas a császár kedvence lesz, és ez botrányhoz vezet

2. A sorozatos áskálódások miatt az ágyas meghal

3. A császár megtudja, hogy Fudzsicubo hasonlít az elhunytra, és az ágyasává teszi

4. Gendzsi elkezd vonzódni az ágyashoz, mert hallja, hogy a halott édesanyjára hasonlít

5. Gendzsi és Fudzsicubo viszonya

6/A Reizei születése

7/A A Reizeiről mindenki azt hiszi, hogy a császár fia

8/A Reizei trónörökös, majd császár lesz

9/A Reizei áldozatot mutat be Kiricubo császárért, ezzel bűnt követ el

10. A császár bűne miatt csapások érik az országot

11. A császár lemond

8/B Muraszaki halála

9/B Gendzsi elvonul a világtól, majd meghal

7/B Gendzsi magához veszi
Muraszakit, aki hasonlít nagynénjére, Fudzsicubóra

7/C Megszületik Kaoru, akiről mindenki azt hiszi, Gendzsi fia

6/B Fudzsicubo elutasítja Gendzsi további közeledését
6/C Gendzsit megcsalja a felesége, a Harmadik hercegnő Kasivagival

Gendzsi szerelmének első és talán legmeghatározóbb tárgya Fudzsicubo volt, atyja 
ágyasa. E hölgyhöz azért kezdett el vonzódni, mert mindenki azt mondta róla, hogy 
halott édesanyjának pontos mása. Gendzsi és Fudzsicubo ezzel a kapcsolattal súlyos 

10  Csögyam Trungpa, a szellemi materializmus meghaladása, Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, 
2007, 135.
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tabut szegett meg, hiszen a nő császári ágyas volt. A szerelemből egy gyermek is szár-
mazott, a későbbi Reizei császár. E tiltott viszony következményei az alábbi módon 
mutatkoztak meg. Egyrészt a két szerelmes erős bűntudatot érzett a saját tette felett, 
különösen az asszony, aki elzárkózott minden további kapcsolattól, és aszkétaéletet 
élve igyekezett jóvátenni bűneit: korán bele is halt a bűntudatba. Ami Gendzsit illeti, 
súlyosabb büntetés jutott osztályrészéül, talán azért is, mert kevésbé vezekelt a bűné-
ért: évekkel később ugyanúgy járt, mint a saját apja. Felesége, a Harmadik Hercegnő 
megcsalta, és egy fiút szült szeretőjétől, Kasivagitól, Kaorut, akit a világ Gendzsi fiá-
nak hitt. A bűn azonban nemcsak rájuk, hanem a születendő gyermekre is kihatott, 
hiszen Reizei akaratlanul is szentségtörést követett el, amikor szertartásokat végzett 
az atyjának hitt császár lelkéért, pedig azt csak az elhunyt gyermekei tehették volna.11 
Ezzel pedig további gondokba sodorta az országot, mígnem lemondott a trónról.

Fudzsicubo „helyettese”12 lesz később a gyermek Muraszaki no ue, az ágyas 
unokahúga, akit Gendzsi magához vesz, és később az ágyasává teszi. Az irán-
ta érzett szerelem olyan erős, hogy amikor az asszony meghal, Gendzsi is 
elvonul a világtól. 

Az A szál tehát magában foglalja mind Gendzsi születését (Kiricubo ágyas és 
a császár fia), mind elvonulását és halálát, így a monogatari cselekményének leg-
főbb eseményeit is tartalmazza. A szeretett asszonyok halála Gendzsi büntetése, 
ahogy Kaoru születése is, kicsapongó életéért, amely tökéletes példa az érzéki 
vágyra. Sőt olyan mértékű bűnöket követ el, hogy azok kihatnak mások életére 
is: Reizei, illetve Kaoru sorsára.

De Kiricubo ágyas és a császár kapcsolata is az érzéki vágy mintapéldája: 
a császár olyannyira szerelembe esik az asszonnyal, hogy elhanyagol minden-
kit, és ez országos botrányhoz, valamint az asszony gyötrelmeihez (a többi fél-
tékeny asszony kínzásainak teszi ki) és korai halálához vezet. Kiricubo alakja 
a továbbiakban is felbukkan mind Gendzsi, mind apja életében: mindkettejük 
az ő „helyettesét” keresi a későbbiekben.

2/B az aoival kapcsolatos események
Bár e szál legmeghatározóbb alakja Gendzsi mellett annak szeretője, Rokudzso, 
a trónörökös özvegye, azért neveztem el Gendzsi feleségéről, Aoiról, mivel, 
mint az alábbi ábrából is látszik, a B szál alapkonfliktusa az Aoival kötött há-
zasságban gyökerezik.

11  Muraszaki Sikibu, Gendzsi regénye, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1963, II, 29.
12  Norma Field, The splendor of longing in the Tale of Genji, Princeton University Press, Princeton, 

1987, 19.
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1. Aoi szülei a trónörökös helyett Gendzsihez adják lányukat

2/A Aoi hideg és elutasító

3/A Gendzsi viszonyt kezd Rokudzsóval

4/A Gendzsi viszonya Júgaóval

5/A Rokudzso féltékenységében Júgao halálát okozza

6/A A Tamakacurával kapcsolatos események

7/A A Muraszaki no uéval kapcsolatos események.

8. Rokudzso meghal, és lányát Gendzsire bízza

9/B Gendzsi bejuttatja Akikonomut a palotába mint Reizei ágyasát

10/B Gendzsi megkísérli elcsábítani Akikonomut, de a nő elutasítja

11/B Akikonomu gyermektelen marad

9/A Rokudzso szelleme kínozza Muraszaki no uét

10/A Muraszaki no ue halála

11/A Gendzsi elvonul a világtól

12. Gendzsi halála

5/B Rokudzso Aoi halálát okozza

6/B Gendzsi szakít Rokudzsóval

7/B Rokudzso elkíséri leányát
         Akikonomut, az iszei papnőt

3/B Júgiri születése

4/B Rokudzso megszégyenül Aoi miatt

4/C A Júgirivel kapcsolatos események

2/B Aoi teherbe esik

Aoi hideg és visszautasító viselkedése (amely megfelel a lemondás vágyának) 
a legfőbb oka a későbbi eseményeknek. Ez két dologból is fakad. Egyrészt a köz-
tük lévő korkülönbségből: esküvőjük idején Gendzsi tizenkét, Aoi pedig tizen-
hat éves, és megvetően gyermeknek tekinti a férjét. Másrészt: Aoi a császár 
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húgának leánya, akit sokáig a trónörököshöz akartak hozzáadni.13 Aoi viselke-
dése talán büszkeségéből is fakadhatott, hogy nem nyerte el a trónörökösné fé-
nyes pozícióját. 

Mindenesetre felesége ridegségéből is fakadt, hogy Gendzsi más nőknek is 
udvarolni kezdett, így a büszke Rokudzsónak is, aki egy időben trónörökösné 
volt, mígnem férje, Gendzsi apjának testvére el nem hunyt. Büszkeségének 
(a nagyravágyás) első büntetése, hogy egy olyan állhatatlan férfi kezdett vele 
viszonyt, mint Gendzsi. Ez az asszony féltékeny kitöréseihez vezetett (a testi 
vágy egy megnyilvánulása), amely logikusan magával hozta, hogy Gendzsi ráunt 
az asszonyra, és a jóval készségesebb Júgao felé fordultak az érzelmei. A féltékeny 
Rokudzso okozza Júgao halálát, amelynek hatására Gendzsi elhidegül tőle. Ro-
kudzso így bűnhődik a „gyilkosságért” és a féltékenységéért.

További büntetés számára, amikor megtudja, hogy Aoi gyermeket vár férjé-
től, illetve amikor Aoi szolgálói súlyosan megalázzák őt. Ez vezet a következő 
„gyilkossághoz”: Aoi megszállottságához és halálához.

Ha megvizsgáljuk ezt az eseményt, megállapíthatjuk, hogy Aoi számára 
ez a büntetésének betetőzése lehetett: gőgje, nagyravágyása és elutasítása miatt. 
Ugyanakkor halálával férjét, szüleit és szolgálóit is büntetés sújtotta: Gendzsit 
a kalandjai és főleg az Aoival, Júgaóval és Rokudzsóval való bánásmód miatt 
(ahogy egyébként Júgao halála is ugyanennek büntetéseként értékelhető). Szülei 
„bűne” az lehetett, hogy ragaszkodtak a Gendzsivel való házassághoz (nagyra-
vágyás). Szolgálóit pedig úrnőjük halálával közvetetten érte a megtorlás a Ro-
kudzsóval szembeni viselkedésük miatt.

Rokudzso számára Aoi megölése egy újabb bűn volt, amely további szenve-
désekhez vezetett: a Gendzsivel való teljes szakításhoz. Az asszony úgy döntött, 
elkíséri leányát, akit Szuzaku császár trónra léptével iszei főpapnőnek neveztek 
ki, majd hamarosan meg is halt, Gendzsire bízva a lány sorsát. Életében elkö-
vetett bűnei (gőg, szerelemféltés, gyilkosság) miatt halála után sem lel nyugtot: 
szelleme visszajár, és Muraszaki no uét kínozza, ezzel Gendzsit büntetve, amiért 
az még ki is beszélte egykori szeretőjét, illetve leányát, Akikonomut is meg-
kísérelte elcsábítani annak idején. E két esemény egyébként Rokudzso további 
büntetésének is tekinthető.

Az Akikonomut érintő események viszonylag lazábban, de kapcsolódnak 
ehhez az eseménysorhoz. Ő azok közé a hölgyek közé tartozott, akiket Gendzsi 
sikertelenül próbált elcsábítani. Ráadásul mindezt azután, hogy a lányt bejuttatta 

13  Muraszaki udvarhölgy [Muraszaki Sikibu], Gendzsi szerelmei, Európa Könyvkiadó, Budapest, 
2009, 38.
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Reizei palotájába, mint a császár ágyasát, később pedig elintézte, hogy megkapja 
a császárnéi címet is, ezzel egy korábbi hagyományt megszegve, miszerint a cí-
met csak a Fudzsivara nemzetségből származó császári hitves kaphatja meg. 
Ez a tabuszegés, illetve Gendzsi visszautasítása (tehát a lemondás vágya), valamint 
az a tény, hogy éveken át az Isze-szentélyben élt, ahol tilos volt buddhista vallás-
gyakorlatokat folytatni, és ez a buddhisták szemében súlyos bűnnek számított, 
Akikonomut is sújtották. Egyfelől nem született gyermeke,14 másfelől, mint arra 
Rokudzso szelleme is rávilágított, egész hátralévő életében buzgó engesztelő 
imádságokat kellett végeznie, olyannyira veszélybe került a lelke.15

Gendzsi számára pedig a visszautasítás egy újabb, bár enyhébb büntetése volt 
korábbi kalandjainak, illetve a lány anyjával szemben tanúsított viselkedésének.

0. Kokiden ágyas gyűlöli Gendzsit, annak
anyja miatt

1. Gendzsi viszonya Oborozukijóval

2. A viszonyra fény derül és botrányt okoz

3. Száműzetés Szumába

4. Gendzsi álma

5. Gendzsi megismeri az akasi hölgyet

6. Gendzsi lányának születése

7. A lány trónörökösné, később császárné lesz

14  A gyermektelenséget a legtöbb kultúrában átoknak tekintették. Érdekes összevetni Akikonomu 
gyermektelenségét azzal a ténnyel, hogy Reizei másik két ágyasának: To no Csúdzsó leányának (aki 
a Fudzsivara család tagjaként Akikonomuval szemben minden eséllyel pályázhatott a császárnéi 
méltóságra), illetve hogy Tamakacura leányának mind születtek gyermekei.

15  Muraszaki, Gendzsi, i. m., 412.
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2/c a szumába való száműzetéssel kapcsolatos események
A regény egyik fordulópontjának, Gendzsi szumai száműzetésének gyökere 
még Kiricubo ágyas és a császár botrányos szerelmében keresendő. Ez keltette 
ugyanis fel Kokiden úrnőnek, a trónörökös anyjának a haragját az ágyas ellen, 
mert azt hitte, a császár mellőzni fogja az ő fiát Gendzsi kedvéért, így az anya 
iránti gyűlölet kísérte Gendzsit is: Kokiden fiának trónra lépte után mindent 
megtett, hogy Gendzsi ellen hangolja az udvart.

Ilyen körülmények között igencsak vakmerő vállalkozás volt Gendzsi részé-
ről, amikor viszonyt kezdett Oborozukijóval, Kokiden húgával, akit a császár 
hitveséül szántak (ez hasonló mértékű bűn, mint amikor atyja ágyasával kez-
dett viszonyt). Természetesen elkerülhetetlen volt, hogy a kapcsolatra fény de-
rüljön, és ez végképp ellehetetlenítette Gendzsi helyzetét, száműzetésbe kellett 
vonulnia. A viszonyon tehát látszólag Gendzsi veszített többet, ugyanis a hölgy 
minden bántódás nélkül Szuzaku császár hölgye lett, a császár rajongott érte, 
egyedüli bánatuk csupán az volt, hogy Oborozukijónak nem született gyermeke. 
A gyermektelenség értelmezhető a nő büntetéseként is. Ám a viszony okozta 
botrány közvetetten büntette Kokident is, engesztelhetetlen gyűlöletéért Kiri-
cubo és Gendzsi iránt (sőt később, idős korára mindenben fiára lett utalva), 
illetve Szuzaku császárt is, aki engedve anyja befolyásának, hagyta, hogy öccse 
kegyvesztett legyen.

A szumai száműzetés azonban Gendzsi számára hosszú távon dicsőséget 
hozott: a száműzetéssel megbűnhődött legtöbb bűnéért, ezért hamarosan 
visszakerült az udvarba, és nagy befolyásra tett szert, illetve a száműzetése 
idején létesített viszonyából származó lánya később elérte a legnagyobb mél-
tóságot a birodalomban: a későbbi császár hitvese lett, és megkapta a csá-
szárnéi címet.
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2/D az Ucuszemi-eset

1. Gendzsi beleszeret Ucuszemibe

2. Belopózik az asszony szobájába

3. Ucuszemi visszautasítja

5/A Újabb udvarlási kísérlet

6. Újabb visszautasítás

7/A  Ucuszemi elhagyja 
a fővárost

8. Az asszony apáca lesz

5/B Gendzsi a nő öccsét hívja
az ágyába

7/B Gendzsi a nő mostohalányával tölti
az éjszakát

4. Ismét megkörnyékezi az asszonyt, de
az elmenekül előle az épület másik
szárnyába

A kii kormányzó mostohaanyja az első olyan hölgy, akinek kapcsán ténylegesen 
is olvashatjuk, hogyan udvarol neki Gendzsi.

Másrészt az asszony azért is fontos mellékalakja a történetnek, mert azon ke-
vesek egyike, aki háromszor is visszautasította a férfi közeledését, jóllehet ő is 
vonzódott Gendzsihez.

Ezek az udvarlási kísérletek azért fontosak, mert látható, hogy a vissza-
utasítások nemcsak Gendzsi számára jelentettek büntetést, hanem az asszony 
számára is boldogtalanságot okoztak a későbbiekben. A második visszauta-
sítás után a csalódott Gendzsi az asszony öccsével hál.16 A harmadik eset-
ben pedig Ucuszemi épp a mostohalányával játszik, amikor Gendzsi bejut 
a szobájukba, és az asszony elmenekül, hátrahagyva a lányt, akivel Gendzsi 
eltölti az éjszakát.

16  Az egyetlen homoszexuális kapcsolat a történetben.



111A kauzalitás szerepe a Gendzsi monogatariban

A továbbiakban az asszony sorsa szomorúan alakul: férje halála után apáca 
lesz, hátralévő életét tehát vezekléssel tölti, ebben mostohafia iránt táplált bűnös 
szerelmének is része van.17

2/e az aszagao-eset
Aszagao annak köszönheti fontosságát, hogy Gendzsi már egészen fiatalkorától 
kezdve udvarolt neki, ám a nő mindig visszautasította a szerelmét. Az Asza-
gao-eset eseményei a következők:

1. Gendzsi sikertelenül udvarol 
Aszagaónak

2. Aszagao a Kamo-szentély papnője lesz

3. A nő visszatérése után Gendzsi ismét udvarol neki

4. Aszagao apáca lesz
Mivel a hercegnő egy időben a Kamo-szentély papnője volt, Akikonomuhoz 
hasonlóan súlyos bűnt követett el, hiszen az ő számára is tilosak voltak a budd-
hista vallásgyakorlatok a sintó szentélyben. Emiatt és a sorozatos visszautasítások 
miatt viszonylag fiatalon elvonult a világtól, és apáca lett.

17  Erről egyébként csak egy későbbi említés kapcsán szerzünk tudomást.
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2/F Tamakacura esete
A Tamakacura-szál a már fentebb tárgyalt Aoi-szálhoz kapcsolódik, vi-
szonylag lazán.

1. To no Csúdzsó viszonya Júgaóval

2. Tamakacura születése

3. Júgao eltűnik

 4/B To no Csúdzsó keresteti a lányát

 5/B Megtalálja az omi hölgyet

4/A Gendzsi viszonya Júgaóval

5/A Júgaó meghal

6. Tamakacura elkerül a fővárosból

7. Tamakacura megpróbáltatásai vidéken

10. Tamakacura visszautasítja

11. Tamakacura Higekuro felesége lesz

12. Találkozik Reizei császárral

14. Tamakacura és Higekuro házassága nem boldog

13/A A féltékeny Higekuro hazaviszi 
a feleségét

13/B Később leányát Reizeihez küldi 
ágyasként

9. Gendzsi férjhez akarja adni a lányt, de közben maga is kikezd vele

8. Tamakacura Gendzsihez kerül, mint annak
leánya

A fenti ábrából jól látható, hogy a leányra, elutasítása miatt (hiszen a tökéletes 
férfit utasítja el, akárcsak Aszagao, Ucuszemi és Akikonomu) boldogtalanság 
vár: először a meghiúsult románc a császárral, majd pedig a szomorú házasélet 
Higekuro oldalán.
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Cselekvésvágy

A fentebbi példákból látható, hogy az elutasítás szintén negatív következmények-
kel jár, akárcsak a testi vágy vagy a nagyravágyás: a Gendzsit visszautasító nők 
mindegyike boldogtalanul végzi, de legalábbis szüntelenül vezekelnie kell.

Ha megfigyeljük, a monogatari a férfi-női szerepeket az alábbi módon különíti 
el: a férfi az aktív, éppen ezért, amikor testi vágyról beszélünk, Gendzsi vágyáról 
van szó, az asszonyok csak passzív szereplők, mintegy „elszenvedik” a hódola-
tát, az udvarlását. Mindez a hagyományos szemléletet tükrözi, gondoljunk csak 
az ősi jin-jang szimbólumra: a férfi a teremtő, aktív fél, a nő befogadó, passzív. 
E két pólusnak egyensúlyban kell maradnia.

Ez a tény magyarázatot ad rá, voltaképpen mi is a fent említett asszonyok 
„bűne”: cselekszenek, aktív félként akarnak viselkedni, és ezzel megbontják 
a harmóniát. Vágyaik vannak, és ezeknek érvényt is akarnak szerezni. Aoi, 
Aszagao, Tamakacura, Akikonomu és Ucuszemi visszautasítják a férfit, ezáltal 
elhatárolódnak a passzív női szereptől, holott az lenne a természetes, hogy meg-
adják magukat, és ne legyen beleszólásuk az eseményekbe. Rokudzso pedig nem 
elégszik meg a hagyományos elrendezéssel, miszerint egy férfinak több szerelmi 
kapcsolata is lehet párhuzamosan:18 ő kizárólagosan magának akarja Gendzsit, 
még a férfi törvényes feleségét sem tűri meg, és pokoli féltékenysége miatt a lelke 
eltorzul, és bosszúálló szellemmé válik.

A cselekvésvágy tárgykörébe tartoznak a történetben szereplő megszállottság-
gal kapcsolatos események is, amennyiben elfogadjuk azt a feltételezést,19 hogy 
a megszállott szereplőket (nem véletlen, hogy mindegyikük nő) valójában nem 
más szellemek tartanak hatalmukban, hanem e szélsőséges viselkedést ők maguk 
produkálják, mintegy lázadva alávetett helyzetük és körülményeik ellen. Ebben 
az esetben a megszállottság a cselekvésvágy torz manifesztációjának is tekinthe-
tő, és olyan női alakoknál is megjelenik, akik látszólag teljesen passzívak, mint 
Júgao vagy akár maga Muraszaki, az ideális nő.

Muraszaki Sikibu ezzel véleményem szerint két dologra akart rávilágítani. 
Egyrészt meghatározni a nők helyzetét egy férfidominanciájú társadalomban, 
amelyet a hagyomány szentesít: minden önálló cselekvésre való vágy helytelen, 
és csak szenvedéshez vezet, a nő sorsa, hogy tűrjön. Másrészt azonban, külö-
nösen Rokudzsó lélekrajzával, de számos más hősnőn keresztül is arra hívja fel 

18  Doris G. Bargen, a Woman’s Weapon : spirit possession in the Tale of Genji, University of Hawaiʻi 
Press, Honolulu, Hi 1997, 3–4.

19  Uo., 70–71.
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a figyelmünket, hogy ez a helyzet mennyire keserves a nők számára, és sokszor 
tarthatatlan, így a nők korabeli helyzetének kritikájaként is értékelhető, ámbár 
megoldást nem tud kínálni a problémára.

Az anya szerepe: az anya vágya és az anya keresése

Amennyiben a monogatari fő szálainak közös eredetét keressük, érdemes ta-
nulmányozni az alábbi ábrát.

0. Kiricubo özvegy anyja nagy erőfeszítések
árán, de jó neveltetést biztosít leányának

2. Megszületik Gendzsi, aki atyja kedvence lesz. A császár 
szerelme miatt a többi hölgy féltékenykedik

3/A Aoi apja Gendzsihez adja a lányát,
annak népszerűsége miatt (az Aoi-szál)

3/B A hölgyek megkeserítik az ágya életét, olyannyira, hogy 
az hamarosan megbetegszik, és meghal

3/C Kokiden gyűlölete a fiú és
anyja iránt

4/C A szumai száműzetéssel
kapcsolatos események

4/A Kiricubo anyja hamarosan meghal 4/B A császár az ágyasává teszi Fudzsicubót,
mert hasonlít elhunyt szerelmére

5. A Muraszakival kapcsolatos események

1. Kiricubo a császár ágyasa lesz, és annak kedvence

Kiricubo ágyas anyja, jóllehet gyámolatlan özvegy volt csupán, támogatók nélkül, 
leányának mégis kiváló nevelést biztosított, hogy fényes jövőt biztosítson neki, 
ennek köszönhetően Kiricubo a császár udvarába került annak ágyasaként, és 
hamarosan a legelső helyet foglalta el az uralkodó szívében a többi hölgy nagy 
bosszúságára. A hatalmas szerelemből pedig országos botrány kerekedett, hiszen 
olyan asszonyokat mellőzött az ágyas kedvéért, akiknek családtagjai befolyásos 
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férfiak voltak. Súlyosbította a helyzetet, amikor megszületett Gendzsi, és atyja el-
gondolkodott rajta, hogy trónörökössé nevezze ki, persze erre nem került sor.

A hatalmas szerelem tragikus véget ért: az ágyas belebetegedett a hölgyek int-
rikáiba, és hamarosan meg is halt, mély gyászba döntve mind kedvesét, mind 
anyját, aki hamarosan követte is a sírba a lányát. Így bűnhődött az anya, akinek 
„bűne” mindössze az a becsvágy volt, amely teljesen természetes minden szü-
lőnél, aki a gyermekének szép jövőt akar biztosítani.

A büntetés pedig nemcsak őt és gyermekét sújtotta, hanem unokáját, a herceget 
is, és talán Gendzsi lánya, az akasi lány az, akivel ez a szerencsétlenségsorozat 
végleg befejeződik: Kiricubóhoz hasonlóan ő is alacsony származású, édesanyja 
rangja miatt, valamint az a tény is súlyosbítja a helyzetét, hogy nem a fővárosban 
született.20 Ám mindennek ellenére a trónörökös felesége lesz, majd férje trónra 
lépte után megkapja a császárnéi címet is, és személyében Kiricubo vére elnyeri 
a nők számára elérhető legmagasabb rangot a birodalomban.

Gendzsi azért kezd el vonzódni Fudzsicubóhoz, mert megtudja, hogy az fel-
tűnően hasonlít elhunyt anyjára, tehát Kiricubót keresi benne. Később pedig, 
amikor magához veszi Muraszaki no uét, azért teszi, mert a lány Fudzsicubóra 
emlékezteti. 

De nemcsak a legfontosabb cselekményszál, a „Muraszakival kapcsolatos 
események”, hanem az összes többi esemény is innen eredeztethető (az egyes 
epizódok, mint Ucuszemi vagy Aszagao is, hiszen ők Gendzsihez köthetők), tehát 
kimondhatjuk, hogy a monogatariban az „anya” központi szerepet tölt be, még-
hozzá kettős szerepet. Egyfelől, Kiricubo ágyas anyjának személyében a monoga-
tari legfőbb kiindulópontját jelenti, mint az „anya vágya”, másrészt az anyakeresés 
motívuma az az erő, amely a Muraszakival kapcsolatos eseményeket összefűzi, 
és ebben a formában Gendzsi anyjához, Kiricubo ágyashoz köthető.

Összegzés

A vizsgálat első részéből láthatjuk tehát, hogy a kauzalitás milyen fontos szere-
pet tölt be mint szövegszervező erő a Gendzsi monogatariban. A monogatari 
epizodikus szerkesztése ellenére az egyes események szoros kapcsolatban állnak 
egymással, és minden esetben felállítható közöttük az ok-okozati viszony, még-
hozzá a karma működésének megfelelően.

Ami a „büntetést” illeti, a regényben a fő megjelenési formái:
– Betegség, haláleset (szeretett személy elvesztése)

20  Muraszaki, Gendzsi regénye II. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1963, 375.
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– Visszautasítás
– Gyermektelenség
– Sivár időskor
Másrészt az ok-okozati viszonyok felderítése kapcsán derült fény a vágy köz-

ponti szerepére, amely az egész cselekmény mozgatórugója. 
Láthatjuk, hogy az anya is kiemelt helyet foglal el a történetben, méghozzá két 

szempontból is. Egyfelől mint az anya vágya, a monogatari kiinduló konfliktu-
sának forrása, másrészt az anyakeresés motívumaként a Muraszaki-szál legfőbb 
szövegszervező erejét képviseli.

További fontos problémaként felmerült a nők cselekvési vágya mint a harmó-
niát megbontó erő, amely feltételezést a monogatari eseményei alátámasztják, 
illetve ezzel kapcsolatban felvetődik az a kérdés is, hogy bár a legtöbben azt tart-
ják, Muraszaki a Heian-udvar életének árnyoldaláról a naplójában ír, a Gendzsi 
monogatariban pedig egy idealisztikus képet nyújt a palotabeli életről, vajon 
Gendzsi és a nők viszonyában és az asszonyok sorsában szintén nem a korabeli 
férfi-nő kapcsolatot és a nők nem túl rózsás helyzetét akarja-e ábrázolni és ezzel 
burkolt kritikát mondani róla.
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szájli Krisztina

Edogawa Ranpo és a japán detektívregény

A detektívtörtének kialakulása

Mikor a detektívregény műfajának kialakulásáról beszélünk, legelőször minden 
bizonnyal, Edgar Alan Poe és Sir Arthur Conan Doyle neve jut eszünkbe. Ja-
pánban is az ő műveik kerültek először az irodalmi olvasóközönség elé mint egy 
addig ismeretlen műfaj első képviselői. Ez az újdonságnak számító regényforma, 
amely tantei shōsetsu (探偵小説) néven vált ismertté a szigetországban, gyors 
hódítását nagyban köszönheti Edogawa Ranpónak (江戸川乱歩), akit a japán 
detektívregény atyjaként tisztelnek.

Ranpo egész életére és munkásságára óriási hatást gyakorolt a nyugati iro-
dalom. Átvette a nyugati bűnügyi történetek szabályrendszerét, és ezt megfű-
szerezte sajátos japán filozófiával, lélektannal. Korai műveiben a bizonyítékok 
megfelelő elemzése, a megfejtésre irányuló logikai következtetések vezetnek el 
a rejtély felderítéséhez. Noha kisebb mértékben már e korból származó novellái 
is betekintést engednek a bűnözőkarakterek lelki állapotába és a tett elköveté-
séhez vezető indítékaikba, későbbi regényeiben több szerephez jut a lélektan és 
a bűnre csábító motivációk elemzése. Ez magával a detektívtörténet fejlődésével 
is egybevág, hiszen a kezdeti tiszta logikán és következtetésen alapuló E. A. Poe-i, 
kizárólag a rejtély megoldására koncentráló történeteket szépen lassan felváltotta 
az inkább a tettes motivációját elemző, a detektív életével foglalkozó és a korabeli 
életet bemutató, úgynevezett társadalmi detektívregény. Ranpo inkább az előző 
stílusban alkotott, csak későbbi munkáiban jelentek meg burkoltan a társadal-
mi problémák, az inkább a tettes pszichológiáját előtérbe helyező történetek, és 
jutottak még nagyobb szerephez az ero guro1 elemek is.

A nyugati detektívregény

Detektívregényről mint műfajról csak a XIX. század közepétől beszélhetünk, ami-
kor Edgar Alan Poe megalkotta C. August Dupin figuráját, a zseniális elmét, aki 
az emberek viselkedéséből, gesztusaiból páratlan leleményességgel következtette 

1  “erotic and grotesque”, l. a 13. lábjegyzetet. 
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ki gondolataikat, szándékaikat. Habár ő még nem úgynevezett magánnyomozó, 
vagy tanácsadó detektív, mégis időről időre segítségét kérte a hivatalos közeg. 
Az ő karakterének szinte szakasztott mása a későbbi Sherlock Holmes, aki ha-
sonló zsenialitással oldotta meg ügyeit; egy-egy lábnyomból, dohány hamujából, 
felöltőből vagy kalapból, de még egy sétapálcából is egész jellemrajzot olvasott 
ki annak tulajdonosáról, csakúgy, mint Dupin. 

Poe már a műfaj szinte minden főbb jellegzetességét bevezette öt rövid novellá-
jában, amelyek közül csupán hármat tartanak szigorúan véve detektívregénynek. 
Ezek a Morgue utcai kettős gyilkosság, a Maire Roget rejtelmes esete és az ello-
pott levél, amelyekben egyaránt a különc Dupin nyomoz a rejtély felderítéséért. 
A másik kettő, az aranybogár és a Te vagy a gyilkos sokak számára nem felel 
meg a detektívregény szigorúan vett szabályainak, ennek ellenére ezek is kulcs-
fontosságú szerepet játszottak a műfaj kialakulásában. 

Ezen alapokra épített Sir Arthur Conan Doyle, amikor megalkotta a különc 
mesterdetektívet, Sherlok Holmest, aki Dupinra jellemző ügyességgel, briliáns 
eszmefuttatással oldja meg a bűneseteket, ugyanakkor részben örökölte Dupin 
antiszociális és kissé narcisztikus viselkedését, saját képességeiben való feltétel 
nélküli hitét, mindezt mintegy ötven évvel Poe a Morgue utcai kettős gyilkossága 
után. Sherlock Holmes kalandjai páratlan sikernek örvendtek az első megjelent 
novellától, az 1887-es Botrány csehországbantól kezdve, egészen az 1927-ben 
megjelent gyűjtemény, a sherlock Holmes esetnaplójáig bezárólag. Ugyan Doyle 
többször is meg akart szabadulni a kitűnő detektívtől, mivel úgy vélte: „Jobb 
dolgoktól veszi el az időmet.”2 Először a Moriarty professzorral való csatározás 
végeredményeként taszította le őt és a szuperbűnözőt egy vízesés mélyére, má-
sodszor (az előbbi kalandból megmenekítvén) nyugdíjba küldte a detektívet, 
hogy hobbijának, a méhészkedésnek hódoljon, de a közönség mindkét esetben 
visszakövetelte az elmés nyomozót, így még három novelláskötetet és egy re-
gényt harcolt ki Doyle-tól. 

A rajongók persze ennyivel sem elégedtek meg, sorra jelentek meg más írók 
tollából Sherlock Holmes újabbnál újabb kalandjai, még a francia Maurice Leb-
lanc is összeereszti őt híres tolvajával, Arsène Lupinnel. Sőt több író, köztük 
Ronald A. Knox is részletekbe menően tanulmányozta a holmesi történeteket 
annak érdekében, hogy minél több részletre fényt derítsenek a nyomozó életéből, 
az eddig tisztázatlan kérdésekre választ kapjanak (például miért nem nősült meg 
soha Holmes). Ez a megszállottság a detektív iránt a mai napig megfigyelhető, 

2  Keszthelyi Tibor: a detektívtörténet anatómiája, Szombathely, Magvető Könyvkiadó, 1979, 47.
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vegyük csak példaként a Guy Ritchie rendezésében készült sherlock Holmes3 
kasszasikert vagy az angol BBC 1-en futó sherlock4 sorozatot, ahol a történetet 
napjainkba ültették át.

Nemcsak zseniális magándetektívekről születtek bűnügyi regények, hanem 
hús-vér, átlagos képességekkel bíró nyomozókról is. Gilbert Keith Chesterton 
főhőse például egy lelkipásztor, Brown atya, aki a bűnösöket akarja megmen-
teni. Agatha Christie Jane Marple-je egy éles eszű vénkisasszony, Erle Stanley 
Gardner realista detektívtörténeteiben pedig Perry Mason védőügyvéd a tár-
gyalóteremben oldja meg a rejtélyeket. A „keménykötésű detektívregény” meg-
alkotójaként tisztelt Raymond Chandler már a két világháború között alkotott, 
amikor a műfajt megpróbálták inkább a szépirodalom felé terelni, és az addigi 
„rejtélyregénytől” eltávolítani. A realisztikus ábrázolás, a valóságos, hétköznapi 
karakterek megjelenítésének mestere volt, történeteinek állandó szereplője Philip 
Marlowe nyomozó, aki minden tekintetben átlagos detektív, nem egy mesébe 
illő zseniális főhős, aki első ránézésre megoldja az ügyeket.

Akkoriban alakult ki az a mai napig szinte eldöntetlen vita különböző irodal-
márok körében, hogy ezek a detektívregények vajon beletartozhatnak-e a klasz-
szikus értelemben vett szépirodalom körébe. Ugyanis sokan nem tartották, nem 
tartják elég színvonalasnak ezeket a bűnügyi kalandokat, és kifogásolják ezen 
ponyva létjogosultságát az szépirodalomban. Ha azonban figyelembe vesszük, 
hogy olyan neves írók, mint például Dosztojevszkij vagy Alexandre Dumas is 
alkalmazták világhírű alkotásaikban a detektívregény kellékeit, nem tagadhatjuk, 
hogy ennek a műfajnak helye van a szépirodalomban.

A detektívregény Japánban

Amikor Európában és Amerikában már nagyban arról vitáztak, hogy a krimi 
befogadható-e a szépirodalom elismert műfajai közé, addig Japánban még csak 
akkor kerültek az emberek kezébe az első japánra fordított Edgar Alan Poe- 
és Doyle-novellák. Mégis, amilyen későn hódította meg a szigetország nagy-

3  Guy Ritchie, a Robert Downey Jr. és Jude Law főszereplésével 2009-ben bemutatott sherlock Holmes 
és a 2011-ben vetített folytatás, a sherlock Holmes 2. árnyjáték című hollywoodi kasszasikerében 
újra felélesztette Conan Doyle híres detektívjét.

4  Steven Moffat és Mark Gatiss együttműködéséből született a modern korunkba átültetett „sher-
lock” története, amelyben az eddigi filmadaptációkkal szemben Conan Doyle eredeti történeteit 
teljes egészében újraértelmezve, napjaink Sherlock Holmesát és Dr. Watsonját mutatják be. Nem 
meglepő a sorozat sikere, hiszen mindkét rendezőt, a szintén óriási sikerű angol Dr. Who, magyarul 
Ki vagy doki? című tv-sorozat epizódjainak íróiként már jól ismerhetjük. 
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közönségét a detektívtörténet, olyan gyorsan áradt szét az irodalom vénáiba, és 
az újságok és napilapok oldalainak egyik uralkodó műfajává vált. De mi az oka 
ennek a hihetetlen ütemű adaptációnak? 

Japán határainak erőszakos megnyitásával és az azt követő egyenlőtlen szer-
ződések megkötésével a nyugati civilizáció országai közel félgyarmati sorba 
kényszerítették a Felkelő Nap Országát, amely ebből a helyzetből igyekezett minél 
előbb szabadulni. Erre a nyugati kultúra és tudomány átvételében látták a legfőbb 
gyógyírt. Ha az ország elsajátítja mindazt a tudást, amellyel a fejlettebb nyugati 
hatalmak rendelkeznek a gazdaság, az ipar, az infrastruktúra, az orvostudomány, 
a jogrendszer, az oktatás és egyéb tudományágak területén; sőt magáévá teszi, kul-
túrájába ülteti mindazokat a nyugati civilizációra jellemző sajátságokat, amelyek 
a felvilágosult társadalom fontos ismérvei, akkor ezek a hatalmak előbb-utóbb 
kénytelenek lesznek elismerni Japánt egyenrangú félként. Így indult meg az or-
szág nyugati kultúra mintájára történő átformálása. Megszületett a német mintán 
alapuló alkotmány, német mintára átalakult az orvostudomány, francia példát 
követve pedig megújították a jogrendszert, sőt az irodalom műfaja is hasonló 
változások elé nézett. 

Tsubouchi Shōyō (坪内逍遥) több értekezésében is felhívta a figyelmet a japán 
írásrendszer bonyolultságára, szükségszerűnek érezte annak megújítását. Erre 
tett javaslatai szerint túlságosan nehéz elsajátítani a mindennapokban hasz-
nálatos több mint kétezer kínai írásjegyet, ezért egyszerűsíteni kell az írást, és 
ehhez logikusan az európai írásrendszereket kell alapul venni. Ezzel egy időben 
a japán irodalmi műfajok megreformálását – valójában a nyugati műfajok egy 
az egyben történő átvételét – szorgalmazta; kritizálta a saját hazájában született 
művek színvonalát. Nehezményezte, hogy a Japánban honos prózai műfajok 
közül egyik sem felel meg az európai elbeszélő stílusoknak, szerkezeteknek, 
ezért a fordítóknak, íróknak sok nehézséget okoz ezek átültetése a hazai iroda-
lomba. Egy másik író és jeles kritikus, Hirabayashi Hatsunosuke (平林初之輔) 
szerint a detektívregény műfajának kibontakozásához bizonyos kulturális és jogi 
feltételeknek kell teljesülniük. Ilyenek az adott országban a bizonyítékokra tá-
maszkodó bírósági eljárások,5 a nyomozásban használt tudományos módszerek 
alkalmazása, a törvények által szabályozott jogállamiság, valamint a tudományos 

5  A régi japán jogrendszer és bírósági eljárások szerint csak az a bűnöző ítélhető el bűnéért, aki 
bevallja bűnösségét, ezért sok esetben akár kínzással is kicsikarhatták az elöljárók a vallomást 
a vádlottból. Így sokszor a brutális kínzások hatására ártatlan emberek is vallomást tettek. Gyakran 
voltak elfogultak a nyomozást vezető megbízottak is. Ha tudomásukra is jutott, hogy hibáztak, 
és nem a megfelelő embert tartóztatták le, mégis inkább megkínozták és elítéltették a kiszemelt 
áldozatot, minthogy tévedésüket elismerjék, és töretlen karrierjük csorbát szenvedjen.
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műveltség, az analitikus és módszeres gondolkodásmód kialakulása.6 A japán 
írók tollából származó bűnügyi regényeknek meg kellett felelniük a nyugati 
társaik által felállított színvonalnak, ezért is érte olyan sok bírálat az első ilyen 
irányú kezdeményezéseket. 

Ezért nem volt egyszerű dolguk a műfaj első fordítóinak, hiszen egy teljesen 
új stílust kellett megismertetniük az olvasókkal, így kezdetben a régi bírósági 
történeteket – amelyeknek nagy mestere volt Ihara Saikaku (井原西鶴) – pró-
bálták ötvözni a modern nyomozás módszereivel.

Ihara Saikaku és a detektívtörténet előzményei az Edo-korban

Az Edo-kor egyik legjelentősebb írója Ihara Saikaku, akit olyan realista ábrázo-
lású műveiről ismerhetünk, mint az egy szerelmes férfi élete vagy az öt szerelmes 
asszony, számos korabeli bírósági témájú történetet7 is papírra vetett, amelyek 
a detektívregény egyfajta elődjének tekinthetők. Ezekben ugyan nem a tudo-
mányos nyomozás folyamata, a fizikai bizonyítékok összegyűjtése és ez alapján 
az igazi tettes kézre kerítése játszott fő szerepet, hanem a bíróság, a bíró tekintélyét 
és csalhatatlan ítélőképességét ünnepelte az elbeszélés. Tudnunk kell, hogy ebben 
a korban nagyon erőteljesen csapott le a cenzúra a nemkívánatos irományokra. 
A sóguni igazságszolgáltatás bármifajta megkérdőjelezésével kapcsolatos, an-
nak esetleges hibáit kiemelő elbeszéléseket, kritikákat azonnal betiltották. Ihara 
történetei azért nem vonták magukra a cenzorok haragját, mert épp a bíróságok 
tévedhetetlenségét és felsőbbrendűségét hirdették. Ezzel ellentétben mindazok 
a művek, amelyek ennek a rendszernek a hibáit és kijátszhatóságát helyezték elő-
térbe, válogatás nélkül tilalom alá kerültek. Ezekben az esetekben a szerző sokszor 
a hatóság tudta nélkül, titokban kézzel másolt formában terjesztette műveit.

Másik népszerű műfaj, amely közeli rokonságot mutat a detektívregényekkel, 
a Meiji-kor elején igen népszerű dokufu,8 vagyis gyilkos nőkről szóló történet. 
Ezek valódi gyilkosságok eseményeit elmesélő, szenzációs újságcikksorozatok-
ként kezdték meg pályafutásukat, majd kinőve a zsurnalizmus műfajából, önálló 
szerzeményekként hódították meg az olvasóközönséget. Ezekre a gyökerekre 
épített Kuroiwa Ruikō (黒岩涙香), amikor az első detektívtörténeteket anya-
nyelvére fordította.

6  Hirabayashi Hasunosuke szavait Mark Silver idézi (Silver, Mark: purloined letters: cultural 
borrowing and Japanese crime literature, 1868–1937, USA, University of Hawaii Press, 2008, 3.)

7  Ihara Saikaku, Honchō Ōin hiji (Bírósági történetek a cseresznyefák árnyékában; 1689). 
8  Méregkeverő asszonyok, gyilkos nők, akik valami démoni gonoszság miatt ölik meg a társadalom 

megbecsült férfi tagjait. 
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Kuroiwa Ruikō és a fordítás kezdetei

Mikor Kuroiwa először arra vállalkozott, hogy lefordítja angol, francia és ameri-
kai kollégái műveit, több, nem csak nyelvi, de kulturális akadállyal is meg kellett 
birkóznia. A bűnügyi regények alapvetően nem voltak ismeretlenek a japán 
közönség számára, ám a nyugati törvények teljes mértékben különböztek a szi-
getország hagyományos jogrendszerétől. Így a fordítónak minden fordításban 
pótolnia kellett ezeket a hiányosságokat, és hosszú magyarázatokon keresztül 
kellett tájékoztatnia az olvasókat a külföldi jogszabályokról és szokásokról, hogy 
érthető maradjon a történet. Kuroiwa tisztában volt ezekkel a kulturális különb-
ségekből adódó nehézségekkel, ezért fordításaiban elsősorban az érthetőségre 
és nem a szöveghűségre törekedett. Sőt, mivel akkoriban e tudomány még nem 
forrott ki teljesen, ezért inkább csak az adott történet átültetéséről beszélhetünk 
az ő esetében. Kuroiwát így inkább írónak tekinthetjük, hiszen fordításai sok-
szor csupán az eredeti mű összefoglalásai, néhol saját meglátásaival kiegészítve. 
Ezekben japánra változtatta a szereplők neveit, az események helyszínét, mind-
ezzel teljesen új légkört teremtve a műnek, amely így sokkal közelebb állt a hazai 
olvasókhoz. Ilyen módszerekkel kitűnően áthidalta a kulturális különbségeket, 
és a hazai közönség számára könnyen fogyaszthatóvá tette a detektívregényeket 
mint nyugati szórakoztató irodalmat.

Kuroiwa változataiban – a nyugati detektívregénnyel szemben – rendszeresen 
megjelent a társadalomkritika is, amely természetesen csak az ő beillesztéseiben 
szerepelt. Az író ezekben az esetekben a jogrendszer hibáira, kijátszhatóságára és 
korrumpálhatóságára hívta fel az olvasó figyelmét. A halálbüntetések csökken-
tése mellett is kiállt, mert a már nyugati mintára megreformált, de még mindig 
kifogásolhatóan működő bírósági eljárásokon sokszor ítéltek ártatlan embereket 
halálra „kisebb bűnökért” is, márpedig ezekben az esetekben már nem lehetett 
visszavonni az ítéletet. Így, e büntetések visszaszorítása, vagyis csak súlyos ese-
tekben való alkalmazása mellett szállt síkra fordításaival.

Habár Kuroiwa rengeteget tett a detektívregény és ezzel a nyugati irodalmi 
műfajok elterjedéséért, mégis csak fordításokat, adaptációkat készített, és nem 
saját ötleteit vetette papírra. Inkább csak az eredeti történeteket formálta át 
saját szájíze szerint. E tevékenysége megerősíti Hirabayashi Hatsunosuke felte-
vését,9 amely szerint a japánok igen elmaradottnak tartották saját országukat, 

9  „Az ok, amiért a detektívregény nem fejlődött ki Japánban, […] hogy a japán civilizáció tudomá-
nyos szinten gyermeteg és fejlődésben visszamaradott” (“The reason the detective novel hasn’t 
developed in Japan, is [...] that Japanese civilization is scientifically infantile and primitive.”) 
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és ezért igyekeztek görcsösen átvenni a nyugati szokásokat, köztük az irodalmi 
stílusokat is, amit a rengeteg fordítás megjelenése, de az önálló munkák hiánya 
mutat. Az akkoriban, de még jóval Kuroiwa Ruikō fordításai után megjelent ja-
pán szerzemények is még mindig másodrendűnek számítottak a külföldiekkel 
szemben. 

Edogawa Ranpo (江戸川乱歩) és a nyugati hatások,
a kulturális átvétel

Ranpo az 1923-ban a népszerű shin seinen (Új Ifjúság 新青年) című magazin-
ban megjelenő Nisen dōka (a két szenes pénzérme 二銭銅貨) címet viselő no-
vellájával szerezte meg magának az első elismeréseket, és indította be ezzel írói 
karrierjét. A kedvező kritikák után rendszeresen jelentek meg rövid történetei 
a magazinban. Két évvel később, az 1925-ben megjelent D-zaka no satsujin jiken 
(a „D” utcai gyilkosság esete Ｄ坂の殺人事件) című novellájában mutatkozik be 
először Ranpo zseniális mesterdetektívje Akechi Kogorō, aki Doyle Sherlock 
Holmesának japán hasonmása, a történet hangulata pedig leginkább Edgar Alan 
Poe a Morgue utcai kettős gyilkosságához hasonlítható. Talán éppen az az oka 
annak, hogy ilyen nagy érdeklődéssel olvasták Ranpo műveit, hogy stílusa több 
tekintetben is megegyezik a nyugati detektívregényekkel. Akechi Kogorō Ranpo 
számos későbbi novellájának visszatérő hőse, aki csakúgy, mint Holmes, páratlan 
intelligenciával rendelkezik, rajong a különböző rejtélyek megoldásáért, sokszor 
besegít a rendőrségnek, és nem utolsósorban az álcázás mestere.

Poe művei iránti rajongását nem is mutathatja más jobban, minthogy az ere-
detileg Hirai Tarō néven született szerző az Edogawa Ranpo írói álnevet válasz-
totta, ami nem más, mint Edgar Allan Poe nevének egyfajta japanizált változata. 
Akechi és Holmes karakterének hasonlósága pedig egyértelműen mutatja, milyen 
nagy tisztelője volt az író Doyle-nak. Mindkét nyomozó kiváló ismeretanyaggal 
rendelkezik a bűnügyi tudományokat és történeteket illetően, megjelenésük 
bizalomkeltő, kitűnően meg tudják téveszteni ellenfelüket különböző álruhák 
segítségével, pillanatok alatt átlátják a bűntény szövevényes szálait, és azono-
sítják a tettest. Azonos jellemző az is, hogy különböző fiatalokból álló csoport 
segítségét veszik igénybe a tettesek megfigyeléséhez, valamint közelharcban is 
messze túlszárnyalják ellenfeleiket.

Silver, i. m., 4. (saját fordításom) Mark Silver eredetileg Hirabayashi Hatsunosuke egyik tanul-
mányából idéz: Hirabayashi Hatsunosuke, Nihon no kindaiteki tantei shōsetsu, (Shin seinen, 
6. kötet, 5. szám, 1925. április), 158.
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Ranpo, Poe és Doyle művein kívül, többek között G. K. Chesterton és George 
Simenon történeteit is nagy számban olvasta, valamint behatóan tanulmányozta 
J. A. Symonds, Walt Whitman, valamint Murayama Kaita életét és munkásságát. 
Sok egyéb példaképe között ők voltak, akik inspirálták az író egyes műveit, és jó 
néhány tanulmányának témájául szolgáltak. Chesterton munkáit többször említi 
Kakushikata no torikku10 (az álcázás trükkjei 隠し方のトリック) című esszéjében, 
J. A. Symonds életéről több mint ötvenoldalas tanulmányt jelentetett meg J. a. shi-
monzu no hisōkana jōnetsu11 (J. a. symonds különös szenvedélye Ｊ・Ａ・シモンズの
ひそうかな情熱) címmel. Murayama pedig Kaita „Ni shōnenzu”12 (Kaita „Két fiatal 
fiú képe” 槐多「二少年図」) című értekezésének központi alakja. További példaké-
pei között tartja számon az író Hamao Shirō bűnügyi regényírót, aki mint jogász, 
a köztudatban és a tárgyalóteremben bűnként elítélt homoszexualitás pszicho-
patológiájával kapcsolatban, ezen megítélés ellen érvelt. Ranpo másik mestere és 
barátja, Iwata Junichi, aki a Japánban és külföldön megjelent, a homoszexualitás 
témájával foglalkozó irodalmi művek összegyűjtésének szentelte élete nagy részét. 
Ennek a gyűjteménynek a létrejöttében maga Ranpo is fontos szerepet vállalt.

Ranpo írói karrierje kezdetén rengeteg novellát vetett papírra, szinte minden 
hónapban megjelent tőle egy-egy rövid történet. Ezekkel a novellákkal alapozta 
meg későbbi népszerűségét. Nemcsak a detektívregényeiről volt azonban híres, 
hanem az úgynevezett ero guro nansensu (エロ・グロ・ノンセンス)13 stílusú tör-
téneteivel is nagy sikert ért el. Persze sok művében a kettő keveredik, így nem 
lehet olyan éles határvonalat húzni közéjük, a bűnügyi témáiba sokszor beleolvad 
az erotikus és a groteszk jelleg. Már a D-zaka no satsujin jikenben14 is fellelhetjük 
ezt az ero guro motívumot, amely a szadomazo játék közben megfulladt áldozat 
képében jelenik meg. További híres novelláiban, mint a Ningenisu15 (az ember-
szék 人間椅子), ez a karosszékben rejtőzködő perverz ember alakjában tűnik 
fel. Ez a férfi egy rejtekhelyet alakít ki egy óriási zárt bőrfotel belsejében, ahol 
abban leli örömét, hogy a hölgyek mit sem tudván az ő búvóhelyéről, beleülnek 
a székbe, vagyis az ő ölébe. A Yaneura no sanposha16 (a padlást járó szörnyeteg 

10  Edogawa Ranpo, „Kakushikata no torikku”, = edogawa Ranpo zuihitsuzen, 307–314.
11  Edogawa Ranpo, „J. A. Shimonzu no hisōkana jōnetsu”, = edogawa Ranpo zuihitsuzen 60–112.
12  Edogawa Ranpo, „Kaita „Ni shōnenzu”, = edogawa Ranpo zuihitsuzen, 119–125.
13  ero guro nansensu: Japánban az 1920-as, 1930-as években kialakult sajátos japán stílusirányzat 

és kultúra, amely erotikus elemeket ötvöz groteszk motívumokkal, és mindezt egy nonszensz 
környezetbe, irreális körülmények közé helyezi.

14  Edogawa Ranpo, „D-zaka no satsujin djiken”, = edogawa Ranpo kessakusen, 59–95.
15  Edogawa Ranpo, „Ningenisu”, = edogawa Ranpo kessakusen, 217–241.
16  Edogawa Ranpo, „Yaneura no sanposha”, = edogawa Ranpo kessakusen, 147–215; Edogawa 

Ranpo, The stalker in the attic, In: The edogawa Rampo Reader, 47–80.
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屋根裏の散歩者) történetében, viszont egy fiatal férfi szokatlan álöltözetek iránti 
szenvedélyével ismertet meg minket az író. Ez utóbbi viszont a detektívregény 
kategóriájába is beletartozik, hiszen a fiatalember a folytonos extrém izgalom 
keresése következtében gyilkosságra adja a fejét, amelyet a már jól ismert Akechi 
Kogorō briliáns következtetéseivel azonnal leleplez. 

A számos novellán kívül néhány regény hosszúságú történettel is büszkél-
kedhet az író, amelyek mind a detektívregény jellegzetességeit viselik magukon. 
Ilyenek például az Issun bōshi (a törpe 一寸法師), a Kurotokage (a fekete gyík 
黒蜥蜴), és a Kotō no oni (a magányos sziget démona 孤島の鬼). Az első két 
történet főhőse Akechi Kogorō, aki már egy elismert magánnyomozó, aki-
nek segítségét több alkalommal szívesen fogadja a tokiói rendőrség, ahogyan 
Sherlock Holmes páratlan tudását a Scotland Yard. A harmadik regény, habár 
gyilkossági esettel és nyomozással kezdődik, egy másfajta világba kalauzol el 
minket, amelyben cirkuszi akrobaták és egy torz emberektől hemzsegő szigeten 
uralkodó őrült tudós egyaránt megtalálhatók. A történet eseményei a főhős 
menyasszonyának halálával és a tettes utáni nyomozással kezdődnek. Itt a fő-
szereplő és annak jó barátja a rendőrségi nyomozás mellett egy magánjellegű 
kutatásba kezdenek. Ez Ranpo egyetlen olyan műve, ahol az egyik főszereplő 
nyíltan homoszexuális.

Az ero guro stílusban íródott történetei karrierjének előrehaladtával egyre 
brutálisabbá váltak, és születtek olyan művei is, amelyek igen felkavaró részle-
tességgel számolnak be perverz hajlamú gonosztevők pszichológiájáról. Pálya-
futása egész ideje alatt sokszor foglalkozott a bűnügyi pszichológiával, olvasott 
Freudtól, Jungtól és Ferenczi Sándortól is különböző tanulmányokat, és ezeket 
mind felhasználta karaktereinek megalkotásában.

Ranpo nemcsak számtalan detektívregény és novella írójaként szerzett magá-
nak hírnevet a japán irodalom színterén, hanem mint kitűnő elemző, kritikus 
rengeteg tanulmányt írt mind a külföldi bűnügyi történetekről és alkotóikról, 
mind a hazai művekről és íróikról. Tanulmányait megjelenésük után többször is 
kiadták különböző tanulmánykötetekben. Legutóbb ezen esszék közül néhány 
angolul is megjelent Seth Jacobowitz fordításában The edogawa Ranpo Reader 
cím alatt. Az író jó pár novelláját fordították már le angol nyelvre, köztük először 
még a szerző életében a Japanese Tales of Mystery & Imagination kötetben, majd 
a fent említett gyűjteményben is szerepelnek novellái. Később szintén megjelent 
The Black lizard and Beast in the shadows címen Ranpo két műve, a Kurotoka-
ge és az Injū, a Kurodahan Press gondozásában. A kelet-ázsiai irodalmi művek 
fordításával és kiadásával foglalkozó kiadó, legújabb projektje keretében, most 



128 Szájli Krisztina

jelentette meg az író nyomozójának Akechi Kogorōnak leghíresebb ellenfelével 
vívott harcáról szóló történetét The Fiend with Twenty Faces cím alatt. 

Ranpo művei egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek külföldön, a számos 
fordítás megjelenése is ezt jelzi. A világ több országában is töretlen lelkesedéssel 
olvassák e különleges író páratlan stílusú elbeszéléseit. Edogawa Ranpo és élet-
műve mindezek fényében jóval nagyobb figyelmet érdemel, és kétségtelen, hogy 
a kitűnő írót a japán detektívregény atyjaként kell elismernünk. 

Felhasznált irodalom
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sági attila

A nyelvi sztenderdizációs folyamatokat
elősegítő és gátló tényezők Japánban

a XX. században

Bevezetés

A tanulmány célja bemutatni néhány olyan sajátosságot, amely hatással volt 
a sztenderd nyelvváltozat elterjedésére Japánban. Az írás a már korábban meg-
kezdett dialektológiai kutatásaimnak folytatása, továbbgondolása.1

A tanulmányban megpróbálom megválaszolni azt a kérdést, hogy vajon Ja-
pánban a nyelvjáráshasználat mennyire szorult háttérbe a XX. század első felétől 
kezdve. A modern japán nyelvet tanító nyelvtanárok az első órákon elmondják 
a japán nyelvvel ismerkedő diákoknak, hogy Japánban számos nyelvjárást beszél-
nek, amelyek között igen nagy különbségek vannak. A klasszikus nyelvet egyaránt 
ismerő tanárok hozzáteszik azt is, hogy a régi Japánban lényegesen több nyelvjárás 
létezett, illetve a nyelvjárások is sokkal nagyobb különbségeket mutattak, mint 
napjainkban. Igaz, hogy jelenleg is nagy eltéréseket fedezhetünk fel a nyelvjárások 
között, de a Meiji-restaurációt2 (明治維新 meiji ishin)3 követően számos nyelvjárás 
használata csökkent vagy megszűnt, illetve több nyelvjárás összeolvadt. Mind-

1  A tanulmány az irodalmi japán nyelv és az oszakai nyelvjárás igeragozási eltéréseiről című alapszakos 
szakdolgozat (ELTE BTK, 2009), illetve a kiotói udvarias nyelvhasználat története – a dialektus 
udvarias nyelvhasználatának változásai az edo-kortól napjainkig (KRE BTK, 2011) című mes-
terszakos szakdolgozat, illetőleg szinkrón nyelvjárási változásvizsgálat a kiotói és oszakai dialek-
tusban (OKA-pályázat) című előadás, Nyelvjárási változások Japánban a XX. század első felében 
című tanulmány (Sági 2012.) folytatásának és kiegészítésének tekinthető. Alap- és mesterszakos 
képzésem idején már áttanulmányoztam, illetve posztgraduális tanulmányaim során jelenleg is 
tanulmányozom a japán nyelvjárásokat és a dialektológiával kapcsolatos magyar és idegen nyelvű 
szakirodalmat. Jelen tanulmányban az eddig feltárt kutatási eredményeimre is hagyatkozom. 

2  明治維新meiji ishin „meiji-restauráció” terminus Jamadzsi Maszanori, Japán – Történelem és 
hagyományok, Budapest, Gondolat, 1989: „A japán császárság visszaállítása 1867-ben az Edo-
bakufu megszüntetésével” (Jamadzsi 1989, 277).

3  A tanulmány megírásakor a japán nyelvű kifejezéseket a Hepburn-féle átírással adom meg. Nevét 
James Curtis Hepburnről kapta, igaz ő maga csak az átírási rendszer elterjesztésén dolgozott, ezt hasz-
nálta ugyanis szótárában. Az átírás elsősorban az angol nyelvhez igazodik. A Hepburn-rendszerben 
átírt szavak magyaros ejtése a következő: ch → cs, j → dzs, s → sz, sh → s, ts → c, w → v, y → j. 
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azonáltal, Japánban napjainkban is vannak nyelvjárások, és ezek között nagy 
különbségek fedezhetők fel. Egy pédával élve: ha egy hokkaidói4 család elmegy 
nyaralni Kyūshū szigetére,5 komoly megértésbeli problémákkal találkozhat. 

A szakirodalom6 kimondja, hogy korábban, tehát a Meiji-restaurációt meg-
előzően lényegesen nagyobb nyelvjárásbeli különbségek voltak jelen Japánban. 
Emiatt a XIX–XX. század fordulóján illetve a XX. század első évtizedeiben az ak-
tuális politikai vezetők is foglalkoztak a nyelvjárások okozta kommunikációs 
problémákkal, és megpróbálták különböző törvényekkel, ha nem is eltörölni, de 
legalább visszaszorítani a nyelvjáráshasználatot, illetve kialakítani egy egységes 
sztenderd japán nyelvet. A nyelvjárások azonban ennek ellenére sem szorultak 
vissza Japánban a XX. század elején, legalábbis nem annyira, mint amennyire 
a hatalom számított rá. A tanulmányban ennek okaira keresem a választ.

A sztenderd nyelvváltozat kialakításának és a közös nyelv kialakulá-
sának körülményei Japánban – A hyōjungo és a kyōtsūgo fogalma7 

A Meiji-restaurációt követően Japán nagy változásokon ment keresztül, és ezek 
a változások nem kerülhették el a japán nyelvet sem. A nyelvi reformok a japán
4  Hokkaidō (北海道): a legészakibb és második legnagyobb japán sziget. 
5  Kyūshū (九州): Japán harmadik legnagyobb szigete, és a négy fősziget közül a legdélebbi fekvésű, 

hét prefektúra alkotja.
6  Vö. Okuda Yasuo, Yomikata kyōiku no riron, Tōkyō, Mugi Shobō, 1974; Tsukishima Hiroshi, 1990, 

Kokugogaku, Tōkyō, Daigaku Shuppan, 1990; Tsujimura Natsuko, an Introduction to Japanese 
linguistics, Oxford, Blackwell Publishing, 2008; Sakanashi Ryūzō – Suzuki Hideo – Tsukimoto 
Masayuki – Yamaguchi Akiho, Nihongo no rekishi, Tōkyō, Tōkyō Shuppansha, 1997; Yamaguchi 
Nakami, Nihongo no rekishi, Tōkyō, Iwanami Shinsho, 2010.

7  Egy nyelv sztenderd nyelvváltozata olyan dialektus, amelyben sztenderdizáció játszódott le, és elkü-
lönült a nyelvjárásoktól (Peter Trudgill, sociolinguistics: an Introduction to language and society, 
Harmondsworth, Penguin, 1983 (Magyarul: Trudgill, Peter: Bevezetés a nyelv és társadalom tanulmá-
nyozásába, Szegedi Tudományos Egyetem Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 1997. Fordította: Sándor 
Klára). A sztenderd nyelv tehát abban különbözik a nemsztenderd dialektusoktól, hogy nemcsak magától, 
természetes módon fejlődött, hanem mesterségesen létrehozott és fejlesztett hivatalosan leírt normája is 
van, amelyeket szótárakban, nyelvtankönyvekben, lexikonokban stb. írtak le. A sztenderd nyelvváltozat írott 
változatát irodalmi nyelvnek is szokták nevezni (Kálmán Béla, Nyelvjárásaink, Budapest, Tankönyvkiadó, 
1966). A sztenderd nyelvváltozatot többnyire az írott szövegekben használják, illetve a művelt anyanyelvi 
beszélők beszélik, és nem utolsósorban ezt tanítják az adott nyelvet anyanyelvként tanuló tanulóknak, 
illetve idegen nyelvként tanulóknak a nyelvórákon. Nagy általánosságban elmondható, hogy a sztenderd 
nyelvváltozat általában a főváros nyelvváltozatán alapszik. Vannak olyan nyelvek azonban, ahol nem 
a főváros nyelve adja a sztenderd nyelvváltozatot. Japán esetében a főváros, Tōkyō nyelve a hivatalos nyelv 
alapja. A magyar irodalmi (sztenderd) nyelv létrahozásában döntő szerepe volta tiszántúli és a felső-tiszai 
tájnyelvhez igazodó szépíróknak és nyelvtudósoknak, akik Kazinczy Ferenc nyelvi eszményét tekintették 
példának. Ezzel magyarázható, hogy a magyar köznyelv helyesírási és kiejtési normája a keleti nyelvjárások-
hoz áll a legközelebb (A. Jászó Anna [főszerk.], a magyar nyelv könyve, Budapest, Trezor Kiadó, 2004).
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nyelvhasználat több területén kívántak változtatni (pl.: írásrendszer megrefor-
málása,8 az írott és a beszélt nyelv egységesítése,9 sztenderdizáció stb). 

Az Edo-korszakban10 nyelvjárások hálózták be az országot, de a Meiji-kor-
szakba11 való átlépés során az államnak szüksége volt egy egységes nyelv-
re, ezért ki kellett alakítani egy sztenderd nyelvet, amelyet az oktatásban 
és a hétköznapi életben használni lehetett. Kialakították az ún. hyōjungót 
(標準語), amely egy mesterségesen megalkotott és fenntartott, az állampolgá-
rok számára előírt nyelv volt. A hyōjungo létrehozásánál tulajdonképpen arra 
törekedtek, hogy a nyelvjárások közti különbségek miatt fellépő megértésbeli 
kellemetlenségeket megszüntessék, így könnyebbé tegyék a kommunikációt 
a japán emberek számára. Az Edo-kor elejétől kezdve az edói nyelv egyre 
fontosabb pozíciót töltött be, és a korábban egyeduralkodó kyōtói, azaz a régi 
fővárosban használt nyelvvel egyenrangúvá, majd fontosabbá vált. Ez per-
sze nem jelentette azt, hogy a korábbi főváros, Kyōto teljesen elvesztette 
volna szerepét a korabeli japán nyelvben, de kétségtelen tény, hogy az edói 
nyelvváltozat átvette a vezető szerepet. Ennek egyik fontos oka volt, hogy 
az Edo-kori szórakoztató irodalom nyomtatásban az edói nyelvváltozatban 
jelent meg, így ezt a nyelvváltozatot olvashatták szerte az országban. Az edói 
nyelvváltozat elterjedésének oka volt továbbá, hogy viszonylag könnyen elsa-
játítható nyelvváltozat volt, különös tekintettel az udvarias nyelvhasználatra, 
szemben a kyōtói nyelvjárással, amely igen bonyolult udvarias nyelvezetű 
dialektusnak számított, és számít ma is.12 A Meiji-korba való átlépéskor 
Tōkyō (korábban: Edo) lett az állam fővárosa, a politikai és a kulturális élet 
központja, így az edói nyelvváltozat örököseként a tokiói nyelvjárás foglalta 
el a központi nyelvjárás státuszát. Végül az 1890-ben kiadott és 1948-ig ér-
vényben levő Japán közoktatási törvényben (教育ニ関スル勅語 Kyōiku ni kan 
suru chokugo) leírták, hogy a közoktatásban a tōkyōi nyelven alapuló szten-
derd nyelvváltozatot kell tanítani, de a nyelvjáráshasználatot nem tiltották. 
A sztenderdizációnak köszönhetően a Meiji-restauráció után a nyelvjárások 
egyre inkább hasonlítani kezdtek egymáshoz, de a köztük lévő különbségek 
ma is észrevehetők. 

8  Pl.: Maejima Hisoka stb. indítványai 
9  Pl.: Genbun no icchi mozgalom (言文の一致).
10  Edo-korszak (江戸時代 edo jidai): japán történelmi korszak (1603–1868). 
11  Meiji-korszak (明治時代 meiji jidai): japán történelmi korszak (1868–1912). 
12  Haraguchi Yutaka – Kinsui Satoshi – Tsuchida Mamoru – Yanaike Makoto, Kamigata no bunka 

– Kamigata kotoba no imamukashi, Ōsaka, Ōsaka Joshi Daigaku Kokubungaku Kenkyūshitsu, 
1992.; Horii Reiichi, Kyōto fu kotoba jiten, Kyōto, Ōfū, 2006a. 
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A hyōjungo egy, az edói nyelvjáráson alapuló mesterségesen kialakított, míg 
az ún. közös nyelv (共通語 kyōtsūgo) az emberek által valójában használt nyelv-
változat. A kyōtsūgo a mesterségesen kialakított hyōjungo után alakult ki (az an-
gol common language-hez hasonlóan). Japán esetében egy olyan közös nyelvet 
értünk a közös nyelv fogalmán (tulajdonképpen köznyelv),13 amely egy adott 
területen élők számára ismert. Ez a nyelvváltozat lehet a sztenderd nyelvválto-
zattól eltérő, az adott térség valamelyik fontosabb nyelvjárásán alapuló és arra 
hasonlító nyelvváltozat, de lehet akár a sztenderd nyelvváltozattal szinte meg-
egyező változat is. Például a Kansai régió14 esetében egy narai nyelvjárást és egy 
wakayamai nyelvjárást használó lakos, a beszélgetőpartner megértésének érde-
kében egy kyōtsūgót kell, hogy használjon. Ez lehet éppenséggel a hyōjungóhoz 
hasonló kyōtsūgo vagy egy helyi kyōtsūgo is.15

A sztenderd nyelvváltozat terjesztésének radikális eszköze: a hōgenfuda

A nyelvi reformtörekvéseknek köszönhetően a sztenderd nyelvváltozat terjedőben 
volt Japánban. Ezt használták az újságírásban, a hivatalokban, ezt tanították az is-
kolákban. A sztenderd nyelvváltozat azonban nem jutott el mindenhová egysze-
rűen magától, néhol a nyelvváltozatot különböző módszerekkel terjesztették is.

Érdekes példa a sztenderd nyelvváltozat terjesztésére a „tájszólástábla” (方言
札 hōgenfuda) használata (1. kép16). A háború előtt Okinawa17 szigetén néhány 
iskolában a nyelvjárásban megszólaló diákot megbüntették, nyakába „tájszólás-
tábla” feliratú táblát kötöttek. E módon ösztökélték a gyerekeket arra, hogy ne 
használják nyelvjárásukat.18 Így a fiatalok próbálták kerülni a nyelvjáráshaszná-
latot, mert féltek a kiközösítéstől. Ez a radikálisnak tűnő módszer csak Okinawa 
szigetén jelent meg, más japán területeken (prefektúrákban) nem találkozunk 
vele. A XX. század első felében Japán feltett szándéka az volt, hogy Okinawa 

13   Kálmán 1966.
14   Kansai (Kinki) régió: közigazgatási egység Japánban Honshū sziget középső-déli részén. Nara, 

Wakayama, Mie, Kyōto, Ōsaka, Hyōgo és Shiga prefektúrák alkotják.
15  Kindaiichi (2005) például a japán nyelvjárások csoportosításáról szólva külön elkülönítette 

alnyelvjárásként az ún. kansaii közösnyelv- (関西共通語 kansai kyōtsūgo) dialektust (Kindaiichi, 
Haruhiko, Nihon no hōgen, Tōkyō, Tamagawa Daigaku Shuppan, 2005).

16  http://www.geocities.jp/omtktmo/okinawa/yaeyama.html (2012. február 21.)
17  Okinawa: déli japán szigetcsoport.
18  Itani Yasuhiko: okinawa no hōgenfuda – samayoeru okinawa no kotoba wo meguru ronkō, 

Okinawa, Bōdāinku, 2006; Ryūkyū Shinpōsa, okinawa Nijusseiki no kōbō, Naha, Ryūkyū 
Jōhōsha, 2000; Itani 2006.
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prefektúrát japanizálja,19 amelynek egyik eszköze volt a sztenderd nyelvváltozat 
olykor radikális terjesztése is. 

A sztenderdizációs folyamatokat elősegítő és gátló tényezők Japánban
a XX. században 

Láthattuk, hogy a nyelvjárások miatt fennálló megértésbeli problémákat nyelvi re-
formokkal próbálták orvosolni, de a nyelvjáráshasználat a mai napig megmaradt. 
Számos olyan körülményt találunk Japánban, amelyek gátolták az egységesítő 
törekvéseket. A következő fejezetben olyan tényezőket sorolok fel a teljesség igé-
nye nélkül, amelyek akadályozták vagy segítették a sztenderd nyelv elterjesztését, 
illetve nehezítették vagy támogatták a nyelvjárások továbbélését Japánban.20

A magyar nyelv esetében a nyelvjáráshasználatra az írni-olvasni tudás ter-
jedésének, illetve az iskoláztatásnak nagy szerepe volt, a japán nyelv esetében 
azonban nem.21 Az írni-olvasni tudás Japánban már régóta igen elterjedt volt, 

19  Itt kell megjegyezni, hogy nem Okinawa volt az egyetlen terület, amely japanizálás alá került 
ekkoriban. A teljesség igénye nélkül a XX. század első évtizedeiben a következő területek kerültek 
japán uralom alá, és estek át bizonyos szinten a japanizálás folyamatán: Tajvan (1895), Korea 
(1910), Mandzsúria (1931), Fülöp-szigetek (1942), Szingapúr (1942) stb.

20 Tény, hogy a nyelvek és a nyelvjárások változnak, és megnevezhetünk számos okot, amelyek 
előidézhetik ezt a változást. Ezek a következők (Kiss a regionális köznyelviség és a nyelvjárás 
viszonyát vizsgálta): Közvetlen társadalmi okok (az írni-olvasni tudás, a szószék, az iskoláztatás, 
a művelődés, az iparosítás, a migráció, a nyelvi attitűdváltozás, az urbánus szemléletmód terjedése), 
közvetett társadalmi okok (a köznyelvi hatás, a szomszédos nyelvjárások hatása, az idegen nyelvi 
hatás), belső nyelvi okok: nyelvrendszertani indítékú változások (Kiss Jenő [szerk.], Magyar dia-
lektológia,  Budapest, Osiris, 2003.).

21  Az iskoláztatás a magyar nyelvjárások életében igen fontos változásokat hozott. Az, hogy a magyar 
nyelvjárások változására nagy hatással volt az iskoláztatás, már a XIX. században is felkeltette 
az akkori emberek figyelmét:  Miolta az oskolák fönn állanak eörséghbe ez az örsi Nyelvszokás 
igen hanyatlik (1818), a Göcsei… szóejtés… mióta a’ nemzeti kisebb iskolák megszaporodtak, 
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így a modern nyelvi állapotok esetében nem mondhatjuk, hogy az írni-olvasni 
tudás terjedése befolyásolta volna a nyelvjárások megváltozását.22 A japán iskolák 
egyik fontos tantárgya volt a költészet és az irodalom, így a korai időktől kezdve 
az írás-olvasás tanítása elterjedt volt Japánban. A japán klasszikusok olvasása és 
elemzése során nem a beszélt, hanem az írott nyelvre tanították a gyerekeket. Nem 
törődtek azzal tehát, hogy a gyerekek milyen nyelvjárásban beszélnek, csak az volt 
a lényeg, hogy helyes japánsággal írjanak.23 Így a nyelvjárás – amely elsősorban 
a beszélt nyelvben jelenik meg – nem változott sokat az iskolák hatására. 

Japán esetében a migráció nagyon fontos tényező volt a korábbi időszakok-
ban, és napjaikban is az. Ha a Kamakura-24 vagy az Edo-korszakban egy japán 
tisztviselőt áthelyeztek egy másik tartományba, vagy elhagyta eredeti lakhelyét, 
és máshol telepedett le, természetesen egész családjával, illetve közvetlen kör-
nyezetével költözött más vidékre. Ez nem jelentette azt, hogy elköltözésük után 
átvették volna az új terület nyelvi sajátosságait, mert egymás közt továbbra is saját 
nyelvjárásukat használták. Nem beszélve arról, hogy ekkortájt az arisztokrata és 
a paraszti beszédstílus is eltért egymástól, így az új hivatalt betöltő arisztokrata 
nem is akarta felvenni a térségben elterjedt nyelvváltozatot.25 A Country Study 
adatbázis adatai alapján a migráció napjaikban is jelen van Japánban.26 Előfordul 
természetesen, hogy az ugyanarról a területről származók továbbra is nyelvjá-
rást használnak egymás között, mivel ha több ugyanabból a dialektust beszélő 

és az olvasás a’ köznép között is inkább elterjedt, tellyes elenyészéshez közelget (1932, Kiss Jenő, 
„A nyelvről való gondolkodás egyik fejezete: vélekedések a nyelvjárások jövőjéről”, Magyar Nyelvőr, 
465–468, 1989). 

22   A gyermekek oktatása, nevelése, művelődése Japánban is szinte minden korszakában igen fontos 
szerepet játszott, hiszen már a IX. században a Tang Kína (618–907) mintájára kialakították az is-
kolarendszert (Edward R. Beauchamp – Richard Rubinger, education in Japan: a sourcebook, 
New York, Garland Publishing, 1989).

23  A japán írott nyelv (ún. bungo), illetve a japán beszélt nyelv (ún. kōgo) igen nagy eltéréseket 
mutatott korábban, az iskolában a bungót oktatták.   

24  Kamakura-korszak (鎌倉時代 kamakura jidai): japán történelmi korszak (1185–1333). 
25  Arai Hakuseiki például részletesen beszámol a jelenségről, hogy a vidékre költözött arisztokraták 

nem vették fel az adott térség nyelvjárását. Arai arról is hírt ad, hogy az arisztokrata és a népi 
nyelvhasználat nagy különbségeket mutatott, és nem volt illendő egy arisztokratától, ha a „nép” 
nyelvén beszélt (Arai Hakuseiki – Sugimoto Tsutomi, arai Hakuseiki Tōga honkoku, kaidai, 
sakuin, Tōkyō, Waseda Daigaku Shuppanbu, 1994).

26  Az 1980-as években évente 6-7 millió ember költözött át új vidékre, amelynek kb. fele ugyanazon 
a prefektúrán belül váltott lakhelyet. Az 1950–60-as években az urbanizációnak és a gazdasági 
fejlődésnek köszönhetően az emberek vidékről növekvő számban költöztek a nagyobb városokba 
a jobb munkalehetőségek és az oktatás miatt. Az 1980-as években a migráció növekedése lelassult 
(forrás: http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field%28DOCID+jp0068%29: 2011. 
dec. 03.)
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közösségből származó ember tanul vagy dolgozik együtt, a nyelvjárás az együvé 
tartozás kifejezőeszköze lehet – ez esetben a migráció a sztenderdizációt gátló 
tényezőként jelenik meg. Előfordulhat azonban, hogy valaki elhagyja eredeti 
lakhelyét, és felveszi új lakhelyének nyelvváltozatát, vagy egy sztenderd japán 
nyelvhez hasonló nyelvváltozatot kezd el használni – ez esetben viszont a szten-
derdizációt elősegítő körülményként jelenik meg a migráció. Elmondható tehát, 
hogy a migráció gátolhatja és segítheti is a sztenderd nyelv terjedését. 

Japán esetében fontos tényező a szomszédos nyelvjárások hatása is. Míg 
az Edo-korban a Kansai régióban beszélt nyelvjárások között gyökeres eltéréseket 
lehetett felfedezni, addig napjaikban már korántsem olyan nagyok a különbségek. 
A globalizációnak, az oktatásnak és a médiának köszönhetően a nyelvjárások 
egyre több hasonlóságot mutatnak. A kyōtói nyelv esetében meg kell még emlí-
teni, hogy a korábbi évszázadok során a nyelvjárás fejlődésére igen nagy hatással 
volt a gésahagyomány megléte és az arisztokrata réteg nyelvhasználata.27 Számos, 
ma már archaikusnak28 számító kifejezés, illetve ma használt udvarias szerkezet 
gyökere a kyōtói gésa és arisztokrata nyelvhasználatból eredeztethető. A gésa-
világ visszaszorulásának köszönhetően azonban ezek a tradicionális kifejezések 
mindinkább a feledés homályába vesztek. Másik fontos tényezője a nyelvhasználat 
megváltozásának Japánban az új vezető réteg: a kereskedők megerősödése volt. 
Az új réteg nyelvhasználatába nem illettek bele a korábbi vezető csoport, az arisz-
tokraták körülményes, bonyolult és ekkorra már elavultnak számító kifejezései. 
Ezért az udvarias nyelvhasználat is nagy változásokon ment keresztül, számos 
korábbi udvarias nyelvi formula és lexikai elem kiveszett vagy használata átalakult 
(pl.: asobasu, gozaru stb.).29 Ez a jelenség már az Edo-korban is éreztette hatását. 
A kereskedelem középpontja a korabeli Japánban Ōsaka volt. Tehát a kereskedői 
réteg megerősödése magával hozta az ōsakai nyelvjárás megerősödését is a Kansai 
régióban. A kereskedők a kyōtói nyelvváltozatot ódivatúnak tartották, és inkább 
a modernek számító ōsakai nyelvjárás lett a vezető a térség nyelvhasználatában, 
és funkcionált később egyfajta regionális köznyelvként (kyōtsūgo). 

27  Horii 2006b.
28  A nyelvjárások alapvető sajátossága archaizáló tulajdonságuk. A köznyelv felől nézve a nyelvjárási 

lexikai archaizmus olyan szó, amely megvolt korábban a köznyelvben is, de ott már visszaszorult 
vagy kihalt, a nyelvjárásban viszont még él. Szóföldrajzi, éspedig neolingvisztikai axióma, hogy 
a periferikus helyzetű, tehát az anyanyelvi központtól távol eső (illetőleg a kétnyelvű közösségek) 
számos olyan archaizmust megőriznek, amelyek a többi azonnyelvi nyelvjárásból és a köznyelvből 
kivesztek (Kiss 2003). 

29   Tanaka Akio, „Kinsei keigo no gaikan”, = Hayashi Shirō – Minami Fujio (eds.): Keigo kōza 4. 
Kinsei no keigo, Tōkyō, Meiji Shoin, 1998.
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A japán nyelvjáráshasználat változásának tárgyalásakor külön figyelembe 
kell venni az ország földrajzi sajátosságait.30 Egyértelmű tény, hogy a nagyobb 
települések lakói, illetve a város közvetlen környezetében élők körében a nyelv-
járáshasználat visszaszorulása gyorsabb ütemben történik, mint elzárt, kisebb 
közösségekben. Japán esetében igen fontos szempont az ország földrajzi sajá-
tossága, illetve néhány japán területen a köznyelven (vagy sztenderd nyelven) 
beszélt lakosokkal való érintkezés hiánya. Japánt kisebb-nagyobb szigetek 
alkotják, és az országon belül sok nehezen megközelíthető területet sorolhatunk 
fel, ahol huzamosabb ideig megmarad a nyelvjáráshasználat. Köszönhetően 
annak, hogy a kisebb szigetek lakosai nehezen mozdulnak ki közvetlen kör-
nyezetükből, nincsenek kitéve a regionális köznyelv vagy a sztenderd nyelv-
változat közvetlen hatásának. Erre hozhatjuk fel példaként ismét az okinawai 
szigetcsoportot (okinawai nyelvjárás), ha az itt beszélt nyelvváltozatot japán 
nyelvjárásnak tekintjük.31 A szigetcsoport több kisebb nyelvjárásnak ad ott-
hont,32 és az okinawai lakosok között sok olyan van, aki nemhogy a sztenderd 
nyelvváltozatot, de még egy regionális köznyelvet sem ért meg.33 A dialekto-
lógiai sokrétűség minden bizonnyal a sok különálló szigetnek mint földrajzi 
sajátosságnak köszönhető. Ugyanilyen földrajzi sajátossága Japánnak a Honshū 
szigetét tulajdonképpen kettévágó Japán Alpok hegyvonulata, amely úgyszin-
tén számos területet tesz nehezen megközelítővé, és így kedvez a nyelvjárási 
különbségek továbbörökítésének. A hegyvonulat környékén számos kisebb 
települést találhatunk, amelyek tömegközlekedéssel sem megközelíthetők, 
földutak hálózzák be őket, és így az itt élő emberek a világtól tulajdonképpen 
elzártan élik életüket. Ez érezhető nyelvhasználatukon is, ugyanis több olyan 
ma már régiesnek számító kifejezést találhatunk ezekben a nyelvjárásokban, 
amelyek a sztenderd japán nyelvből már eltűntek.34A Honshū szigeten tovább-
30  Kiss 2003, 248–251.
31   A japán nyelvtudományban nincsen általánosan elfogadott elmélet azzal kapcsolatban, hogy 

a szigetcsoporton használt nyelv a japán nyelvhez tartozó nyelvjárás vagy egy különálló nyelv, és 
mint ilyen a japán nyelv rokona.

32  Az okinawai nyelvjárás két nagyobb csoportra osztható (északi és déli), amelyek tovább oszthatók 
összesen tizennyolc kisebb aldialektusra.

33   Az okinawai nyelvjárások közül regionális köznyelvként értelmezhető a prefektúra legnagyobb 
városában, Nahában beszélt nyelvváltozat.

34  A niigatai nyelvjárásban használt személyes névmások: pl: udvarias nyelvi E/2: omesan, nem udvarias 
nyelvi E/2: nna, ome, nem udvarias nyelvi T/2: nera stb.( Kenmotsu Hayaichirō, Niigata ken no hōgen, 
Sanjo, Nojima Shuppan, 1996), a naganói nyelvjárásban használt néhány toldalék: az akaratot, szán-
dékot kifejező ~zu (klasszikus nyelvi ~muzu) (Inoue 1996), míg a shizuokai nyelvjárásban használt 
gasztronómiai kifejezések:  otsuke ’miszoleves’, anmo ’mocsi rizses sütemény’ stb. Hirayama Terao 
ed., Nihon no kotoba shirīzu 22. – shizuoka ken no kotoba, Tōkyō, Meiji Shoin, 2002).
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haladva az északi részeken, nehezen megközelíthető, peremvidékeken fekvő 
prefektúrákban használt nyelvjárásokra úgyszintén jellemző az archaizálás. 
Az Aomori prefektúrában beszélt shimokata,35 illetve tsugaru nyelvjárások36 is 
számos régi nyelvtani elemet és kifejezést őriznek. Végezetül vizsgáljuk meg az 
archaizáló jelenséget a Kansai régióban is.37 A kyōtói nyelvjárásban számos ar-
chaikus kifejezést és nyelvtani szerkezetet találunk. Nyelvtani szerkezetek közül 
a sokrétű partikulahasználatot említhetjük meg, azaz a nyelvjárás számos olyan 
partikulát használ, amely klasszikus japán nyelvű szövegekben megjelenik, vi-
szont a modern köznyelvből (illetve sztenderd nyelvváltozatból) már kiveszett. 
Ilyen például az okhatározói mellékmondatot képező ~sakai,38 ~shi, illetve 
~yotte partikula.39 A modern kyōtói nyelvjárásban azonban ezeknek a partiku-
láknak a használata is csökkenő tendenciát mutat. Sanada 2001-ben publikált 
felmérései alapján elmondható, hogy a három partikula közül a ~szakai a mai 
napig igen elterjedt Kyōtóban, viszont a ~yotte partikulát már nagyon kevesen 
használják.40 Az archaizáló sajátosságot megfigyelhetjük a nyelvjárásokban ko-
pulaként megjelenő zárópartikulák használatában is. A régió nyelvjárásaiban 
a ~ja és a ~ya partikulák egészen az Edo-kor végéig használtak voltak, mind 
a két partikula előfordult az ōsakai, kyōtói stb. nyelvjárásokban.41 Ma már 

35   A nyelvjárás sajátossága ugyanis, hogy a ha-mora sort nem a köznyelvi ha [ha], hi [çi], fu, [ɸü] 
he [he], ho [ho]-ként ejtik, hanem a klasszikus nyelvi fa [ɸa], fi [ɸi], fu [ɸü], fe [ɸe], fo [ɸo] 
ejtésvariáns az elterjedt. Aomori prefektúrában más különleges nyelvjárásokat is találhatunk.

36  Tsugaru alatt Aomori prefektúra nyugati részét értjük. Nyelvjárásának főbb archaizáló sajátosságai: 
ainu-eredetű jövevényszavak, illetve régies japán eredetű szavak (yamatokotoba) és a a [kwa] és 
a [gwa] mora megléte (pl.: shōgwa: gyömbér stb; Hirayama Terao [ed.], Nihon no kotoba shirīzu 
2. – aomori ken no kotoba, Tōkyō, Meiji Shoin, 2003).

37  A Kansai nyelvjárásban sok archaizmus fedezhető fel, jelen tanulmányban csak néhányat 
említek.  

38   Ōsakában és Kyōtóban a ~sakai változat az elterjedt, de Kyōto peremvidékein ismertek még a par-
tikula ~sake, ~saken, ~sakin, ~shikya, ~sukya, ~hakai és ~hake változatai is (Horii 2006a). 

39  A modern köznyelvben a ~kara, illetve ~node kötőpartikula stb. képezhet okhatározói 
mellékmondatot.

40  Sanada a Fukuro wo futatsu motteiru kara hitotsu yaru yo ’Van két szatyrom, ezért az egyiket 
odaadom’ mondat esetében kérdezett rá arra, hogy a köznyelvi ~kara helyett mennyire elterjedt 
a ~sakai, a ~shi és a ~yotte használata a kyōtói dialektusban. A ~sakai partikula esetében a meg-
kérdezettek közel 68%-a válaszolta, hogy a mondatban a ~kara helyett a ~sakai-t is használná, és 
mindössze 1% volt azoknak a száma, akik nem hallották még a partikulát. Az elemzésben az is 
látható, hogy a szerkezet az összes generáció nyelvhasználatában elterjedt, minden generációra 
jellemző formula. Sanada kutatásában látható, hogy a ~yotte partikulát a megkérdezettek mind-
össze 9,7%-a használja, 65%-a ismeri, de nem használja, és 20,5%-a nem ismeri. A partikula tehát 
a kyōtói dialektusból is kiveszőben van (Sanada Shinji, Kansai kotoba no jōtai, Ōsaka, Ōsaka 
Daigaku Shuppankai, 2001). 

41  A Kansai régióban elterjedt dialektusokban általánosan a ~ya zárópartikulát használt, tehát 
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azonban a térség központi nyelvjárásaiban (kyōtói nyelvjárás, kóbei nyelvjárás, 
narai nyelvjárás) a ~ja helyett a ~ya zárópartikula jelenik meg, viszont a régió 
peremvidékein beszélt nyelvjárásokban (pl.: maizuru nyelvjárás42) a mai napig 
elterjedt a ~ja partikula is.43 A kyōtói nyelvjárásban olyan archaizmust is talá-
lunk, amely régi kifejezésnek tekinthető, viszont működése az idők során kissé 
megváltozott. Ilyen az inu mozgást jelentő ige használata, amely Kyōtóban még 
hallható, bár egyre inkább kiveszőben van. Kyōtóban az ige használt, viszont érde-
kes módon ragozása a klasszikus japán nyelvi szabályokhoz képest megváltozott.44 
A kyōtói nyelvjárás esetében a sokszámú archaizmus nem kizárólag periférikus 
elhelyezkedésének köszönhető, ugyanis Kyōto (a város és a prefektúra is) Japán 
központjában fekszik, és az ország egyik legfontosabb kulturális és történelmi 
központja. Sokkal inkább köszönhető az archaizmusok nagy száma annak, hogy 
a kyōtói emberek büszkék nyelvjárásukra, és ezért óvják is azt.45 

A felsoroltaknál lényegesen több archaizáló nyelvjárás van Japánban. De ezen 
a néhány példán is látszik, hogy a nehezebben megközelíthető helyekre kevés-
bé jut el a köznyelvi hatás, így ezeken a helyeken tovább megmarad a nyelv-
járáshasználat. Ezeken a területeken találkozhatunk olyan nyelvi jelenségekkel, 
kifejezésekkel, amelyek a modern japán sztenderd nyelvváltozatban, illetve köz-
nyelvben már nem fedezhetők fel.

Összegzés 

A rövid tanulmány célja a korábbi kutatási eredményeim továbbgondolása, illetve 
a nyelvi sztenderdizációt elősegítő és gátló tényezők bemutatása volt. A tanul-

az állító mondat ~ya-val fejeződik be. A klasszikus kyōtói nyelvváltozatban a ~ja elterjedtebb 
volt, de napjainkban erősen visszaszorult. Ez köszönhető annak is, hogy a modern korban a régió 
uralkodó dialektusának számító ōsakai nyelvjárás nem igazán használta a ~ja partikulát, így e 
dialektus terjedése hozzájárult a partikula kiszorulásához. A szerkezet etimológiája a Muromachi-
korszakig (1336–1573) vezethető vissza, amikor a mondatzáró ~de aru szerkezet átalakult ~ja 
formává, ebből a szerkezetből született meg a japán köznyelvben is elismert mondatzáró ~da 
partikula, illetve a Kansai vidékén mondatzárásként használt ~ya partikula. A Kansai régión 
kívül Okayama és Tottori prefektúrákban (ún. inshū nyelvjárás) a mai napig a ~ja mondatzáró 
partikula az elterjedtebb (Hirayama Terao [szerk.), Nihon no kotoba shirīzu 31. – Tottori ken no 
kotoba, Tōkyō: Meiji Shoin, 1998, Mushiaki Kichijirō, okayama ben arekore – okayama hōgen 
to sono sūhen, Okayama, Yoshida Shōten, 1978). 

42  Maizuru: Kyōto prefektúrában található város. 
43  Hirayama Terao (szerk.), Nihon no kotoba shirīzu 26. – Kyōto fu no kotoba, Tōkyō, Meiji Shoin, 

1997; Horii 2006a.
44  Horii 2006a.
45  Horii Reiichi, Kyōtogo wo manabu hito no tame ni, Sekai Shisōsha, 2006b.
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mány keretén belül azonban nem volt lehetőségem az összes tényező feltárására, 
így a kutatásomat nem tekinthetem befejezettnek. 

A japán nyelvjárások életében a Meiji-restaurációt követően hatalmas változás 
következett be. Az akkori államvezetés célja egy egységes sztenderd (irodalmi) nyelv 
kialakítása volt a könnyebb kommunikáció érdekében. A sztenderdizációs törek-
vések azonban nem eredményezték azt, hogy a japán nyelvjárások eltűnjenek, nem 
csökkent a nyelvjáráshasználat Japánban. A migráció, illetve a szomszédos nyelv-
járás használata fontos tényező Japánban, viszont az oktatás, illetve az írni-olvasni 
tudás nem volt akkora a hatással a nyelvjáráshasználat megváltozására, mint a ma-
gyar nyelv esetében. Amint láthattuk, Japánban az ország földrajzi sajátosságának és 
a köznyelven beszélő lakosokkal való érintkezés hiányának igen fontos szerepe van 
abban, hogy a periférikus területeken használt modern nyelvjárásokban is számos 
archaizmust használnak, amelyek a modern köznyelvből már kihaltak. 
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sándor angelika

Amit az udvariasságelmélet nem tud

Bevezetés

Az udvariasságelmélet születése a Grice-féle kooperativitási elvhez kapcsolódik.1 
Grice állítása szerint ez az elv uralja a társalgást, ennek köszönhetően lehetséges, 
hogy tartalmilag vagy formailag hiányos mondatok közlése által is sikeres lesz 
a kommunikáció. A beszélők négy fő elvnek engedelmeskednek, nevezetesen 
a mennyiség, a minőség, a relevancia és a mód maximáinak, amelyek betartását 
egymásról kölcsönösen feltételezik. Brown és Levinson2 azonban mindezt nem 
tartotta elégségesnek mint a társalgást mögöttesen irányító elvet. Három egy-
mástól független kultúra nyelvét vizsgálva szisztematikus eltéréseket találtak 
a maximák megszegésével járó megnyilatkozások közt, amelyek közös vonása 
az udvariasság. Udvariasságelméletüket univerzálisnak kiáltották ki, külön uta-
lásokkal a koreaira és a japánra, amelyek igen ismert példái az olyan nyelveknek, 
ahol a beszédszintek árnyaltan kódolják a társadalmi viszonyokat. E két nyelv 
esetében a leíró nyelvtanok megelégednek az udvariasságelméleti magyarázattal, 
hiszen sok (idealizált) szituációra valóban igaz, hogy ennek az elvnek engedel-
meskednek a beszélők. Az empirikus adatokat vizsgáló tanulmányok azonban 
arról tanúskodnak, hogy a beszélők váltogatnak a beszédszintek között, ráadásul 
ez egy egyre általánosabb tendencia, amely még a nyilvános beszédekben is 
megjelenik. Minthogy az udvariasságelmélet nem tud erről számot adni, több 
részelmélet született, amelyek ígéretes megoldásokat kínálnak specifikus helyze-
tekre. Esszémben azt foglalom össze, hogy mindezek fényében milyen előnyökkel 
és hátrányokkal jár a koreai és a japán beszédszinthasználat udvariasságelméleti 
keretben történő megragadása, illetve megemlítem a főbb részelméleteket, ame-
lyek főleg a beszédszint-váltakozás leírására születtek.

1  H. P. Grice, „The Logic of Conversation” = syntax and semantics 3, szerk. Cole, P. – Morgan, 
J., New York, Academic Press, 1975.

2  P. Brown – S. C. Levinson, politeness: some Universals in language Use, Cambridge University 
Press, 1978.
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arculat, arculatfenyegető aktusok és a model person 
Brown és Levinson a model personre, azaz a társadalomban jól funkcionáló 
„modellszemélyre” gondolva alkotta meg elméletét. A modellszemély rendel-
kezik arculattal (face), vagyis azzal az énképpel, amelyet a külvilág felé mutat, 
és amelyet önmagáról fenn kíván tartani.3 Az arculatfenyegető aktusok (face 
threatening acts, FTA) pedig minden olyan aktust jelölnek, amelyek az arcu-
lat, vagyis valaki társadalmi önképének lerombolását okozza, tehát amellyel 
kellemetlen helyzetbe lehet hozni mást vagy saját magunkat.4 Mivel bizonyos 
megnyilatkozások eleve arculatsértők, mint a parancs, a kérés, a tanács stb., 
az arculatsértés veszélye folyamatosan fennáll. A nyelvi udvariasságra tehát 
az arculatvesztés elkerülése érdekében van szükség. 

A koreai és a japán beszédszintek

a hagyományos, szociopragmatikai keret
A koreai és a japán nyelvben5 a beszélők egy megnyilatkozásnál sem kerülhe-
tik el a beszédszintek közti választást, hiszen a beszédszint hordozója az ige. 
A beszédszinteket elsősorban a társadalmilag meghatározott különbségeket 
megjelenítő igevégződésekként kezeli a koreai és a japán szakirodalom jelentős 
része, sőt a legújabb leíró nyelvtanok is.6 Ezek a szerzők többnyire arról szá-
molnak be, hogy a konfuciánus hagyomány fontos része annak a paradigmá-
nak, amely olyan erősen befolyásolja a társalgáskor választott beszédszinteket. 
Ez a nézőpont Jones és Ono7 szerint az anyanyelvi beszélők intuícióin alapszik, 
és a kultúra ideológiáinak befolyásától sem mentes. Hogy a beszélők mit gon-
dolnak saját nyelvhasználatukról, az azonban csak másodlagos jelentőségű lehet 
a külső megfigyelés eredményeihez képest. 

A hagyományos felfogás szerint mindkét nyelv honorifikumai csoportosít-
hatók aszerint, hogy a megszólított vagy a referens felé fejeznek-e ki tiszte-
letet. A beszédszintek az utóbbi csoportba tartoznak, vagyis az igevégződés 

3  A fogalom Erving Goffmanntól származik (E. Goffman, „Interaction Ritual” = essays on Face-
to-Face Behavior, Pantheon, 1967).

4  Francesca Bargiela-Chiappini: „Face and Politeness: New (insights) for old (concepts)”, Journal 
of pragmatics 35 (2003), 1453–1469.

5  Koreain a modern szöuli dialektust értem, japán nyelven pedig a hyōjungót.
6  L. a koreai nyelvről Sohn Ho-Min, The Korean language, Cambridge University Press, 1999, 

a japán nyelvről Shibatani Masayoshi, The languages of Japan, Cambridge University Press, 1990, 
357–383.

7  K. Jones – Ono Ts., „The messy reality of style shifting” = style shifting in Japanese, ed. K. Jo-
nes – Ono Ts., Amsterdam, John Benjamins, 2008, 1–7.
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a megszólított(ak)hoz igazodik. Eszerint tehát úgy volna ildomos – mert 
preskriptív szabályokról van szó –, hogy a társadalmilag magasabb pozíció-
júak felé magasabb, az alacsonyabb vagy a beszélőével azonos szinten állók 
felé pedig alacsonyabb beszédszintet hordozzon a mondatzáró ige.

a beszédszintek az udvariasságelméletben
Az udvariasságelmélet a beszédszinthasználatra lényegében ugyanazt a magya-
rázatot adja, amelyet a hagyományos, nyelvművelői magyarázat (amely inkább 
a nyelvi illemtan része, semmint az elméleti nyelvészeté), de magasabb szintre 
emeli az, hogy ez egy minden nyelvre, sőt a nonverbális kommunikációra is 
kiterjedő elmélet.

Brown és Levinson pozitív és negatív arculatot különböztet meg.8 A negatív ar-
culat mögött az a vágy áll, hogy az illető zavartalanul cselekedhessen, vagyis hogy 
saját területét ne sértse meg más, a pozitív arculat pedig az illető azon kívánságát 
tartalmazza, hogy vágyait legalább valaki és legalább részben jóváhagyja. Ilyen 
a szolidaritás, a dicséret vagy a helyeslés, elismerés egyéb formái. A negatív és 
a pozitív arculatot más-más jellegű FTA-k sértik meg: a kérés a negatív arculatot 
sérti, egy hiányzó bók pedig a pozitívat. Ami a beszédszinteket illeti, Brown és 
Levinson a negatív udvariassági stratégiák részeként tartják számon. Ezeknél 
olyan változókat kell figyelembe venni, mint a hatalom (P), a távolság (D) és 
a kérés minősége (R), amelyek együttesen adják ki a kérés súlyosságát (W):

(1) Wx = D(S,H) + P(H,S) + Rx

Ha tehát W értéke túl magas, akkor azt rendszerint egy udvariasabb beszédszint 
(is) ellensúlyozza.9 

Keleti ellenérvek 

Ami az udvariasságelmélet univerzalitását illeti, ezt sok támadás érte. Mat-
sumoto10 amellett érvel, hogy az arculat fogalmának alkotói valójában angol-
szász arculatban gondolkodtak – mivel maguk is az angolszász kultúra tagjai 
–, ezért az általuk megfogalmazott univerzalitások hatóköre nem ér el a keleti 

8  Ezek Émile Durkheim pozitív és negatív rítusainak utódai (avoidance rituals, illetve presentation 
rituals), l. Émile Durkheim, The elementary Forms of the Religious life, Free Press, 1954.

9  Brown–Levinson, i. m.
10  Matsumoto (1988).
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társadalmakig. Szerinte Japánban nem az egyénből kellene kiindulni az arculat 
vizsgálatakor, hanem az egyének alkotta hierarchikus rendszerből: míg Nyu-
gaton az egyén a fontosabb, addig Keleten a hálózatban elfoglalt helyé a tisz-
telet, amelynek természetes velejárója a mások (alacsonyabb vagy magasabb) 
helyének az elismerése. Olyan példamondatokat hoz fel érvként, amelyek nem 
tartalmaznak semmilyen inherensen arculatfenyegető aktust, mégis tiszteleti 
szintet használ a beszélő.

A beszédszint-váltakozás problémája

A koreai és a japán nyelvkönyvek és leíró nyelvtanok csak az egyes beszédszinthez 
kötődő kulturális tudásról szólnak, de jellemzően nem térnek ki a beszédszint-vál-
takozás jelenségére, amelynek során a beszélő ugyanazon diskurzusban, ugyan-
azon feltételek és hallgatóság mellett alkalomszerűen vagy rendszeresen váltogat 
a beszédszintek között. Ami az udvariasságelméletet illeti, nem tud mit kezdeni 
ezzel a jelenséggel. Ha (1) P és D változói fixek maradnak is, R módosulhat, és ez va-
lóban okot adhat a beszédszintváltásra. Fukada és Asato11 válasza Matsumoto fenti 
ellenérveire éppen az volt, hogy a nem inherensen arculatsértő megnyilatkozásokat 
(pl. kérés) is FTA-knak kellene tekinteni, hiszen a társadalmilag magasabban álló 
megszólítása önmagában megnöveli W értékét. A beszédszint-váltakozás azonban 
ezen is túltesz, és miként a modern nyelvhasználat legkülönbözőbb nyilvános és 
nem nyilvános beszédműfajairól szóló megfigyelések is tanúsítják,12 általános je-
lenségről van szó, amely számára igen szűkössé vált a hagyományos keret.

Részelméletek a beszédszint-váltakozás megragadására

az információs státusz szerepe
Eun és Strauss olyan koreai nyilvánosbeszéd-műfajokat vizsgáltak, mint a hír-
adó, a talk show vagy a prédikáció.13 A beszédszintváltások megítélésük szerint 
szisztematikusak voltak, és összefüggnek az információ státuszával, vagyis 
azzal, hogy az elhangzottak új vagy köztudott, szubjektív vagy objektív jellegű 

11  Fukada Atsushi–Asato, Noriko: “Universal politeness theory: application to the use of Japanese 
Honorifics”, Journal of pragmatics 36/11(2004), 1991–2002.

12  Cook (1997), Eun–Strauss (2004, 2005), Fukuda (2005), Okamoto (2006), Jones–Ono 
(2008), Kim–Sells (2007), Kim (2011).

13  Eun Jong Oh – Susan Strauss, “The information status in the alternation between deferential and polite 
forms in Korean public discourse”, language sciences 26 (2004), 251–272; Eun Jong Oh – Susan Strauss,  
“Indexicality and honorific speech level choice in Korean”, linguistics 43/3 (2005), 611–651.
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információt közvetítettek-e. A szerzőpáros nyilvános beszéddel kapcsolatos 
megfigyelései szerint a váltásban az is közrejátszik, hogy új vagy köztudott 
információ hangzik-e el: a formálisabb -supnita végződés az újdonságot kíséri, 
míg az udvarias -yo alak azt, amit már valószínűleg tud a hallgatóság. A kettő 
között olyan a különbség, mint a tények nyilvános és objektív bemutatása és egy 
nem hivatalos, szubjektív vélemény közlése közt. Ez ugyan nem ad teljes körű 
magyarázatot, hiszen csak a két legfelső beszédszinttel foglalkozik, a spontán 
beszédben viszont nem ritka mind a négy szint keverése. 

pozicionáláselmélet
A beszédszint-váltakozás mögött álló másik tényező lehet a beszélők identitá-
sának összetett volta. Az egyénnek több, különböző szerepe mutatkozhat meg 
akár ugyanazon párbeszéd folyamán: a hivatáshoz kötött szerep, a magánember, 
a családi szerep stb., az aktuálisan releváns szerepek ezen váltakozásának kerete 
az ún. pozicionáláselmélet.14 

Cook és Fukuda15 cikkei japán családok szülő-gyerek párbeszédeit vizsgálja. 
Megállapítják, hogy mind a gyerekek, mind a szülők használnak -desu/-masu 
(azaz udvarias) végződéseket, amelyeket a hagyományos felfogás szerint „indo-
kolatlannak” kellene tekinteni, hiszen a családon belül az egyszerű alak dominál.16 
A jelenség hátterében tehát más áll. A tény, hogy a társadalom tagjai több csoport-
hoz is tartoznak (család, korosztály, foglalkozás szerint stb.), összetett identitással 
rendelkeznek, azzal jár, hogy a beszélők váltogathatnak e szerepek között, illetve 
hogy melyik oldalukat hangsúlyozzák ki a párbeszéd adott szakaszában. Erre ak-
kor van lehetőség, illetve szükség, amikor az adott beszédhelyzetben egyszerre 
több társadalmi identitás megjelenése is indokolt.17 Cook szerint a szülők által 
használt igevégződés természetesen nem formalitást jelöl, sem pedig a Brown- 
és Levinson-féle negatív udvariassági stratégiák egyike, hanem a „publikus én“ 
(public self) megnyilvánulásához tartozik, amely szorosan összefügg a társadalmi 
szerep megnyilvánulásával. A különböző társadalmi szerepek természetesen bizo-
nyos mértékben determinálják a lehetséges igevégződéseket, tehát kapcsolódnak 

14  Kim Ki-tae: “Positioning and multidimensional (im)politeness in Korean Oriental medical 
discourse”, Journal of asian pacific communication 21/1 (2011), 34–59.

15  Haruko Minegishi, Cook:  “The role of the Japanese masu form in caregiver–child conversation”, Jour-
nal of pragmatics 28 (1997), 695–718; Fukada Atsushi–Asato Noriko: “Universal politeness theory: 
application to the use of Japanese Honorifics”, Journal of pragmatics 36/11 (2004), 1991–2002.

16  Shibatani, i. m.
17  Okamoto S.: “Variability in Japanese (Discourse)”, encyclopedia of language & linguistics, ed. 

K. Brown, Cambridge University Press, 2006, 319–326.
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a nyelvi udvariassághoz is, de ez utóbbi önmagában nem elégséges modellje a fenti 
jelenségeknek.

az expresszív jelentés elmélete
Az expresszív jelentéselmélet a jelentés egy másik dimenziójáról számol be, 
az expresszív tartományéról, amelybe a honorifikumok is beletartoznak.18 Ez tar-
talmazza ugyanis a propozicionális tartalmat kísérő, pragmatikai információt 
hordozó „emotív formákat”, amelyekből értesülhetünk a párbeszéd résztvevői-
nek hangulatáról és a hallgatóhoz, illetve a közlemény témájához való hozzá-
állásáról, valamint a beszélő társadalmi helyzetéről, neméről, koráról, de még 
a beszédhelyzetről is. A szerzők koreai példákra támaszkodva azzal érvelnek, 
hogy a koreai -si- partikula, a referensi honorifikum jelen van olyan monda-
toknál is, amelyeknél hiányzik a megfelelő morfoszintaktikai egyeztetést kiváltó 
elem, támadva a hagyományos nézetet, miszerint a -si- csak akkor szerepelhet 
a mondatban, ha a referens társadalmilag magasabb pozíciójú személy.

Az expresszív jelentés elmélete foglalkozik a káromkodással, az indulatszavak-
kal, sőt a nem megszorító értelmű melléknevekkel is, de ami a honorifikumokat 
illeti, a szerzők csak a -si- referensi honorifikumról nyilatkoztak. De elgondolásuk 
alkalmazható a beszédszintekre is, hiszen ami igaz a -si- partikulára a szerzők 
által megadott jellemzők közül, azok igazak rájuk is.19 A beszédszint-váltakozásról 
tehát bizonyára számot tudna adni informális módon, kérdés marad viszont, 
hogy le tudja-e írni azt formális eszközökkel is.

Elvárások az ideális modelltől

A jelen cél tehát a koreai és a japán beszédszint-váltakozás minél elegánsabb és 
minél átfogóbb leírása, amelyre a legalkalmasabb jelölt hosszú ideig a klasszikus 
udvariasságelmélet volt. De amint láthattuk, az nem tud számot adni a beszéd-
szintek összes használatáról, noha kétségkívül tartalmazza egy fontos jegyét. 
A részelméletek pedig, bár sokat elárulnak a beszédszinthasználat természetéről, 
nagyrészt informálisak (minthogy pragmatikai elméletekről van szó), vagy csak 
specifikus problémákról adnak számot, viszont nagy előnyük, hogy empirikus 
adatokból indulnak ki, nem pedig a „modellszemély” megnyilatkozásaiból. 

18  J-B. Kim – P. Sells: „Korean honorification: a kind of expressive meaning”, Journal of east asian 
linguistics 16 (2007), 303–336, és az expresszív jelentés irodalmához lásd még Christopher Potts 
és Shigeto Kawahara munkásságát (http://www.stanford.edu/~cgpotts/papers.html).

19  Uo.
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Hasonló előnyöket biztosíthatnának a pragmatika területén újabban alkalmazott 
elméleti keretek is, mint az optimalitáselmélet, a játékelmélet, a relevanciaelmélet 
vagy a metaforaelméletek, de azok az elvárások, amiknek az udvariasságelmélet 
megfelelt, továbbra is fenntartatnak: hiányosságai ellenére máig ez a beszéd-
szintek legátfogóbb és legelegánsabb modellje.
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Füredi csilla

Személyes névmások, személyre utaló
szavak a japán genolektusokban

Japán nyelven minden megnyilatkozásban, nyelvi választásban tükröződnek a be-
szélő és a hallgató közötti vertikális viszonyok;1 ez befolyásolja az udvarias nyelv 
használatát vagy kerülését, a beszélő különböző grammatikai és lexikai válasz-
tásait, személyes névmások, személyekre utaló szavak használatát is.2 Brown és 
Gilman dolgozott ki a ’60-as, ’70-es években egy elméletet arra vonatkozóan, hogy 
a különböző nyelvekben milyen tényezők határozzák meg a névmáshasználatot. 
Ők két kulcsfogalommal dolgoznak: ezek a „hatalom” és a „szolidaritás”;3 tehát 
az intimitás foka és a beszélő felek közötti alá-fölé rendeltségi viszonyok egyszer-
re befolyásolják a személyes névmások választását. A japán nyelv igen érzékeny 
ezekre a társadalmi viszonyokra, így ezt a sémát kitűnően alkalmazhatjuk a japán 
taishōshik,4 azaz beszélőpartnerre utaló nyelvi elemek vizsgálatakor is. A „hatalom” 
azonban maga is igen összetett jelenség: befolyásolhatja a kor, a vagyoni helyzet, 
a foglalkozás vagy a nem. Így mivel a hatalom és a nem szoros kapcsolatban áll-
nak egymással, feltételezhetjük, hogy a nem maga hatást gyakorol a személyes 
névmások és személyre utaló szavak használatára, ennek megfelelően pedig ezen 
a téren eltérésekre számíthatunk a nők és a férfiak nyelvhasználatában.

A japán genolektusokról

A japán nyelvben számottevő eltérés van a férfiak nyelvhasználata és a nők által 
használt ún. joseigo, női nyelv között. A kutatók a fonetika, a morfológia, a lexika 
és a szintaxis szintjén figyeltek meg különbségeket; eltér a hangmagasság, nők 

1  Itakura Hiroko, conversational Dominance and Gender: a study of Japanese speakers in first and 
second language contexts, John Benjamins Publishing Company, 2001, 5.

2  梶原 真樹子, 日本語における対称詞「あなた」の使用領域について, 信州大学留学生センター
紀要, 2004, 第5号, 45–57, 47.

3  Roger Fowler, „Hatalom”, szóbeli befolyásolás II., szerk. Síklaki István, Bp., Typotex Kft., 2008, 
231–251, 233.

4  A japán szavak a Hepburn-féle latin betűs átírással szerepelnek.
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és férfiak más mondatvégi partikulákat és személyes névmásokat használnak, 
más a szókincs és a nyelvtan, sőt még a mondatszerkesztésben is találtak álta-
lánosítható eltéréseket (például Shibamoto 1987, Ide 1999). A nők – a férfiak 
dominanciája, vagy ha úgy tetszik, a két nem által betöltött eltérő társadalmi 
szerepek miatt – udvariasabban beszélnek, mint a férfiak, és ez a nőktől elvárt 
nyelvi udvariasság komoly hatást gyakorol a nyelvhasználatra. Hiszen amennyi-
ben a nők udvariasabb nyelvhasználatáról szóló sztereotípia valóban igaz, annak 
nemcsak a tiszteleti nyelvben, a grammatikában, hanem többek között a szemé-
lyes névmások, személyre utaló szavak használatában is jelentkeznie kell.

A beszédpartner nyelvi jelölése a japán nyelvben

A japán nyelvben számtalan módja van a beszélőpartner nyelvi jelölésének; a má-
sodik személyű személyes névmások és egyéb személyre utaló szavak használa-
tának rendszere pedig egyaránt jelöli a beszélő és a hallgató társadalmi státuszát, 
a kettejük közötti intimitás mértékét, a felek nemét, korát. Kanai (2002) a beszéd-
partner jelölésére szolgáló nyelvi elemek öt csoportját különbözteti meg:

személyes névmások (1. ninshō daimeishi)
mutató névmások 2. (shijishi)
tulajdonnevek 3. (koyūmeishi)
köznevek 4. (futsūmeishi)
implicit utalás 5. (himeiji hyōgen)

Az első négy kategória a beszédpartner explicit jelölésére szolgál (meiji hyōgen). Ezen 
belül deiktikus és leíró jelölést különböztet meg, majd ezeket további két alcsoportra 
osztja. A deiktikus, rámutató utalás történhet személyes névmások által közvetlen 
módon és mutató névmások által közvetetten. A leíró utalás közvetlen módja az il-
lető nevének használata, közvetett módja pedig az olyan köznevek használata, mint 
beosztást, foglalkozást, rokonsági kapcsolatot kifejező terminusok (1. ábra).

1. ábra. A beszédpartner nyelvi jelölése Kanai (2002) felosztása alapján

a beszédpartner
nyelvi jelölése

explicit

implicit

deixis

leírás

közvetlen (személyes névmások)

közvetett (mutató névmások)

közvetlen (név)

közvetett (beosztás, rokonsági 
terminus)
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Ezeket udvariasság szempontjából vizsgálva azt állapíthatjuk meg, hogy minél 
explicitebb, közvetlenebb a beszédpartnerre való utalás, annál udvariatlanabb; 
tehát a legudvariasabb választás a közvetett formák használata.5

Ahogyan udvariatlan emberekre ujjal mutogatni, ugyanúgy udvariatlan a nyelv-
ben személyes névmásokkal közvetlenül rámutatni a beszédpartnerre.6

Ennek megfelelően ezeket soha nem használják olyan személlyel szemben, 
aki rangban a beszélő fölött áll. Ebben az esetben nem számít a beszélő és 
hallgató közötti szolidaritás, azaz hogy mennyire közeli kapcsolatban állnak 
egymással. Ez a magyarázata annak is, hogy családon belül sem használják 
a személyes névmásokat például a szülőkkel, nagyszülőkkel szemben, ahol 
pedig az intimitás foka a lehető legmagasabb.7 Így rangban magasabban álló 
beszédpartner esetén ezeket a személyes névmásokat gyakran köznevek és 
tulajdonnevek helyettesítik.

A leíró megszólítás; nemenkénti eltérések a szuffixumok használatában

A beszédpartner leíró nyelvi jelölése tehát tulajdonnevek és köznevek haszná-
latával történik. A tulajdonnevek, azaz az illető neve jelenti a közvetlen formát, 
a közvetett forma pedig az olyan köznevek használata, mint a rokonságot kifejező 
terminusok (pl. otōsan, oniisan), munkahelyi beosztást, titulust jelölő szavak (pl. 
shachō, kachō), illetve az ezekhez kapcsolt szuffixumok (2. ábra):

2. ábra. A leggyakoribb szuffixumok udvariassági fok szerint

Ezen szuffixumok közül a nők általában a formálisabb -sama és -san, a fér-
fiak inkább a -kun szuffixumot használják megszólításkor,8 amelynek tisz-
teleti foka alacsonyabb, mint a -san utótagnak. Tehát ebből a szempontból 
elmondhatjuk, hogy a nők nyelvhasználata udvariasabb, sőt a Japán Nyelv-

5 金井 勇人, 失礼さという観点から見た二人称指示の体系, 早稲田大学大学院 早稲田大学大学
院 文学研究科紀要, 2002, 第48号, 83–91, idézi: 梶原, i. m., 48–49.

6  金井 勇人, 普通名詞による二人称指示 ： 間接化というストラテジー, 早稲田大学国語学研
究と資料の会 国語学研究と資料, 2003, 第26号, 13–23, 14.

7 梶原, i. m., 48.
8 金丸 芙美, 「人称代名詞・呼称」= 女性語の世界, 井出祥子著, 明治書院, 2001, 15–32, 17.
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tudományi Kutatóintézet 1975-ös, Tokióban végzett felmérése szerint, míg 
a munkahelyeken a férfi alkalmazottak főnöküket titulusukon (shachō, kachō 
stb.) szólítják meg, a nők ehhez még a -san utótagot is hozzákapcsolják.9 Mint 
láthattuk, Kanai felosztása szerint a titulusokat jelölő köznevek a beszédtárs 
nyelvi jelölésének legudvariasabb módjai. Akkor mégis mi szükség van rá, 
hogy a nők ezt még a -san megtisztelő szóval is megtoldják? Talán itt ugyanazt 
a jelenséget láthatjuk, amelyet Ide 1986-ban, a tiszteleti nyelv és az udvarias 
kifejezések használatának vizsgálata során megfigyelt. Kísérletében ugyan-
is, amikor az alanyoknak osztályozniuk kellett, milyen udvariassági szinten 
szólnának különböző címzettekhez, a legtöbb címzetthez a nők magasabb 
udvariassági szintet rendeltek, mint a férfiak.10 Ugyanaz a címzett tehát ma-
gasabb udvariassági szintet követel meg egy nőtől, mint egy férfitól, a nőknek 
udvariasabb formákat kell használniuk a férfiaknál ahhoz, hogy ugyanazt 
az udvariasságot kifejezzék, és még ha a két nem ugyanazt a formát hasz-
nálja is, női beszélő esetén udvariatlanabbul hangzik, mint a férfiak esetén.

Ugyanígy különbség látható nemcsak az eltérő nemek által, hanem az eltérő 
nemekkel szemben használt szuffixumok esetén is. A Japán Nyelvtudományi 
Kutatóintézet már említett kutatásából kiderül, hogy a magasabb beosztásban 
lévők férfi beosztottjaikat „vezetéknév + kun”-ként szólítják meg, női beosz-
tottjaikkal szemben pedig az udvariasabb „vezetéknév + san” megszólítást 
használják, és így tesznek az iskolákban a tanárok a diákjaikkal szemben.11 
Szintén ez a helyzet a munkahelyeken az azonos beosztású nők és férfiak 
között és az iskolákban a lányok és a fiúk között. A szuffixumok ilyen jellegű 
használatából első ránézésre arra következtethetünk, hogy a nők nagyobb tisz-
teletnek örvendenek, mint a férfiak. Más magyarázat is létezik azonban erre a 
jelenségre. Emlékezzünk csak vissza: a személyekre való utalásmódot egyszer-
re két tényező befolyásolja. Következésképpen ebben az esetben feltehetően 
nem a „hatalom”, hanem a „szolidaritás” terén kell keresnünk az okokat: amíg 
nem jöttek létre koedukált iskolák és munkahelyek, a nőkkel szemben nem 
alakulhatott ki a szolidaritás érzése, ennek hiánya miatt pedig természetessé 
vált az udvariasabb -san szuffixum használata, és ez így rögzült a nyelvhasz-
nálatban. Tehát ez esetben a -san használata inkább a beszélő hallgatótól való 

9 国立国語研究所, 企業の中の敬語, 国立国語研究所報告, 1982, 73.
10  Ide Sachiko, “Gender and Function of Language Use: Quantitative and Qualitative Evidence 

from Japanese”, pragmatics and language learning 3. 1992, 117–129.
11 金丸, i. m., 19–20. A felmérés eredményei szerint a férfi tanárok a legtöbb esetben szuffixum 

nélkül, csak a nevükön szólítják meg a diákjaikat, ha azonban mégis másként tesznek, a fentieknek 
megfelelően a lányok nevéhez -san, a fiúk nevéhez -kun utótagot kapcsolnak.
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távolságérzésének nyelvi artikulációja, nem pedig a tiszteleté.12 Ugyanakkor 
manapság már nem elképzelhetetlen nőkkel szemben sem a -kun használata 
munkahelyeken vagy iskolákban, amennyiben a beszélő magasabb beosztású, 
mint a megszólított.13

Második személyű személyes névmások

A második személyű személyes névmásokról már tudjuk, hogy rangban 
fölérendelt hallgatóval szemben nem használatosak, ennek ellenére nem is 
egy, hanem számtalan névmás létezik a japán nyelvben, amelyekhez külön-
böző udvariassági fokok tartoznak. A Nara-korszak óta minimum 72 ilyen 
formát találunk, de ezek általában mindig igen rövid életűek voltak.14 En-
nek oka, hogy a személyes névmások egyfajta tabuként viselkednek:15 adott 
korszakban, mivel a meglévő személyes névmásokat nem illik használni, 
a beszélőközösség ezeket máshonnan, például a mutató névmások köréből 
kölcsönvett, eufemisztikus kifejezésekkel helyettesíti. Ahogy azonban ezeket 
az eredetileg eufemisztikus kifejezéseket egyre gyakrabban használják, maguk 
is személyes névmásokká válnak, és gyorsan csökkenni kezd az udvariassági 
szintjük is, míg végül maguk válnak tabuszavakká, amelyek használatát ke-
rülni igyekeznek, és amelyeket újabb szavakkal kell helyettesíteni (3. ábra).16 
Az új, udvarias-eufemisztikus formák létrehozásában főként a nők jeles-
kedtek: körülbelül kétszer annyi névmást köszönhetünk női beszélőknek, 
mint férfiaknak, majd ezek később bekerültek a férfiak nyelvhasználatába 
is. Olyan forma azonban szinte nem is létezik, amely a férfi nyelvből került 
volna át a női nyelvbe.17

12 Uo., 22–23.
13  Mogi Norie, “Japanese Ways of Addressing People”, Investigationes linguisticae 8. 2002, 14–22, 

16–17.
14  Andrew Barke – Uehara Satoshi, “Japanese Pronouns of Address: Their behavior and maintenance 

over time”, Robin T. Lakoff – Ide Sachiko (eds.), Broadening the Horizon of linguistic politeness, 
John Benjamins Publishing Company, 2005, 301–314, 304–306.

15  Suzuki Takao, Words in context, Kodansha International, 2001, 123.
16  Andrew Barke, “What ’you’ can say in Japanese: Gender as a pragmatic factor in Japanese personal 

reference through history”, Janet Holmes (ed.), Gendered speech in social context: perspectives 
from gown & town, Victoria University Press, 2002, 63–73, 65–67.

17   Uo., 69. 
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3. ábra. A személyes névmások viselkedése

A mai japán köznyelvben is több második személyű személyes névmás létezik, 
amelyek mindegyike eredetileg más szófajoktól kölcsönvett, eufemisztikus ki-
fejezés volt (pl. mutató névmások, főnevek). Mára azonban udvariassági szintjük 
drasztikusan csökkent, használatuk pedig nemhez, beszédpartnerhez és szitu-
ációhoz kötött (4. ábra).

4. ábra. A mai japán köznyelv személyes névmásai,
Mogi (2002) és Shibamoto Smith (2004: 121) alapján

Fenti ábrán láthatjuk, hogy a férfiak sokkal nagyobb választási lehetőséggel ren-
delkeznek a személyes névmások terén: informális, bensőséges interakcióban 
lehetséges számukra a kimi és az omae névmások használata, továbbá a férfi 
genolektus rendelkezik két durva, becsmérlő névmással is (kisama és temee), 
amelyek természetesen a női nyelvbe nem férnek bele. Az anata névmást és in-
formálisabb párját férfiak és nők egyaránt használhatják, de ezekhez a beszélő 
nemétől függően más és más udvariassági szint társul; például az anata használata 
egy nő esetén informális, bensőséges viszonyt sejtet, férfiaktól viszont inkább 
formálisabb érzetet kelt.18

18  Mogi, i. m., 15–16.
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Mivel a második személyű személyes névmásokat kerülni ildomos, sokat 
mondhat, ha megvizsgáljuk, hogy a két nem milyen arányban kerüli a hasz-
nálatukat. Így tett a Nihongo tte yasashii? Muzukashii? című e-mail magazin is 
2002-ben, amikor felmérte, hogy olvasói (62 nő és 42 férfi), milyen arányban 
kerülik az anata személyes névmást. Az eredményekből kiderül, hogy rangban 
fölérendelt és ismeretlen beszédpartnerrel szemben is a nők szignifikánsan több-
ször19 igyekeznek kerülni az anata használatát.20 Takenoya 1999-es, a személyes 
névmások használatának gyakoriságára vonatkozó kutatása is hasonló eredményt 
hozott: alá-fölé rendelt és azonos státuszú, közeli és távoli, férfi és női beszélővel 
szemben is hol kisebb, hol nagyobb mértékben, de gyakrabban használták a fér-
fiak a második személyű személyes névmásokat. Ezek között is főként az omae 
és a kimi alakokat, míg a női beszélők inkább az anata, az anta és a kimi formá-
kat.21 Habár ez az említett kimi a férfi genolektus részét képezi, valójában egyre 
gyakrabban előfordul, hogy nők is használják alárendelt, fiatalabb partnerrel 
szemben, amikor férfiasabbnak, parancsolóbbnak akarnak hatni.22

Az áttekintett eredmények alapján egyértelműen kijelenthetjük, hogy va-
lóban vannak különbségek férfi és női genolektus között a személyes név-
mások és a személyre utaló szavak használatában. A japán társadalomban 
jelentős tényezők az egyént körülvevő társadalmi viszonyok, és a társadalmi 
rang, a helyzet formalitása nagymértékben befolyásolják a nyelvhasználatot. Így 
azonos neműek között is tapasztalhatunk eltéréseket, nem meglepő hát, hogy 
férfiak és a nők között is markáns különbségeket látunk, főként mivel a nem 
egyike azoknak a tényezőknek, amelyek meghatározzák az egyének státuszát 
a társadalomban.23 Lebra szerint Japánban a társadalmi szerkezet azt diktálja, 
hogy a nők alázatosabbak, engedelmesebbek legyenek, mint a férfiak,24 ennek 
megfelelően nyelvi viselkedésükben is udvariasabbak, visszafogottabbak. Több-
ször lett „szabálynak” kikiáltva, hogy egy nőnek mindig udvariasabban „kell” 
beszélnie, ennek a szabálynak talán minden japán nő tudatában van, még ha 
nem is tartja be mindig.25 A női nyelv azonban egy lehetséges eszköz a beszé-

19  Khí-négyzetpróba; rangban fölérendelt beszédpartnernél p = 0,03, ismeretlen partnernél p = 0,02.
20  呼称に関するアンケート調査, 日本語って難しい？やさしい？メールマガジン、2002、第353号、 

http://www.geocities.jp/katsumieko1/enquete.html (2012. 04. 12.) .
21  Takenoya Miyuki, “Sociolinguistic Study on Terms of Address  Effect of Ascribed and Acquired 

Factors on Speaker and Addressee Gender”, Journal of the society of Humanities 66. 1999, Sapporo 
Gakuin University, 117–136.

22  Mogi, i. m., 16.
23  Itakura, i. m., 7.
24  Takie S.Lebra, Japanese Women: constraint and Fulfillment, University of Hawaii Press, 1984, 301.
25  Washi Rumi, “‘Japanese Female Speech’ and Language Policy in the World War II Era”, Okamoto 
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lő számára arra, hogy kifejezze nőiességét, így szituációtól függ, hogy valaki 
használja-e, vagy sem. Lehet, hogy egy nő adott interakcióban emellett dönt, 
megint másikban inkább nyersebben, durvábban beszél.26 Így a női nyelv sem 
egységes, és főként a fiatalok nyelvhasználatában kevésbé jelenik meg a „klasz-
szikus” női nyelv, akár a morfológiát, akár a grammatikát vagy a lexikát vesszük 
górcső alá. Ez alól pedig nem kivételek a személyes névmások sem, és akár 
a férfi genolektus kizárólagosnak tartott elemei is elő-előbukkanhatnak a fiatal 
lányok nyelvhasználatában.27 Manapság is sok kutatás irányul a tiszteleti nyelv 
használatára és az ebben tapasztalható női-férfi eltérésekre, ám azt láthatjuk, 
hogy ha a nők udvariasságáról szóló sztereotípiát kívánjuk alátámasztani vagy 
megcáfolni, a személyes névmások és a személyre utaló szavak rendszerét is érde-
mes figyelembe vennünk. Ugyan ez csak egy adalék az udvariasság kérdéséhez, 
de nem kevésbé fontos és sokatmondó, mint akár a tiszteleti nyelv; az udvarias 
igealakok és igevégződések, tiszteleti és szépítő prefixumok használata.
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lázár Marianna

Az ókori kínai és japán bronztükrökön 
megjelenő Négy Égtájőr kultusza

Az ókor hajnalán számos ázsiai kultúra készített bronztükröket ugyanúgy, mint 
Európában az etruszkok vagy a kelták, ám az ázsiai változatok jelentőségét a dí-
szített hátlap mutatja meg. Míg Belső-Ázsiában főleg sámánista szertartásokhoz, 
rituálékhoz, révületbe eséshez használták, az ókori Kínában a hasonló kezdetek 
után a bronztükör a mindennapok nélkülözhetetlen használati cikkének szá-
mított mindaddig, amíg üvegből készült társai meg nem jelentek. A régészeti 
feltárások során napvilágra került nagyszámú lelet azt mutatja, hogy nemcsak 
a szépítkezésnek, de a sámánrituáléknak és a temetési szertartásoknak is fontos 
kelléke volt. A belső-ázsiai és távol-keleti néphit démonokat, kísérteteket távol-
tartó erőt tulajdonít neki, éppen ezért találunk legendákat például arról, hogy 
a kilencfarkú róka démont1 hogyan leplezték le egy tükör segítségével. 

A Kr. u. 1. századtól kezdve a bronztárgy hátsó oldalán többek közt szim-
bolikus jelentésű istenségábrázolásokat, az adott kultúra hitvilágának szellem-
lényeit, háztípusokat, szöveget, konkrét mintákat láthatunk, mindezt gondosan 
kivésve a felületen. Előlapját a végletekig polírozták, hogy tulajdonosa egyfajta 
mágikus, homályos tükörképet láthasson meg benne, amelyet halála után is 
őrizni fog a kultikus tárgy. A csiszolt fedőlap tehát nemcsak az ártó démo-
nokat hivatott megmutatni, hanem magát a tulajdonos arcát is megőrizte 
az örökkévalóságnak. Ezt a jelentőségét a sírokba temetett bronztükrökkel 
lehet a legjobban bemutatni.

Japánban – más ázsiai országhoz hasonlóan – a legtöbb bronztükör régészeti 
leletként került elő sírokból, templomok kincstárából (pl. Shōsōin). A sziget-
országban a tükörkészítés hagyománya ugyanúgy megvolt az ókor korai száza-
daiban, mint Kínában. Már a Yayoi-korszakban megkezdődött a bronztükrök 
öntése, ám ezek kezdetben nem tartalmaztak kínai eredetű motívumokat, inkább 

1  Kor.: 구미호gumiho, kín: 狐狸精húlíjīng. 
A gumiho legendája kínai gyökerekre vezethető vissza, Koreában kiemelkedően ismertté vált.
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egyszerűbb díszítőmotívummal és karcolt mintával díszítették őket, ahogy azt 
a sintó „elvárta”. Fontos kiemelni, hogy a szigetország ősi vallása mágikus erőt 
tulajdonít a bronztükröknek. Az istenségeket ábrázoló változataikat pedig külö-
nösen nagy becsben tartották. Hogy mi ennek az oka? A sintó rokonságban áll 
Ázsia és a csendes-óceániai szigetvilág sámán- és totemisztikus hagyományaival. 
Középpontjában a kamik (istenek/szellemek) állnak, amelyekből kb. nyolcmilliót 
ismerünk. Hitvilága az ősi japán mitológiában gyökerezik, nincsenek dogmái, 
nincs alapítója, sem írott kinyilatkoztatása. Az Kr. u. 3. századra már minden 
nemzetségnek (ujinak) megvolt a maga védőistene (ujigamija). A Yamato törzs 
hatalomra kerülésével Amaterasu napistennő2 lett a leghatalmasabb kami a sintó 
panteonban, a japán császári család is tőle, illetve unokájától származtatja magát. 
Így került a Három Császári Jelvény (三種の神器) közé a tükör. 

Szintén az Kr. u. 3. században vált szokássá szentélyt építeni az ujigami számára, 
amelynek területén valamilyen, az istenséget jelképező kultikus tárgyat helyeztek 
el. Ezt a szerepet többek közt a bronztükrök töltötték be. Tehát elmondható, hogy 
a tükrök a sintóban a kamik és azok erejének manifesztációi voltak, összekötötték 
a földi világot a kamik világával. Ennek később nagy szerepe lesz a temetkezési 
hagyományban, dolgozatom további részében ezt fogom bemutatni.

Mikor Kínából kiindulva Koreán keresztül megérkeztek az első kulturális 
hatások Japánba, rögtön elkezdték ötvözni a már meglévő hitvilágot a kontinen-
tálissal. A kínai istenségeket ábrázoló, először pusztán importált japán tükröket 
összefoglaló néven Sankakubuchi shinjūkyōnak (三角縁神獣鏡), röviden shin-
kyōnak (神鏡) nevezzük. Nevét jellegzetes háromszög alakú zsinórmintájáról 
kapta, amely a külső körcikkekben fut. Ezek a tükrök, ahogy a Nap sugarait 
felfogták és visszaverték, az egyszerű szemlélő számára pontosan ugyanúgy 
nézhettek ki, mint maga a vakítóan fényes, kör alakú égitest, amely a japán nép 
számára nem más, mint Amaterasu napistennő. A Nap fényességével tündöklő, 
hátlapján különböző isteneket és csillagképeket felvonultató tárgy az egyik leg-
spirituálisabb szimbólummá vált a késő Yayoi-korszak változást hozó korára.  

Ekkor jelentek meg a kínai Han-kori3 minták, amelyeket már a japánok ké-
szítettek el, tömegesen másolva a hátlapok motívumait. Ez azzal magyarázható, 
hogy már nemcsak egyszerűen a kínai import tükrökre volt igény a japán csá-
szári udvarban, hanem arra is, hogy újra maguk a japánok készítsék el ezeket 

2  Amaterasu nagyszentélye Isében található, a legmagasabb pozíciót foglalja el a szentélyek rang-
sorában. Az épületben a Napistennőt egy bronztükör jelképezi.

3  A Han-dinasztia (Kr. e. 206/202 – Kr. u. 220) Kína történelmében az első hosszú életű császári 
dinasztia volt.
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a tárgyakat. Ezekre jellemző, hogy kezdetben egy az egyben másolták a kínai 
tükrök kialakítását, motívumait, később kezdtek csak el régi és új, immáron saját 
motívumokat alkalmazni. A Kofun-korszak4 tükreiről már elmondható, hogy 
a kínai minták mellett a korai időkből származó japán mintákat jelenítették meg 
újra részben vagy teljes mértékben (pl. vadász- és táncjelenetek, házak).5

A jelenleg legrégebbinek titulált, Japánban kiásott kínai bronztükröt Kr. u. 
235-re datálják, a rajta megtalált kínai dátumozásnak köszönhetően. A Gishi-
wajinden, azaz a Wei-dinasztia krónikájának szövege alapján feltételezhetjük, 
hogy a Himiko6 által Kínába küldött követség hozhatta vissza magával Kr. u. 
240 környékén Japánba. 7

Erre a fajtája szerint szabályozó égtájtükörre (方格規矩鏡8) jellemző, hogy 
hátlapjának gombrésze körül egy kis négyzetbe zárt rendszer látható, a négy-
zeten kívüli rész pedig több körszeletre van felosztva, különböző motívumokat 
felvonultatva. A négyzeten kívüli legnagyobb térbe legtöbb esetben a kínai Négy 
Égtájőr kerül, így ezeket a tükröket a Négy Égtájőr szabályozó tükrének (方格
規矩四神鏡9) nevezhetjük. A védelmezők rendeltetését a tükrök legkülső kör-
szeletébe karcolt szöveg örökíti meg. 

Vizsgáljuk meg, hogy a Négy Égtájőr motívuma miért is jelenik meg e kultikus 
tárgyakon. A négy világtájat őrző szellemlény népi kultusza az ókori kínai tote-
misztikus hagyományokra vezethető vissza,10 később a taoizmus, a kozmológia, 
az asztrológia, majd a buddhizmus terjedésével kiegészült, és meglehetősen nagy 
szimbólumrendszerré nőtte ki magát. A négy mitikus állatalak a következő:

1. Vörös Madár (朱雀) – A déli égtáj őrzője.
2. Azúrkék Sárkány (青龍) – A keleti égtáj őrzője.
3. Fehér Tigris (白虎) – A nyugati égtáj őrzője.
4. Fekete Harcos ~ teknős egy kígyóval a hátára tekeredve (玄武) – Az északi 

égtáj őrzője.11

4  Kb. Kr. u. 3–7. sz.
5  Ito Nobuo, Japán művészet, Budapest, Corvina, 1980, 24–27.
6  Yamataikoku első legendás királynője, sámánnője. 
7  http://www2.u-netsurf.ne.jp/~kojin/wajinden.html (2011).
8  Japán: Hōkaku kiku kyō. A magyar szakirodalomban még nem létezik erre a kategóriára külön 

terminus, az „égtájtükör” kifejezés a szerző fordítása.
9  Japán: Hōkaku kiku shijinkyō. 
10  L. Sz. Vaszilijev, Kultuszok, vallások, és hagyományok Kínában, Budapest, 332–338. 
11  Lázár Marianna, Az ókori koreai és japán sírfreskók elemzése és szimbólumrendszerük kutatása 

az Kr. u. 3–7. századi ázsiai kulturális kapcsolatok tükrében = „Közel, s Távol” Az Eötvös Collegium 
Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból, szerk. Takó Ferenc, Budapest, Eötvös 
Collegium, 2011, 105–119.
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Bár maga a kultusz sokkal hamarabb alakult ki, a kb. Kr. e. 4. századtól Kr. u. 
7. századig számtalan kínai, koreai és japán halomsír sírkamrája büszkélked-
hetett olyan freskókkal, amelyek az égtájőröket ábrázolták. Ezek ugyanazok 
a sírok, ahol a tárgyalt bronztükröket is megtalálták. A kínai kultusznak a kör-
nyező kultúrákba való átkerülése és legfőképpen fennmaradása igen jelentős 
bizonyíték az ázsiai kontinens és Korea, valamint Japán gazdag interkulturális 
kapcsolataira az ókor századaiban.

Vizsgáljuk meg a korábban említett, Kr. u. 235-re datált kínai tükörbe vésett 
szöveget, amelynek olvasatát Kitamura Takeshi12 munkájának segítségével ha-
tároztam meg. A következőkben az eredeti szöveget, annak japán olvasatát, és 
saját magyar fordításomat adom meg. 
A bevésett szöveg:
新有善銅出丹陽、 
和以銀錫清且明、 
左龍右虎掌四彭、 
朱雀玄武順陰陽、 
八子九孫治中央、 
刻婁博局去不羊、 
家常大富宜君王。13

A kundoku olvasat:
新に善銅有りて、丹陽より出づる。和するに銀錫を以ってせば清にして且つ明な
り。左龍・右虎四彭を掌り、朱雀・玄武陰陽に順へば、八子九孫中央を治めん。
博局を刻婁して不祥を去れば、家常に大いに富み、宜しく君王たるべし。
Fordítása a következőképpen adható meg:

A Xin-dinasztia14 idejében Danyangban15 rezet termeltek ki. Mivel ezt 
ezüsttel és bádoggal ötvözték, felülete tiszta és világos lett.16 Mivel bal-
oldalon a Sárkány, jobboldalon a Tigris őrzi a négy égtájat; és Suzaku 
és Genbu követi a „jin-jang sorrendjét”, sok utódunk fogja talán uralni 
majd a császári fővárost. Mivel belevéstük a „liù bó”17 ábráit, távol tartja 

12 Kitamura Takehsi, Takamatsuzuka to Kitora kofun no nazo, Tokió, Kodansha, 2008, 142–143.
13  Kitamura Takesi, Takamatsuzuka to Kitora kofun no nazo, Tokió, Kodansha, 2008, 107.
14  Kín.: Xin. Han Wudi uralkodásának vége felé, s különösen utódjai alatt a parasztok terhei növe-

kedtek, fokozódott a földkoncentráció, és ez az uralkodóház meggyengüléséhez vezetett. Wang 
Mang, az egyik császárné unokaöccse Kr. u. 9-ben palotaforradalmat hajtott végre, és Hszin néven 
saját dinasztiát alapított (Kr. u. 8-23-ig).

15  Kín.: Danyang. Híres rézlelőhely volt a Han-dinasztia idején.
16  Itt valószínűleg az emberi arc tiszta visszatükröződésére utalnak.
17  Ősi kínai táblás játék, jelenlegi formájában liù bó névvel illetik (六博). A tábla felületén lévő 

négyzetes vonalak alapján alakították ki a tükrön látható négyzetes vonalakat is. Ezzel feltehetőleg 
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a szerencsétlenséget. Ezzel a család örök gazdagsággal lesz megáldva, és 
a magas pozíciókat is el fogják nyerni, ahogy az egy uralkodóhoz illik.

Ahhoz, hogy értelmezzük ezt a forrást, meg kell vizsgálni az egész tükör 
szimbólumrendszerét. Feltételezhető, hogy a tükör középső gombrésze a világ-
mindenség középpontját, Kínát, azon belül is a fővárost, még inkább átvitt érte-
lemben a központot, a családot szimbolizálja. Körülötte található a Négy Égtájőr, 
akik nem mást hivatottak tenni, mint védelmezni az általuk közre fogott teret, 
tehát az országot, a családot, az egyén evilági és túlvilági életét. További szele-
tekben szerepel a 28 ókori kínai Holdház, amelyek tulajdonképpen csillagképek. 
Ezek általában a bronztükröket rejtő sírkamra mennyezetére is fel voltak festve.18 
Szintén megtalálhatjuk a körcikkekben a kínai asztrológia 12 állatövi jegyét is. 
Ezek az égi szimbólumok együttesen a Mennyet, az égi birodalmat jelképezhetik. 
Tehát egy komplett univerzumképet (Ég és Föld) vetít elénk a tükör, amely körül 
a fenn megadott, látszólag véget nem érő szöveg fut. 
Ennek tudatában két sort érdemes kiemelni: 
1, 左龍右虎掌四彭 
Mivel bal oldalról a Sárkány, jobb oldalról a Tigris őrzi a négy égtájat…
2, 朱雀玄武順陰陽 
Suzaku és Genbu követi az „inyō”19 sorrendjét… 

A bevésés szerint az Azúrkék Sárkány és a Fehér Tigris egyfajta védőszellem-
ként szerepel: a két oldalsó irányból vigyázza az élő mindennapjait vagy az el-
hunyt örök álmát. Ezzel szemben a déli és az északi égtájőrt, a Vörös Madarat és 
a Fekete Harcost a szöveg a kozmikus dualitásnak rendeli alá, ők azért felelősek, 
hogy az univerzum kettőssége zavartalanul létezhessen egymás mellett. Érdemes 
továbbgondolni a dualitás kérdését az égtájőrök szempontjából. A japán inkit 
(陰気), azaz melankóliát magában hordozó Fekete Harcos a lába alatti földről 
közvetíti ezt az érzetet, míg a Vörös Madár a vidámságot, temperamentumos 
életvitelt, energiát, japánul yōkit (陽気) reprezentálja, miközben felrepül az égbe. 
A két állat tartja egyensúlyban a két végletes érzelmet és a tér két vertikális 
végpontját, az Eget és a Földet. Ezáltal biztosítja a tükör tulajdonosának a lelki 
harmóniát. A Fehér Tigris és az Azúrkék Sárkány esetében ugyanez a kettősség 

azt akarták mágikusan előrevetíteni, hogy ahogy a játékban is védekezni lehet a vonalakon belüli 
területen, úgy a tükör is védelmet nyújt majd az égtájőrök és a védelmi vonalak segítségével az ártó 
szellemek és démonok ellen.  

18  Japánban ilyen a Takamatsuzuka-sír és a Kitora-sír. Koreában a Gangseo Nagy- és Közép-sír.
19  Jap.: 陰陽A jin és jang kettős koncepciója leírja azokat az ősidőktől fennálló, egymással szemben 

álló, de mégis egymást kiegészítő kozmikus erőket, amelyek megtalálhatók a világegyetem összes 
jelenségében.
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jelenik meg, ők a két horizontális irányból próbálják a teret kiegyensúlyozni, 
ezáltal utat mutatva a világban. 

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy az ókori kínai és japán bronztükrökön 
megjelenő Négy Égtájőr mitikus alakja több funkcióval is bír mint szimbólum: 
egyrészt egy kiegyensúlyozott, gazdag életet jelképezett tulajdonosának, távol 
tartva tőle a rossz, ártó szellemeket; másodsorban a már túlvilágra távozott lé-
lekért felelős. Utat kell mutatnia ahhoz, hogy a lélek a túlvilágon is megtalálja 
az örök harmóniát, abban az apró univerzumban, amelyet a sírkamra maga 
hivatott jelképezni. Mindezen kínai eredetű szimbólumrendszerek mellett Ja-
pánban olyan új jelentőséget is kaptak ezek a tükrök, amely csak a szigetországra 
volt jellemző. A már meglévő ősi sintó hitvilág, a Napistennő kultusza hamar 
befogadta a külföldi tanokat, amelyek nemhogy meg nem semmisítették, hanem 
éppen erősebbé tették annak alapjait, létrehozva egy máshol nem tapasztalható, 
egészen különleges spirituális ötvözetet. Így történhetett meg, hogy a Yayoi-kor-
szak importált kínai tükrei után a halomsírok korszakának immáron japán tükrei 
megőrizték a Négy Égtájőr szimbolikáját.
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vörös erika

Hegy a világban, világ a hegyben 
A szakrális világ földi megnyilvánulása 

a japán eszmerendszerben

A Földtől az Ég felé magasodó hegyek központi helyet foglalnak el számos kul-
túra szellemi hagyományában. A buddhizmus Méru hegye, a görög mitológia 
Olimposza vagy Kína öt szent hegye csak néhány példa a szent magaslatokra. 
Nincs ez másképp Japán esetében sem.

A japán szigetek közel 80%-át hegyek alkotják, magaslatok nélküli síkság 
látványa pedig szinte elképzelhetetlen az országban. Nem csoda, ha a hegyek 
központi szerepet játszottak a vallási képzetek formálódásában. A kulturális 
kölcsönhatásoknak és vallási toleranciának is köszönhető sokszínűség ellené-
re a japán hegykultusz történetét végigkíséri a gondolat, amely szerint a hegy 
a születés és halál kettősségét magába foglaló, azt az újjászületés eszméje által 
meghaladó mágikus tér. Ezt a gondolatot szeretném a jelen írás középpontjába 
állítani, amely a buddhizmus hatására a hegy világtengelyként (axis mundi) való 
értelmezésében nyerte el teljes kibontakozását.

A hegyek tiszteletének szellemi háttere

Japán ősvallásában – amely alapvetően az ősök szellemének és a kaminak (神) 
nevezett istenségeknek vagy szellemeknek a tiszteletén alapul – kezdettől fogva 
kiemelt szerepet játszott a természet. A kamik leggyakrabban természeti erők 
megtestesítői, amelyek sokszor adott, különleges erőt vagy szépséget sugárzó 
helyekhez kötődnek. A természettel egykor szoros kapcsolatban élő emberek 
számára ugyanis a természet megnyilvánulásai fejezték ki a legmegközelíthetőbb 
formában a rajtuk túlmutató, áldáshozó (niki-mitama 和御魂) vagy félelmet 
keltő (ara-mitama 荒御魂) erőket. Ilyen kiemelt helyek voltak többek között 
a hőforrások, vízesések, mindenekelőtt pedig a japán eszmerendszerben külön-
leges szerepet játszó hegyek.
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Mielőtt a szentélyépületek emelésének szokása elterjedt volna, tisz-
teleti helyként is a természetnek ezek a megkapó helyszínei szolgáltak, 
amelyeket a szakrális világ egyfajta megnyilvánulásainak is tekinthetünk 
a Földön. Japánban a hegyek nemcsak istenek, különös lények vagy az ősök 
szellemének lakóhelyeként szolgálnak, de sokszor magát az egész hegyet az is-
tenség megjelenési formájának tekintik. Az ilyen, Nara tartománybeli Miwa-
hegyhez hasonló, shintai-zannak (神体山) nevezett hegyek tiszteletére emelt 
szentélyekben ezért a mai napig hiányzik a shintai (神体) és a shinden (神殿).1 
Ez a gondolat a hegyek későbbi korok buddhizmusában betöltött szerepét is 
megalapozza. 

A kettősségen túl

A legkorábbi időktől megfigyelhető, hogy a hegyet e világ és túlvilág találkozó-
helyeként, az élet-halál kettősségét meghaladó, mágikus térként közelítették 
meg. Mindez abban is kifejeződésre jut, hogy az emberi élet két legjelentősebb 
eseményének, a születésnek és a halálnak a színterét is régtől fogva ide kötöt-
ték. A hegyek képéhez társult kettősségre az is magyarázatul szolgálhat, hogy 
a természeti csapásoktól sújtott japán szigeteken a természetnek és a hegyeknek 
nemcsak az életadó, de pusztító arcát is jól ismerték. 

A legkorábbi időkben az emberek élete közvetlenül függött a hegyektől. A vadá-
szat és gyűjtögetés helyszíneként ugyanis innen származott a létfenntartásukhoz 
szükséges javak jelentős része. A hegy így „az élet forrásának” megtestesítőjeként 
a fizikai világban fejezte ki az emberek számára a termékenység és életadás mági-
kus képességét, amelyet a hegy kamija szimbolizált. A hegy életadó erejébe vetett 
hitről tanúskodnak a szüléshez kötődő népszokások is. Japán sok területén szo-
kásban volt, hogy szüléskor kiakasztják a hegyisten képét, a szülés közeledtével 
pedig a férj lóval a hegyek irányába indul a „hegyisten fogadására”.2 A földművelés 
Yayoi-korra (Kr. e. 300 – Kr. u. 300) datálható megjelenésével a hegyek a mező-
gazdasági termeléshez nélkülözhetetlen víz forrásaként is jelentőséget nyertek. 
A hegy istene és a rizsföld vagy szántóföld istene ugyanannak a kaminak a két as-
pektusává vált. Megjelent a nézet, amely szerint a hegyi isten (yama-no-kami 山の
神) ősszel és télen a hegyen lakik, tavasszal pedig a rizs föld istenének (ta-no-kami 

1  A shintai („az istenség teste”) az istent megtestesítő tárgy, a shinden pedig az ennek elhelyezésére 
szolgáló főépület egy szentélyben.

2  A szokás elsősorban az északkeleti Tōhoku régióban volt elterjedt. Hori Ichiro, Folk Religion in 
Japan: continuity and change, Chicago-London, The University of Chicago Press, 1968, 167.
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田の神) alakjában lejön a hegyről, hogy vigyázzon a termésre. A hegyek így to-
vábbra is megőrizték a termékenységgel összefüggő szerepüket.

A hegyi isten vándorlására vonatkozó hiedelem kialakulásában szerepet ját-
szott a hegyen lakó ősök szellemének elképzelése is. A korai időktől ugyanis 
általánosan elterjedt nézet volt, hogy a halottak lelke felszáll a hegyekbe, ahon-
nan továbbra is figyelemmel kíséri az utódok sorsát. A Nara-korban (710–794) 
ez a hiedelem annyira elterjedt volt, hogy a VIII. századi Man’yōshū (万葉集) 
versgyűjteményben található 84 banka (gyászdal 挽歌) közül 51 szerint nyug-
szik a halott hegyen, völgyben vagy sziklán. A yama-yuki („hegyekbe menni” 
山行き) kifejezés egyet jelentett a halállal, a yama-shigoto („hegyi munka” 山仕
事) pedig a sírásást jelentette.3 A néprajzkutató Yanagita Kunio elmélete szerint 
a család halottai adott idő eltelte után, a halált követő megtisztulás, valamint 
a hozzátartozók ezt elősegítő szertartásainak hatására egyesülnek az ősök szelle-
mével, amelyek bizonyos időközönként – újévkor vagy a gabona betakarításának 
időszakaiban – felkeresik az utódokat. Vándorlásuk révén összekötik az e világot 
és túlvilágot, a termésről való gondoskodásuk révén pedig továbbra is az élet 
forrásaiként szolgálnak a leszármazottak számára.4 

Mindezek alapján talán látható, hogy a hegyek születésben és elmúlásban 
betöltött szerepe nem áll ellentétben egymással. Japánban az „e világgal” (kono 
yo 此の世) szembeállított „másvilágra” (ano yo 彼の世) alkalmazott egyik meg-
jelölés, a Ne-no-kuni („A Gyökerek Országa” 根の国) kifejezés is utal rá, hogy 
a japánok elképzeléseiben a „túlvilág” nem pusztán a holtak lakhelyeként, de 
egyben az élet forrásaként is szerepelt.5 Emellett számos mítosz is tanúskodik 
arról, hogy a halálból származó új élet gondolata nem volt ismeretlen a japán 
eszmerendszerben, amely a természet ciklikus megújulásának megfigyeléséből 
is következhetett.6

3  Hori, i.m.,150–154.
4  Yanagita Kunio elméletének összefoglalásaát ld. Shintani Takanori, Kamigami no Genzō: saishi 

no shōuchū, Tōkyō, Rekishi Bunka Raiburarii, 2000, 4–11.
5  Az alvilágot Japánban több különböző névvel is illették: Ne-no-kuni, Yomi-no-kuni („A Sötétség/

Hegyek Országa” 黄泉の国), Tokoyo-no-kuni („Az Örökkévalóság Országa 常世の国). A hármat 
többnyire megfeleltetik egymásnak, valószínűleg azonban különböző hagyományokra vezethető 
vissza. Ezért is lehet ellentmondás a között, hogy pontosan hol található ez az ország. A Ne-no-
kunihoz ugyanis többféle elképzelés is fűződik: a hegyen kívül néha a föld mélyén, a tengeren túl 
vagy a tenger alatt képzelték el. 

6  Ide sorolható a teremtő istennő Izanami halála, valamint a tűzisten Kagutsuchi (迦具土) és 
a Nagy Élelem Istennő, Ōgetsu-hime (大宜津比売) megölésének mítosza a Kojiki krónikában. 
Mindhárom esetben a holttestből újabb istenek vagy kultúrnövények jönnek létre. Ko-dzsi-ki: Régi 
történetek feljegyzései (Japán őstörténet), ford., magy. Kazár Lajos, Sydney, Magyar Történelmi 
Társulat, 1982, 29–31, 41–42.
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A hegyeket így olyan, időn túlmutató helyként közelíthetjük meg, ahol a szü-
lető gyermek lelke belép, az elhunyté pedig kilép az emberi világból, és amely 
emellett a mezőgazdasági termelés szempontjából is az élet megújulásának szín-
tereként szolgált.7 Japánban ezért a hegyek a korai időktől kezdve fontos szerepet 
játszottak az élet körforgásában. 

A hegy, mint a szellemi gyakorlat színtere

Új korszak nyílt a japán hegytisztelet történetében, amikor a taoizmus és a budd-
hizmus hatására az emberek először kezdtek hegyekbe vonulni a szellemi gya-
korlás céljából. A korai időkben ugyanis a hegy érinthetetlen, szent helynek 
számított, a hegyre való belépéskor így minden esetben szertartásokkal kellett 
engedélyt kérni az istenektől.8 

A legkorábbi időkben a hegyekbe vonuló emberek valószínűleg a hegy kö-
rüli településeken sámánikus szerepet betöltő gyógyítók, illetve „varázslók” 
(majinai-shi 呪い師) lehettek, a rituális hegyi aszketizmus célja pedig a kamik 
haragjának lecsillapítása és áldásuk elnyerése lehetett a falu számára. 

Új célt a buddhizmus hozott a hegyi gyakorlás történetében. Japánba ke-
rülésének idején (VI. sz.) elsősorban varázslásnak, gyógyító erőnek tekin-
tették, amelynek elsődleges szerepe még a Nara-korban is az ország szútrák 
általi védelmezése és a katasztrófák elhárítása volt. Az állami irányítású 
buddhizmus mellett azonban ebben a korban jelent meg az úgynevezett 
hegyi buddhizmus is, a hivatalos narai iskolákhoz nem tartozó szerzetesek 
tevékenységével. A Nara-korban nemcsak a hegyekbe vonuló buddhista 
szerzetesek, de az itt gyakorló, buddhizmuson kívül álló szent emberek 
(hijiri 聖) száma is megnőtt.

Ebben az időben a törekvők a hegyekbe konkrét gyakorlati haszonnal járó, 
mágikus képességek (genriki 験力) megszerzéséért vonultak, amelyek a köznép 
körében való népszerűségüket és egyben megélhetésüket is biztosították. A gya-
korlók a hegyekbe vonulva részesültek a természet és a hegy szellemi erejéből, így 
mágikusnak nevezhető képességekre tettek szert, amelyeket a falvakba visszatérve 
többek közt jóslásra, szellemidézésre, gyógyításra vagy esőhozásra használtak, 

7  Nihon shūkyō jiten, szerk. Ono Yasuhiro – Shimode Sekiyo–Sugiyama Shigetsugu – Suzu-
ki Norihisa – Sonoda Minoru – Nara Yasuaki – Bitō Masahide – Fujii Masao – Miyake 
Hitoshi – Miyata Noboru, Tokió, Tōkyō, Kōbundō, 1994, 632.

8  Somekawa Akiyoshi, „Hotoke no koromo o kiserareta kami no yama” = sangaku shinkō to 
nihonjin:The Mountain Worship and the Japanese, szerk. Yasuda Yoshinori, Tōkyō, NTT Shuppan 
Kabushiki Gaisha, 2006, 307–324.
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szolgálataikért cserébe pedig élelmet vagy pénzt kaptak az itt lakóktól. Szerepük 
tehát hasonló volt a korábbi, samanikus szerepet betöltő helyi szent emberekéhez. 
Nem kizárt, hogy az új hit követői tanultak elődeiktől, átvették azok szerepét, 
vagy a buddhizmus hatott a korábban ilyen feladatokat ellátó személyekre.9

A kínai elképzelések is jelentős szerepet játszottak a hegyi aszketizmus kiala-
kulásában, amelyek már a Yayoi-kortól hatást gyakorolhattak a japán hitvilágra. 
Elsősorban a kínai öt elem és a yin-yang ellentétpár elképzelésének hatására 
a VI. században alakult ki a japán ezoterikus kozmológia és természettudomány, 
az onmyō-dō („a yin és yang útja” 陰陽道), amelyből számos elem került át a hegyi 
aszketizmus gyakorlatába.10 A gyógyításhoz, jósláshoz vagy a szerencsétlenség 
talizmánokkal történő elhárításához hasonló mágikus technikák is a taoista 
gyökerekre vezethetők vissza.

Mindezek a hagyományok összefonódva hozták létre a népi vallásosság szintjén 
a sajátosan japán hegytiszteleti formát, a shugendōt (修験道),11 amely a yama-
bushik („a hegyekben lakozó /leborulást végző” 山伏) tevékenységéhez köthető, 
és amelynek kialakulásában a legnagyobb szerepet az ezoterikus buddhizmus 
megjelenése játszotta.

Az ezoterikus buddhizmus hatása

Az ezoterikus buddhizmus (mikkyō 密教) viszonylag korán, valószínűleg már 
a Nara-kor előtt bekerült Japánba, és már a VIII. századtól hatást gyakorol-
hatott a hegyi gyakorlatok különböző formáira. A Heian-korban (794–1192) 
megalakuló új szekták – a Saichō (Dengyō Daishi, 787–822) nevéhez fűződő 
tendai (天台) és a Kūkai (Kōbō Daishi, 774–835) által alapított shingon (真言) 
szekta – hatására azonban ugrásszerű fejlődésnek indult az addig kezdetleges, 
gondolati rendszert nélkülöző hegyi aszketizmus összeolvadása az ezoterikus 
buddhizmussal. Mindkét ezoterikus irányzat hegyre helyezte a központját: 
a tendai iskola a Shiga tartomány és Kiotó határán fekvő Hiei-hegyre, a shin-
gon pedig a Wakayama tartománybeli Kōya-hegyre. A feltételezések szerint 

9  shugendō no hon: Kami to hotoke ga yūgō suru sankai mandara, Tōkyō, Gakushū Kenkyūsha, 
20057, 24–25.

10  Kínában a Hat Dinasztia korában (IV–VI. sz.) lettek a hegyek a természetfeletti megtapasztalá-
sának, egyben a társadalomból való kivonulásnak a helyei. A zavaros történelmi helyzet hatására 
ekkor zarándokok egész serege folytatott szellemi gyakorlatot a hegyekben a halhatatlanság 
elérésének érdekében, hiszen ezek voltak a halhatatlanok lakhelyei, az Éggel való kapcsolattartás 
helyszínei.

11  „A gen gyakorlásának útja”. A gen egyfajta, gyakorlás által elsajátítható, mágikus erőt jelent. 
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azért, mert ezek a helyek már az ezoterikus buddhizmus elterjedése előtt is 
vallásos központok voltak. Azáltal pedig, hogy a vallásalapítók a helyi isteneket 
iskolájuk védőszellemeiként ügyesen beépítették a mikkyō világképébe, elő-
segítették annak köznép körében való elterjedését. 

A mikkyō hatására létrejött adminisztrációs rendszernek köszönhetően a korai 
hegyi gyakorlási forma jól szervezett irányzattá, shugendōvá alakult.12Az ezoteri-
kus buddhizmus legnagyobb érdeme mégis az volt, hogy az eddig különleges erők 
kifejlesztését megcélzó mágikus gyakorlat a tudat művelésére irányuló szellemi 
törekvéssé vált. Rendkívül kifinomulttá váltak a gyakorlati rítusok, amelyekhez 
magas szintű filozófia társult. A shinbutsu shūgōhoz (神仏習合)13 hasonló, a régi 
és új hit összeegyeztetésére irányuló törekvéseknek köszönhetően a korai idők 
hegyekhez fűződő elképzelései továbbéltek, sőt az ezoterikus buddhizmus tanai-
nak hatására filozófiailag magasabb szintre emelkedve új értelmet nyertek.

A hegy, mint kozmikus tér

A shingonnak köszönhetően került a shugendōba a jelen írás szempontjából talán 
legjelentősebb filozófiai elem, ez pedig nem más, mint a hegyek mandalaként 
való értelmezése.

A mandala kozmikus diagram. Tágabb értelmében isteni világok vagy a vi-
lágegyetem mint makrokozmosz kétdimenziós megjelenítése. Emberi szinten, 
mikrokozmoszként pedig a bennünk rejlő erőkkel állíthatók párhuzamba, hiszen 
a buddhizmus szerint minden létforma, beleértve a buddhákat és bódhiszattvá-
kat is, tudatállapotokat szimbolizál. A mandala ezeknek a potenciális erőknek 
a felébresztését segíti azáltal, hogy képi formában megjeleníti azokat, így egyfajta 
pszichológiai térképként szolgál a meditációban végrehajtott belső utazáshoz.

Az ezoterikus buddhizmusban, különösen a shingon irányzatban, kiemelt 

12  A shugendō Kamakura-korban (1185–1333) kialakult, szervezett rendszerében adott területek 
egyes – tendai vagy shingon – templomok felügyelete alatt álltak, a yamabushik pedig vezetőként 
(sendatsu 先達) szolgáltak a területre zarándokoló arisztokrata látogatók számára. A shugendō 
olyan mértékig összefonódott a mikkyōval, hogy a XII. századtól szinte minden yamabushi 
kapcsolatban állt a két ezoterikus irányzat valamelyikével, amelyet az Edo-korban (1603–1868) 
kötelezően elő is írtak a számukra.

13  Japánban a buddhizmus megjelenésétől kezdve törekedtek a régi és új hit összeegyeztetésére. En-
nek érdekében az őshonos isteneket megfeleltették különböző buddháknak és bódhiszattváknak. 
Az elképzelés, amely szerint a buddhák a lények megmentésének érdekében különböző alakokat 
öltve – így Japánban a kamik alakjában – jelennek meg a világban, honji-suijaku (本地垂迹) elmélet 
néven ismert. A buddha a valódi lényeg (honji), a vele azonosított kami pedig annak csak adott 
időben, adott helyen működő megnyilvánulási formája (suijaku).
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je lentőséggel bírtak a mandalák. Az a tény is tanúskodik erről, hogy az irányzat 
központját, a Kōya-hegyet magát is mandalaként fogták fel. A hegy a lótuszvirág, 
azaz az anyaméh szimbóluma, a hegyet körülvevő nyolc csúcsot pedig a lótusz 
szirmaiként fogták fel. A hegyen álló templomot a gyémánt (vadzsra) temp-
lomának nevezték, amely az örökkévalóság, határtalan bölcsesség birodalmát 
képviselte. Itt, a központi pagodában helyezték el Mahávairócsana (Dainichi) 
szobrát. A templomnak ez a felosztása a shingonban központi jelentőségű „Két 
Világ Mandala” (ryōkai mandara 両界曼荼羅) – az Anyaméh-világ (Taizō-kai 胎
蔵界) és Gyémánt-világ (Kongō-kai 金剛界) mandala – gondolatát tükrözi. 

A Gyémánt-világ a végső igazság elpusztíthatatlanságának jelképe. Dainichi 
bölcsességét szimbolizálja, akinek megvilágosodása olyan szilárd és minden 
szenvedést összetörő, akár a gyémánt. Az Anyaméh-világ ennek a relatív, anyagi 
világban való működését, Dainichi együttérzését fejezi ki: az összes buddha és 
bódhiszattva belőle jelenik meg, hogy a lényeket a megvilágosodás felé vezesse, 
hasonlóan ahhoz, ahogy a lótusz vagy az anyaméh táplálja, neveli a magot vagy 
a magzatot, és mindent magába foglal. E két ellentét egyesüléséből épül fel a világ, 
a valóság teljessége, amelyet a transzcendens buddha, Dainichi szimbolizál.14

A Két Világ Mandalában rejlő gondolat a honji-suijaku elvével15 is össze-
függésben áll: minden kami buddhák és bódhiszattvák megjelenési formája, 
ezek pedig mind Dainichi manifesztációi. Mivel a buddhizmus szerint nem-
csak a buddhák és bódhiszattvák különböző magas tudatállapotok kifejezői, 
de minden jelenség – beleértve az anyagi világot is – a tudat megnyilvánulása, 
ezért a külső világ a belső világ megfelelőjének, metaforájának tekinthető. 
Ez alapján minden lényben és jelenségben benne rejlik a buddhatermészet; 
a buddhák világa lényegében megfelel az emberi világnak, a természeti világ 
pedig azonosítható a mandalával.

Az a mód, ahogyan Kūkai a Kōya-hegyet azonosította a két mandalával 
a shugendōra is nagy hatást gyakorolt. Itt a Két Világ Mandalát a fizikai világ-
ban az Ōmine-hegységnek feleltették meg: Yoshino a Gyémánt-világ, Kumano 
pedig az Anyaméh-világ mandala megjelenése a földön.16 Az ország más terüle-
tein is találunk példát konkrét földrajzi helyek mandalákkal való azonosítá sára. 

14  shugendō no hon: Kami to hotoke ga yūgō suru sankai mandara, Tōkyō, Gakushū Kenkyūsha, 
20057, 121.

15  L. 13. lábjegyzet.
16  Az 1180 körül íródott Shozan Engi (A hegyek karmikus eredete 諸山縁起) című műben található 

leírás a legkorábbi példa a hegyek mandalaként való értelmezésére. Allan G. Grapard, Flying 
Mountains and Walkers of emptiness: Toward a Definition of sacred space in Japanese Religions, 
History of Religions, 1982, 21/3, 210–211.
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Az Iwashimizu Hachiman-szentély kultuszát leíró Hachiman Gudōkun 
(1301–1304) Bandō17 nyolc tartományát az Anyaméh-világ mandalában ábrázolt 
lótusz nyolc szirmának, Kyūshū kilenc tartományát pedig a Gyémánt-világ manda-
la kilenc részének felelteti meg. A Zeami által írt Kintōsho („Az Arany-sziget könyve” 
金島書) az Awaji-szigetet a Gyémánt-, a Sado-szigetet pedig az Anyaméh-világ-
gal azonosítja. Bizonyos hegyek esetében az Anyaméh-világot barlangok, völ-
gyek, a Gyémánt-világot pedig kiugró sziklák és hegyormok jelképezték.18

A két mandala valamennyi buddhája és bódhiszattvája így ezekben a hegyek-
ben létezik, és minden szirt, kő és fűszál buddha testének a részévé válik. Az ezen 
a területen vándorló gyakorlók tehát nemcsak meditációban, vizualizáció során 
léphettek be a mandalába, hanem fizikai valójukban is, és ez egészen rendkívüli 
színezetet adott a gyakorlásnak. A hegymászás során végzett rítusok hasonlóak 
voltak azokhoz, amelyeket egy két- vagy háromdimenziós mandala előtt végeztek 
volna. Azáltal tehát, hogy a gyakorlás során a mandalában ábrázolt, önmagukban 
rejlő szellemi erőket kifejlesztették, átvitt értelemben találkoztak az ezeket jel-
képező buddhákkal és bódhiszattvákkal, így a belső út egybeesett a külsővel.

A hegyi világ mandalák

A földi és isteni világ megfeleltetéséről a sangaku mandarának („hegyi mandala” 
山岳曼荼羅) nevezett, szent hegyeket ábrázoló képek is tanúskodnak, amelyek 
a XIII. századtól jelentek meg Japánban. Japánban nemcsak a sematikus ezote-
rikus mandalát nevezik mandarának, hanem minden egyéb vallásos, kamikat 
és/vagy buddhista megfelelőiket ábrázoló képet. A sematikus mandalákhoz ha-
sonlóan, ezek is térképszerűen ábrázolnak szent helyeket, ahol a szellemi világ 
megnyilvánul. Egyedülállóságuk abban rejlik, hogy nem csupán az isteni világot, 
hanem konkrét, földi helyszíneket ábrázolnak a hozzájuk kötődő istenségekkel 
együtt. Sokszor egy képen szerepel a valódi táj és az isteni világ, amelynek megfe-
leltetik. Azáltal, hogy a szentélyépületeket valósághűen ábrázolva hangsúlyozzák 
e helyek fizikai szépségét, kifejezik a szakrális birodalom és a földi táj egymással 
való lényegi azonosságát. A shinbutsu shūgō jóvoltából nem ritka az sem, hogy 
szentélyeket ábrázoló képeken buddhákat és bodhiszattvákat ábrázolnak, vagy 
a Tiszta Föld ábrázolások elemei jelennek meg a shintō isteneket megjelenítő 
kami mandarákon. Később, a XVI–XVII. században jelentek meg a zarándok-
lat mandalák (sankei mandara 参詣曼荼羅), amelyek az akkoriban népszerű 

17  A mai Kantō régió.
18  Grapard, i. m., 213–214.
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zarándoklat útvonalakat ábrázolták. A zarándoklat mandalák a nagyközönség 
számára készültek, és lehetőséget adtak a híveknek, hogy a valódi utazás helyett 
a mandalán való elmélkedés során mentálisan, belső utazásként élhessék át 
a zarándoklatot.19 Az a folyamat, amelynek során a hívők egy valóságban létező 
zarándokutat vizualizáció által teljesítenek, éppen az ellentéte annak a törekvési 
módnak, ahogyan – a hegy mandalaként vagy Tiszta Földként való felfogása ál-
tal – a shugendō gyakorlói a buddhák világát járják be fizikai valójukban.

Bármelyik formáját is tekintjük azonban, a mandalák, valamint a hegy világten-
gelyként való felfogása központi szerepet töltött be a shugendō gyakorlatában.

A „Tíz Világ Gyakorlat”

A shugendō gyakorlatok mögött meghúzódó eszmei hátteret a legtöbb esetben 
a hegyek mandalaként vagy világtengelyként való értelmezése adja. A shugendō 
gyakorlatokat alátámasztó legfontosabb elképzelés a „szimbolikus halál és szel-
lemi újjászületés” gondolata, amely új értelemmel ruházta fel a hegynek mint 
élet-halál kettősségét magába foglaló, mágikus térnek a korai elképzelését.

A korai idők számos gyakorlási módját a Muromachi-kortól (1392–1573) 
a „Tíz Világ Gyakorlat” (jikkai shugyō 十界修行) néven foglalták egységes rend-
szerbe. A „tíz világ” nem más, mint a buddhista világkép tíz létformája, amelyeket 
egyenként megfeleltettek a gyakorlás egy-egy részével vagy rítusával. A gya-
korlatok végzése által a törekvő az alacsonyabb létformáktól kezdve egészen 
a megvilágosodásig végigjárhatta a szellemi fejlődés útját, hasonlóan ahhoz, 
mintha egy hegyet mászna meg. Úgy tartották, hogy a tíz világ szimbolikus meg-
tapasztalásával a gyakorló már jelen testében elérheti a buddhaságot (sokushin 
jōbutsu 即身成仏). A tíz gyakorlat a következő volt.

Pokollakó lények világa: a gyakorló egy kis tuskóval önmagát üti, így ráébred 
Dainichivel való azonosságára. Éhező szellemek világa: gyónás. Állatok világa: 
a karmikus bűnök súlyának felmérése. Félistenek világa: tartózkodás a víztől. 
Emberek világa: megtisztulás a szenvedésektől rituális mosdás által. Istenek vi-
lága: rituális birkózás (sumō 相撲). Srávakák: rituális tánc. Pratjéka-buddhák20 
rőzsegyűjtés a goma (護摩) tűzszertartáshoz. Bódhiszattvák: tartózkodás a ga-
bonaféléktől. Buddhák: beavatási szertartás.21

19 Elizabeth Ten Grotenhuis, Japanese Mandalas: Representations of sacred Geography, Honolulu, 
University of Hawaii Press,1999, 143–144.

20  A srávakák a hallás, tanulás által megvilágosodásra törekvők, a pratjéka-buddhák az önmaguktól 
megvilágosodók.

21  shugendō no hon: Kami to hotoke ga yūgō suru sankai mandara, Tōkyō, Gakushū Kenkyūsha, 20057, 44–45.
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A Tíz Világ Gyakorlat legtöbb eleme a mai időkig a Haguro-sanon végzett, 
„belépés az őszi hegyoromra” (aki no mine-iri 秋の峰入り) nevű ceremóniában 
maradt fenn, amelynek során a gyakorló szimbolikusan meghal, majd a budd-
hista kozmológia hat világán keresztül a karmikus szennyeződéstől megtisztulva, 
buddhaként születik újjá. A szertartást augusztus végén, nyolc napon keresztül 
tartják. Az Anyaméh-világba való belépéssel kezdődik, amelyet a yamabushik 
speciális kalapja (tokin 頭巾) és az általuk használt szent fadoboz (oi 笈) szim-
bolizál. A gyakorló lelke ebbe a dobozba száll, amely Dainichi méhét szimbo-
lizálja. A szertartás során egy szimbolikus pálcát (bonten 梵天) a Kogane-dōba 
(„Arany-csarnok”) vetnek, amely férfi és nő egyesülését jelképezi. Ekkor az oi 
anyaméhhé válik. A gyakorlók ezután a hegynek hódolva felmásznak a Kōtaku-ji 
templomhoz, ahol az elvonulásukat töltik majd. A templomot a „Nagy Anya” 
méhét jelképező elemek díszítik: a mennyezetről lógó, sodort kenderfonalakkal 
körülburkolt vörös és fehér anyagok például ereit és csontjait szimbolizálják. 
A gyakorlók fehér öltözéket viselnek, amely hasonló ahhoz az anyaghoz, amelybe 
a halottakat burkolják, ezáltal is jelképes halálukra utalnak. A gyakorlás rítusai 
és elemei során szimbolikusan megtapasztalják a hat létformát. Rizskorpából 
és paprikából előállított füst belélegzése (pokol), böjt (éhező szellemek vilá-
ga), tartózkodás a víztől (állatok világa), rőzsegyűjtés, sumō (aszurák világa) és 
gyónás (emberek világa) is szerepel a rítusok közt. A goma nevű tűzszertartás 
során – amelynek tűzifái az emberi csontokat szimbolizálják – megtisztítják 
a hat érzéket, és szimbolikusan elégetik a vágyakat. Éneklés jelképezi az istenek 
világát. A gyakorlás végeztével a törekvők az újszülött első sírását utánzó kiál-
tással (ubu-goe 産声) ereszkednek le a hegyről, ahol át kell ugraniuk egy rituális 
tűzön. Ezzel úgy tekintik, hogy a gyakorlók újjászülettek, új neveket, fokozatokat 
vagy tanításokat kapnak.22

A szimbolikus halál jelentősége

A Tíz Világ Gyakorlatban különös figyelmet érdemel az a motívum, hogy a Tiszta 
Földre való belépéshez vagy buddhává váláshoz az embernek bizonyos értelem-
ben „meg kell halnia”. Nem fizikai értelemben vett halálról van azonban szó, 
hanem arról az áldozatról, hogy a megvilágosodáshoz, a dolgok egységében 
megvalósuló valódi léthez szükségszerű a zárt, individuális értelemben vett „én”, 
az ego feladása. Ez a gondolat konkrét formában fejeződik ki a sennichi-kaihō-
gyōhoz (千日回峰行) hasonló, rendkívül nehéz aszketikus gyakorlatokban is.

22  Hori (l. 2. jegyzet) i. m., 173–174.
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A sennichi-kaihōgyōt a tendai buddhizmus központjában, a Hiei-hegyen vég-
zik, és magába foglalja a legtöbb hegyi gyakorlási formát: megtisztulás a vízesések 
alatt, böjt vagy alvás nélküli vándorlás. Az első három évben évente száz napig, 
a negyedik és az ötödik évben pedig kétszáz napig megszakítás nélkül tesznek 
egy-egy kört mindennap a hegy körül. Ezután következik a gyakorlás legne-
hezebb szakasza, a dō-iri („csarnokba vonulás” 堂入り), egy kilencnapos böjt 
étel, ital és alvás nélkül, amely során a törekvő lótuszülésben ülve folyamatosan 
szútrákat recitál, valamint egyéb buddhista szertartásokat végez. A gyakorló 
ekkor fizikálisan is a halál közelébe kerül. Úgy tartják, hogy ez által elveti ko-
rábbi énjét, és megvilágosult lényként nyer új életet. Szimbolikus újjászületését 
követően gyakorlását minden érző lény megsegítésének kell szentelnie. A dō-irit 
követő években meghosszabbított útvonalakon teszi meg a hátralevő száznapos 
körutakat.23 A sennichi-kaihōgyō hegy körüli vándorlását éjszaka végzik, ebben 
az elemben is a halál sötétjébe való alászállás szándéka fejeződik ki. Csak aki 
megtapasztalta a halált, az nyerhet új életet szellemi értelemben is.

A világtengely megmászása

A gyakorlatok során a törekvőknek nemcsak, hogy szimbolikusan „meg kell 
halnia”, de végig kell járnia az alsóbb világokat is, hogy ezáltal megtisztulva szü-
lethessen újjá a Tiszta Földön. Ez a gondolat sajátos kultuszt hozott létre többek 
közt a Tateyama esetében. Sziklás felszínének, kénes kigőzölgéseinek és füstjének 
köszönhetően a Heian-kortól (794–1185) kezdve elterjedt volt a nézet, amely 
szerint a hegyen található a pokol világa. Különösen a Jigoku-dani („Pokol-völgy” 
地獄谷) nevű völgyéhez fűződik ez a hiedelem. Ez az elképzelés a Tiszta Föld 
kultusszal vegyülve eredményezte a gondolatot, amely szerint a hegyre mászók 
a pokol végigjárásával megtisztulhatnak bűneiktől, majd a csúcsra felérve – 
a gyönyörű kilátás által felidézett – Tiszta Földre érkeznek.24 Általánosságban is 
elmondhatjuk, hogy Japánban a krátereket, völgyeket gyakran a pokol, a hegycsú-
csot pedig a buddhák világának feleltetik meg. Olyan hegyek is léteznek – többek 
közt a Kōya-hegy is –, ahol meghatározott területek képviselik a templom körül 
a poklot vagy a paradicsomot, a látogatóknak pedig át kell haladniuk az előbbi 
helyen, mielőtt a másikhoz érnének.

A hegymászás és a „Tíz Világ Gyakorlathoz” hasonló rítusok során a gyakorlók 
szimbolikusan átélhették, és saját szellemi fejlődésük szolgálatába állíthatták 

23  Ian Reader, Religion in contemporary Japan, London, Macmillan Press, 1991, 124–128.
24  Machida Sōhō, Yama no reiryoku, Tōkyō, Kōdansha, 20055, 170–174.
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az élet, halál és újjászületés körforgását. Mivel a buddhizmusban minden létforma 
tudatállapotokat szimbolizál, a Tíz Világ Gyakorlat során a törekvő a negatív 
késztetéseket jelképező világok meghaladása által magasabb rendű tudatállapotot 
fejleszthet ki magában, ily módon járva be a szellemi fejlődés útját. A hegy itt 
már a létezés teljességét magába foglaló kozmikus térként, világtengelyként 
jelenik meg.

Érdemes megemlíteni, hogy Japán legszentebb hegye, a Fuji is tíz állomásra 
van osztva, amelyek mind egy-egy létformát szimbolizálnak. A hegymászás 
által a tíz világ szimbolikusan végigjárható, majd a csúcsra érve megtekintett 
napfelkelte (go-raikō, 御来光 „a fény eljövetele”) a Buddha érkezését szim-
bolizálja.25

A yamabushi öltözékének szimbolikája

Az elgondolás, amely szerint a yamabushi gyakorlatai révén már ebben a testében 
elérheti a buddhaságot (sokushin jōbutsu) a gyakorló öltözetében is kifejeződött. 
Felszerelésük minden tartozéka szimbolikus volt. A köpeny (suzukake 鈴掛) 
és a hakama (袴) a Gyémánt- és Anyaméh-világot, a kis fejfedő (tokin) pedig 
Dainichit jelképezte. A hat bojttal ellátott gallér (yuigesa 結袈裟) a tíz világnak, 
a bojtok a hat páramitának feleltek meg.26 Felszerelésük többi eleme – az imafüzér 
(juzu 数珠), a kagylókürt (hora 法螺), a pálca fémgyűrűkkel a végén (shakujō 
錫杖), a szarvasbőr (hisshiki 引敷), a lábszárvédő (kyahan 脚絆), a szútratartó 
(oi), az úti doboz (katabako 肩箱), a kalaphoz tartozó fejkötő és derékra kötött 
kötél (kai-no-o貝ノ緒) – is mind a buddhasághoz vezető utat és a buddhaként 
való újjászületést jelképezte.27

Ez által a yamabushi maga is a létezés teljességét jelképező két mandala, 
azaz Dainichi megtestesítőjévé vált. A shugendō gyakorlók öltözéke kifejezte 
a világi és a buddhaállapotok lényegi azonosságát és a jelen testben való budd-
hává válás lehetőségét. Ily módon is magukba akarták fogadni a Buddhát, saját 
testüket, beszédüket és tudatukat pedig a mudrák, mantrák28 és meditáció által 
a Buddha testével, beszédével és tudatával azonosítani.

25  Reader, i. m., 116.
26  A hat tökéletesség vagy megvilágosodott tulajdonság az adakozás, erény, türelem, igyekezet, 

összpontosítás és bölcsesség.
27  a History of Japanese Religion, ed. Kasahara Kazuo, Tokyo, Kosei Publishing Co, 2001, 

327–328.
28  A mudra („pecsét”) jelentést hordozó kéztartás, a mantra szent szótagba vagy szótagokba foglalt, 

nagy szellemi jelentőségű gondolat.
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A shugendō gyakorlók ruhájának jelentésrétegei révén a külső és belső, anyagi 
és szellemi világ, mikrokozmosz és makrokozmosz azonosságán alapuló össze-
tett szimbólumrendszer jött létre, ahol a szerzetesek maguk is a két világ, azaz 
Dainichi megtestesítőivé váltak, és a Két Világ Mandalának tekintett hegyekben 
lakozva a Tíz Világ Gyakorlaton keresztül szimbolikusan bejárták a buddhaság-
hoz vezető utat.29

Összefoglalás

A hegyekhez fűződő hiedelmek és kultuszok történetét a legkorábbi időktől 
végigkíséri a gondolat, amely szerint a hegy az élet-halál kettősségét meghaladó, 
kozmikus tér.

Ott rejlett ez a felfogás már a korai természetkultusz megszületésekor is. 
Marco Pallis írja: „…az őseredeti erdő, tulajdonképpen az egész Természet 
a maga érintetlen ősállapotában, valami bensőséges szakralitás, a teljesség 
sajátos foglalata”.30 A természetben – különösen a hegyeken, ahol Ég és Föld 
egyesülni látszik – az ember visszatér a „forráshoz”. Eggyé válik minden 
létezővel, és önnön igazi valója tárul fel előtte. E teljességélmény hatására 
megtapasztalhatja önmagában rejlő erőit, amelyeket az istenek alakjában ön-
tött megközelíthető, megszemélyesített formába. Ilyen értelemben válhatott 
a hegy az istenek lakóhelyévé, és egyben ezért szolgálhat a lelki gyakorlás 
színtereként is.

A buddhista szemlélet a világot, mint külső valóságot azonosnak tekinti a bel-
ső világgal. A különböző létformák egyben tudatállapotok szimbolikus jelzésére 
is szolgálnak, az isteni létformák ily módon a meditációval elérhető különféle 
elmélyülési („felemelkedési”) szinteknek felelnek meg. A kamiknak buddhák 
megnyilvánulásaként való megközelítése magába rejti annak lehetőségét, hogy 
az ősi japán isteneket is az ember saját erőinek megszemélyesített szimbólumai-
ként értelmezzük. A létezés ilyenfajta leírását amolyan lelki-tudati térképnek 
tekinthetjük, amely a különböző tudatállapotokat ábrázolja, és egyben útmuta-
tást is tartalmaz, amely segítségére van az önmaga megismerésén keresztül a lét 
megértéséhez vezető utat keresőnek.

29  A yamabushi kifejezés írásjegyeit is szimbolikusan értelmezték. A yama (山) írásjegy a Buddha 
három testének (dharma-kája, szambhóga-kája, nirmána-kája), valamint a Buddha, a Lótusz-
szútra és Kongō Zaō Gongen egységét, a bushi (伏) karakter pedig a tudatlanság és a Dharma-
természet azonosságát fejezte ki. 

30  Marco Pallis, az út és a hegy, http://www.tradicio.org/kvintesszencia/trad98pallisuthegy.htm 
(2008. március 11.)
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Minden zarándoklat az Út, a szellemi fejlődés imitációja, a zarándokhely pedig 
a Célt szimbolizálja. A hegyekben folytatott gyakorlás nem csak külső, de egy-
fajta belső utazás is, amely az önismeret különböző állomásain vezet keresztül. 
A gyakorló útja önmagához, amelynek során a különböző megpróbáltatásokon 
keresztül átjut az alacsonyabb létformák világain – az ezek által ábrázolt tudat-
állapotokon – majd buddhákkal és bódhiszattvákkal „találkozva” az általuk 
jelképezett magasabb tudatállapotokat élhet meg. Az áldozat, amelyet meg kell 
hoznia nem más, mint az individuális értelemben vett személyiség elvetése, 
„halála”, hogy a valódi létezés, a nem kettősség állapota megvalósulhasson. 
A hegymászás tehát út a megvilágosodás felé, amelynek végén az úton járó csak 
önmagát találja. Visszatérés, ahol a Cél maga az Út.
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Deák Borbála zsuzsanna

A nevári buddhizmus sajátos arca

Tanulmányomban a nevári buddhizmus sajátos vonásait szeretném bemutatni. 
Először sorra veszem, milyen külső hatások érték, és azok hogyan formálták 
Nepálban a buddhizmust, majd rátérek arra, hogy mi is adja meg a nevári budd-
hizmus sajátos arculatát. Egy szerzetesi felavatási rituálé példáján keresztül rá-
világítok arra, miként keverednek a különböző vallási elemek, végül pedig szólok 
arról, hogyan él egymás mellett párhuzamosan a buddhizmus és a hinduizmus 
a vallásgyakorlók életében.

A már korábban is hanyatlóban lévő buddhizmus a muszlim hódítások követ-
keztében a 13. századra szinte teljesen kiszorult szülőhazájából, Indiából. A kör-
nyező térségekben azonban, így Nepálban is, újabb táptalajra talált. A theravāda 
irányzat Burma, Thaiföld, Laosz, Kambodzsa és Srí Lanka területén; a mahāyāna 
ág Nepál, Tibet, Kína, Korea, Vietnám, Japán, Indonézia térségeiben terjedt el. 
Minden országban, ahová eljutott, alkalmazkodott a helyi igényekhez, így a budd-
hizmus merőben különböző arcait láthatjuk az egyes ázsiai országokban. 

Nepálban egészen különlegesen formálódott a buddhizmus, mivel a térség 
a történelem folyamán nagyon nyitott volt a külső hatások felé. Ennek okai há-
rom fő forrásból táplálkoznak.

Először is Nepál, földrajzi elhelyezkedése folytán, fontos közvetítő szerepet 
töltött be. Délről India, északról a történelmi Tibet határolta. A kereskedelmi 
útvonalak pedig nem csak az anyagiaknak, hanem a szellemi javaknak is szabad 
áramlást biztosítottak. 

Másodszor Nepál mint önálló nemzeti állam csak 1769-ben alakult meg Prithvi 
Narayan Sah irányítása alatt. A 18. század előtti Nepált a Katmandu-völggyel 
azonosították, amely a történelem során különböző dinasztiák, mint a licchavi 
(5–9. sz.), a Ṭhakurī (9. sz.–1200) és a Malla (1200–1768) dinasztiák fennha-
tósága alá tartozott.1 A buddhizmus és a hinduizmus viszonya, dominanciája 

1  David N. Gellner, Monk, Householder, and Tantric priest: Newar Buddhism and its Hierarchy 
of Ritual, Cambridge University Press, 1992, 10.
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mindig változóban volt, az újonnan megalakult állam azonban a hinduizmust 
támogatta, és megkezdődött a buddhisták elnyomása.2 A buddhizmus – jelentős 
uralkodói támogatás hiányában –  nem tudott sikert aratni, így kénytelen volt 
egy kis kozmetikával beilleszkedni a környezetébe. 

Végül pedig Nepál „menekülttáborként” is szolgált a történelem folyamán 
mind a muszlim hódítások idején Indiából érkező, mind a Tibet kínai meg-
szállása óta beáramló tibeti buddhista szerzeteseknek.

E három tényező tehát együttesen azt eredményezte, hogy a nevári buddhizmus 
alapvetően nem zárkózott el más, főleg hindu vallási elemek beépítésétől, és ez 
mind a hitrendszerben, mind a vallásgyakorlatban lépten-nyomon fellelhető.

Kulturális kölcsönhatások Tibettel

A történelmi Tibet és Nepál közötti kulturális kölcsönhatási folyamatok fontos 
szerepet játszottak a nevári buddhizmus formálódásában. A két ország kap-
csolatában a 7. század eseményei döntő jelentőségűek voltak. Ebben az időben 
egyesítette ugyanis Szongcen Gampo (srong-btsang-sgam-po) a törzseket, meg-
alapítva a tibeti államot. Hatalmát dinasztikus házasságokkal is megerősítette. 
Egy kínai és egy nepáli hercegnőt vett feleségül. Az utóbbit, Bhrikuti Dévit a mai 
napig a zöld Tārā istennő formájában tiszteli a tibeti nép. Az újdonsült feleségek 
azonban nem egyedül jöttek az országba, hanem magukkal hozták saját kultúrá-
jukat. Ily módon elkezdődött egy nagyon intenzív kulturális kölcsönhatás a tibeti 
és a nepáli nép között. Sok szerzetes érkezett Nepálból Tibetbe, hogy tanítson, 
és szerzeteseket avasson, de ugyanígy a tibetiek is ellátogattak Nepálba, sokszor 
egy zarándokút keretében, hogy ott eszmecserét folytassanak, és tovább képez-
zék magukat. Ezek mellett kiemelkedően fontos szerepet játszott a két ország 
kapcsolatának alakulásában a buddhista szerzetesek közös fordítói tevékenysége, 
amelynek során mahāyāna szútrákat fordítottak szanszkritból tibeti nyelvre.

Később, a 11. században megalakultak Tibetben a különböző buddhista rendek: 
a nyingma (rnying-ma), a szakja (sa-skya), a kagyü (bKa’-brgyud) és a kadam 
(bKa’-gdams), utóbbiból alakult ki a gelug (dge-lugs) iskola, a dalai lámák rend-
je. E négy fontos rend közül a kagyü iskolának, azaz a Tilópa–Nárópa–Mar-
pa– Milarepa-hagyományláncolatnak volt meghatározó szerepe Nepálra nézve. 
A rend vezetői, a karmapák (zhva-dmar-pa) közül többen ellátogattak Nepálba, 
és az ottani buddhista közösségekkel szoros kapcsolatot építettek ki. A negyedik 
karmapa (chos-kyi-grags-pa-dpal ye-se) volt az első közülük, aki meglátogatta 

2  Andrew Skilton, a buddhizmus rövid története, Bp., Corvina, 1997, 154–155.
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déli szomszédait, majd a hatodik (gar-dbang-chos-kyi dbang-phyug) Katman-
du királyának tanította a dharmát. A nyolcadik (dpal-chen chos-kyi don-grub) 
Nepálban inkarnálódott, a tizedik (chos-grub-rgya-mcho) pedig oda menekült 
1788-ban. A karmapák tevékenysége folytán Nepál a tibetiek számára fontos 
buddhista centrummá és zarándokközponttá lett.3

Bár a kezdeti időkben a nevárok voltak a tudás közvetítői, Tibetben olyan 
mértékben felvirágzott a vajrayāna buddhizmus, hogy az irány megfordult, 
és idővel az ottani szerzetesek mentek tanítani Nepálba. A szoros kapcsolat 
legmarkánsabb eredménye a nevári buddhizmusra nézve, hogy erősen ritua-
lisztikus jelleget öltött.

A nevári buddhizmus sajátos vonásai

Ahogy már a fentiekben említettem, a buddhizmus minden országban, ahová 
eljutott, különböző utat járt be, és eltérő jelleget mutat. Az alábbiakban azon 
egyedülálló vonásokat emelem ki, amelyek kizárólag a nevári buddhizmus-
ban lelhetők fel.

Ezen vonások közül az egyik legszembetűnőbb, hogy maga a Szangha 
(szaṃgha), a buddhista „szerzetesi” közösség kaszti alapon szerveződik. A fel-
sőbb rétegbe tartoznak a vajrācāryák, az alsóbba pedig a Śākyák. Az előbbiek 
alakját talán a guruk és a bráhmanák szerepköreinek az összegyúrásában tud-
juk a leginkább megragadni, mivel ők a szellemi elit képviselői, a szertartások 
vezetői, de egyben személyes tanítók, beavatómesterek az ezoterikus vajrayāna 
tanokba is. Az utóbbiak a vajrācārya-k segédei a különböző rituálék folyamán. 
A nevári buddhisták általában úgy tekintik a két csoportot, mintha a vajrācāryák 
a vajrayāna, a Śākyák pedig a mahāyāna követői volnának.4 A valóságban nem 
ekkora a különbség, leszögezhető azonban, hogy a vajrācāryáknak összetettebb 
a feladatkörük. Kézzel fogható különbség, hogy a szerzetesi felavatás során ők 
még átesnek egy további beavatási rítuson is. Ezen kívül világi munkájukat te-
kintve is mutatnak eltérést. Bár a vajrācāryák és a Śākyák legtöbbje kézműves, 
az előbbiek inkább diplomások, az utóbbiak pedig kereskedők.5

Itt meg kell említenem, hogy a nevári buddhisták körében mára már teljesen 
eltűnt a cölibátus. A kolostoroknak két típusát különböztetik meg. Az egyik 

3  Ramesh K. Dhungel, Nepal-Tibet Relations and the zhva-dmar-pa (shyamarpa) lamas of Tibet, 
CNAS, 1999/26, 183–210.

4  Gellner, i. m., 113.
5  Uo., 264.
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a bāhāḥ, amelyben a házas, családdal rendelkező papok laknak, a másik pedig 
a bahī, ahol cölibátusban éltek a szerzetesek.6 A 15. századra azonban telje-
sen eltűnt a monasztikus ideál. Arra a kérdésre, hogy Nepálban miért szűnt 
meg a kezdetben még meglévő cölibátus, Min Bahadur Shakya két, racionális 
okokban gyökerező választ ad. Az egyik érv a buddhizmus uralkodói támoga-
tás hiányához, a másik a vajrayāna térhódításához kapcsolódik.7 Valószínűleg 
a nevári buddhisták a tantrákban leírt férfi-női egyesülésről szóló részeket szó 
szerint értelmezték. Akiben pedig ezután mégis felébredt a vágy a szigorú, nőtlen 
szerzetesi élet után, egy tibeti buddhista kolostorhoz csatlakozhatott.8 Az elmúlt 
évtizedekben azonban megindult egy theravāda reformmozgalom, hogy visz-
szaterelje az „elzüllött” nevári buddhista szerzeteseket a helyes útra. Ez viszont 
kívülről jövő igény, és nem egy belső elhatározás; így a nevári buddhista közös-
ségek csak követőket veszítenek.

A cölibátus hiányának a mindennapokban megmutatkozó következménye 
az, hogy a vallási és a világi élet, a szerzetesi feladatok, valamint a világi állás 
és a családi élet, azaz a szent és a profán a nevári buddhisták körében teljesen 
összefonódik. 

A nevári buddhizmusban a szertartások állnak a középpontban, ezek töltik ki 
a hívők vallási életét, így különösen fontos szerep hárul a vajrācāryákra. A klasz-
szikus 16 bráhmanikus saṃskāra közül a nevári buddhisták ötöt emelnek ki, ezek 
a következők: a Jātakarma, a születéskor; az annaprāśana, az első szilárd étel 
bevételekor; az Upanayana, a fej leborotválásakor; a vivāha, a házasságkötéskor 
és végül az Antyeṣṭi, a temetési ceremónia alkalmával elvégzett rítusok.9

A másik sajátos vonása a nevári buddhizmusnak, hogy a buddhizmus há-
rom irányzatát, a theravāda, a mahāyāna és a vajrayāna ágat a vallásgyakorlat 
egymás követő, egyre magasabb szintjeinek tekintik. A theravāda periódus egy 
névleges szerzetesi felavatással kezdődik, amely a hindu upanaya saṃskārának 
buddhista kontextusba való átültetésének tekinthető. A hagyományos budd-
hizmusban a közösségbe való felvételt csak olyanoknak engedélyezték, akik 
kellően elhatározták magukat a megkötöttségekkel teli életre. Ezen a szerzetesi 
felavatáson azonban minden Śākya és vajrācārya kasztbeli, még a pubertás kora 
előtt lévő fiú átesik.

6  Alexander von Rospatt, Der Newar-Buddhismus des Kathmandutals und seine eigenarten, 
Buddhismus in Geschichte und Gegenwart, 2004/9, 125.

7  Min Bahadur Shakya, Monasticism in Newar Buddhism: a Historical analysis = conference on 
the Buddhist Heritage of Nepal Mandal-1998, Pātan, Loṭasa Risarca Senṭara, 1999.

8  Gellner, i. m., 22.
9  Gellner, i. m., 199–200.
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Részleteit tekintve a rituálé területenként változik. Így például Lalitpurban 
a leginkább és Katmanduban a legkevésbé tartalmaz tantrikus elemeket.10 John 
K. Locke 1975-ben megörökített egy ilyen szerzetesi felavatási szertartást, amelyet 
nevári nyelven a bare chuyegu kifejezéssel jelölnek. Leírásából kiderül, milyen 
összetett rites de passage-ról is van szó. Egy nyolcnapos időintervallumon belül 
kiválasztott öt napon zajlik le. A szertartást egy arra kiválasztott vajrācārya vezeti 
az adott bāhāḥ öt legidősebb, valamint három másik bāhāḥ egy-egy legidősebb 
papjából álló testülettel. 

A hagyományos buddhista szerzetesi felavatás itt új kontextusba kerül, és 
az egyszerű szertartás több lépcsőssé, rítusokkal gazdagon megtűzdeltté válik. 
A rituálé törzsét képezik a hagyományos buddhista szerzetesi felavatási szer-
tartás elemei, úgymint a három drágakőhöz, azaz a Buddhához, a Dharmához 
és a Szanghához való oltalomért folyamodás, valamint a fogadalomtétel a tíz 
alapelv (dāsaśīla) megtartására, azaz „tartózkodás az öléstől (1), a lopástól (2), 
a tisztátalanságoktól (3), a hazugságtól (4), a bódító italok fogyasztásától (5), 
a tiltott időben való étkezéstől (6), a tánctól, a zenétől, és a látványosságoktól 
(7), a cicomáktól és az illatszerektől (8), a magas széles ágyak használatától (9), 
végül az arany és ezüst elfogadásától (10)”.11 További egyezés a klasszikus szer-
tartással, hogy az illető fejét teljesen leborotválják. Ez a mozzanat a nevároknál 
kiemelt jelentőséggel bír, mivel a vajrācāryákat és a Śākyákat ez különbözteti 
meg a hinduktól, valamint a többi buddhistától, akik hajukat a fejük tetején kis 
copfban meghagyják.

A fiúk különböző tárgyakat kapnak, amelyek az elkövetkező négy napban 
az egyedüli tulajdonukat képezik, úgymint a szerzetesi öltözéket, amely a Budd-
hát jelképezi, egy botot, tetején egy tankerékszimbólummal, amely a Dharmát, 
valamint az alamizsnás szilkét, amely a szamghát szimbolizálja. Ezek mellé 
azonban még öt ékszer is jár: két fülbevaló, két karkötő és egy nyaklánc. Ezzel 
máris ellentmondással találjuk szembe magunkat, hiszen a leendő szerzetesek 
az előbb ígéretet tettek arra, hogy nem fogadnak el semmilyen ékszert, ezek azon-
ban fontos jelzőlámpái a nevári identitásnak.12 Érdekes mozzanata a rituálénak, 
hogy miután megtörtént a tulajdonképpeni felavatás, és az újdonsült szerzetes 
gyerekek meglátogatják az adott bāhāḥ fő szentélyét, az összekötő útvonalra 
hét lótuszvirágot rajzolnak, amely Śākyamuni Buddha legendás első hét lépését 

10  Uo., 163.
11  a vallomás szavai, pátimókkha, a korai buddhizmus szerzetesi szabályzata, ford. Farkas László, 

Bp., A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 1994, 20.
12  Gellner, i. m., 61.
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szimbolizálja. A történelmi Buddha mellett megjelenik azonban avaloktéśvara 
bodhisattva alakja is, aki a központi szentély centrumában áll. Ezzel máris ki-
szélesedett a kép a mahāyāna kontextusra. A pantheon azonban tovább bővül, 
és az öt Dhyāni Buddha (Vairocana, Akṣobhya, Amitābha, Ratnasaṃbhava, 
Amoghasiddhi) – amelyet a fiúknak adott öt fonál jelképez – is feltűnik. További 
vajrayāna elem, hogy különböző maṇḍala szertartásokat végeznek, mint a Budd-
ha-, a Dharma-, a Szaṃgha-, a guru-, és a dharmadhātu-maṇḍala szertartás.

Emellett nemcsak a hindu, a hagyományos buddhista, a mahāyāna és a vaj-
rayāna vallási elemek keverednek ebben a szertartásban, hanem sajátos nevári 
motívumok is fellelhetők benne, mint a kulcs szimbolikája vagy Gaṇeśnak be-
mutatott áldozat, aki bár hindu istenség, minden fontos nevári szertartás, legyen 
az hindu vagy buddhista, fontos kezdőeleme.13

A fiúk négy napig a hagyományos buddhista szerzetesek napirendje szerint 
élnek a kolostorban. Eljárnak koldulni, naponta csak egyszer esznek a délelőtt 
folyamán, tartózkodnak bármiféle tisztátalan dolog érintésétől. A negyedik nap 
elteltével azonban a legidősebb pap elé járulnak, és közlik:

„Oh guru, Oh upādhyāya, túl nehéz számunkra egész életünkben śrama-
ṇa-ként élni.” A pap azt feleli: „Ha túl nehéznek találjátok a śramaṇa életet, 
akkor éljetek családapaként. Ha el szeretnétek jutni a paradicsomba (svarga), 
elérhetitek családapaként is, de tartózkodjatok az erőszaktól, ne hazudjatok, 
és ne kívánjátok más feleségét. Ha ezeket a dolgokat elkerülitek, eléritek a pa-
radicsomot.”14

Tehát kilépnek a szerzetesi rendből, és visszatérnek családjukhoz. Így világi köve-
tőkké válnak, és megkezdődik a mahāyāna szakasz, amely egy nevári buddhista 
életében a leghosszabb időintervallumot öleli fel. Innentől kezdve lehetősége 
nyílik házasodni. A kolostorral való kapcsolata azonban nem szűnik meg. Mint 
Alexander von Rospatt kifejti, ez a váltás nem azt jelenti, hogy elfordulnak a szer-
zetesi élettől, csupán kiegészítik azt.15 

A vajrayāna szakasz pedig akkor veszi kezdetét, amikor az illető ezoterikus, 
tantrikus beavatásokért (dīkṣā) folyamodik valamely vajrācārya paphoz, és tart 
élete végéig. Ebben teljesedhet ki az előző két periódus.

E három szint valóban jól megfeleltethető a buddhizmus három ága által 
képviselt eszmeiségnek, hiszen a theravāda buddhizmusban a szerzetesi 

13  Uo., 83.
14  John K. Locke, Newar Buddhist Initiation Rites, contributions to Nepalese studies, 1975/2, 13. 

(saját fordításom).
15  Alexander von Rospatt, The survival of Mahayana Buddhism in Nepal: a Fresh appraisal, 

Buddhismus in Geschichte und Gegenwart, 2004/5, 175.



193A nevári buddhizmus sajátos arca

ideál állt a középpontban. Az időszámításunk környékén megjelenő ma-
hāyāna mozgalom újítása viszont az volt, hogy nyitott a világi hívők felé, 
és ideáljának a bodhisattvát tette meg, aki bár elérte a buddhaság szintjét, 
a saṃsārában, azaz a létforgatagban marad mindaddig, amíg minden érző 
lényt hozzá nem segített a buddhaság eléréséhez. Tehát a megvilágosodáshoz 
vezető út mindenki számára nyitottá vált, legyen az szerzetes, világi hívő, 
férfi vagy nő. A vajrayāna buddhizmus pedig tovább vitte ezt a gondolatot, 
és a középpontba a tantrákat és a beavató szertartásokat állította, reményt 
adva az embereknek, hogy ezek által akár egy élet alatt is elérhetik fő céljukat, 
a mokṣát, azaz a szabadulást a lét örök körforgásából, a saṃsārából.

Szinkretizmus a vallásgyakorlatban

A nevári buddhizmusnak a fentiekben leírt sajátos vonásai, valamint a buddhista 
identitás valójában csak a vajrācāryákban és a Śākyákban tudatosul. A nép kö-
rében ezeknek nincs kiemelt jelentősége, számukra a rituálék a legfontosabbak, 
legyen az buddhista vagy hindu szertartás. Ennek következtében a vallásgyakor-
latukban számtalan szinkretikus jelenség figyelhető meg, és ebben mérhető le 
a legjobban a nevári buddhizmusnak a hinduizmussal való párhuzamos egymás 
mellett élése és ennek következményei. Az alábbiakban csak néhány példát em-
lítek ennek alátámasztására.

Muktinath, mint zarándokhely, jól szemlélteti a mai helyzetet, amelyet mind 
a hinduk, mind a buddhisták előszeretettel látogatnak. A hely központi szentélye 
a Vishnu-Csenrézig templom.16 Ennek már a neve is jól mutatja a két vallás kéz 
a kézben járását. Igen jellemző, hogy a buddhizmus és a hinduizmus követői 
megfeleltetik egymásnak isteneiket. Így például a hinduk Śākyamuni Buddhát 
Viṣṇu kilencedik avatārájaként tartják számon. A buddhisták pedig Viṣṇuban 
Avalokiteśvarát (tibetiül: Csenrézig) tisztelik. A szentély közelében lévő száz-
nyolc tehénfejet formázó vízköpő fölött pedig ott lengedeznek a tibeti buddhista 
imazászlók. Együtt végeznek rituális mosakodást a vízben buddhisták és hinduk, 
szabadulást remélve a saṃsārából. Tehát a cél közös. 

A Kumārī kultusza szintén érdekes abból a szempontból, hogy bár egy hindu 
istennő inkarnációjáról van szó, mégis a Vajrācāryák és a Śākyák feladata ki-
választani őt. A két vallás sok kapcsolódási pontot talál a vajrayāna és a śaiva 
tantrákat illetően is.

16  Johannes Bornmann, Bilder vom leben und von der Kultur im Himalaya-staat Nepal, 
http://www.bilder-aus-nepal.de (2012.01.17.).



194 Deák Borbála Zsuzsanna

A fentiekben leírt példák mind arra utalnak, hogy Nepálban a buddhizmus 
és a hinduizmus között intenzív vallási kommunikáció folyik, ez természetesen 
nem meglepő, ha arra gondolunk, hogy e két vallás alapvetően egy kultúrkörből 
származik.

Összefoglalva az eddigieket tehát azt láthatjuk, hogy a buddhizmus egy nagyon 
izgalmas terepre érkezett, amikor megvetette lábát Nepálban. A tibeti buddhiz-
mussal való kapcsolattartás és a hinduizmussal való folyamatos egymás mellett 
élés következtében mindkét vallásból kerültek át motívumok, elemek a nevári 
buddhizmusba. Bár a hívők vallásgyakorlatában nem rajzolódnak ki élesen 
a kontúrok, a Szangha tagolódása, tagjainak életpályája olyan vonásokat mutat, 
amelyek jól elhatárolhatók, és mint nevári buddhizmus definiálhatók.
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Dóber ágnes

Felhők és vérpoklok
A nőkről alkotott kép a vallásban 

a premodern Japánban

Bár mai szemmel az itt tárgyalt elképzeléseket és gyakorlatokat könnyen 
diszkriminatívnak, akár nőgyűlölőnek nevezhetjük, fontos ettől az érték-
ítélettől távol tartani magunkat és saját kontextusukban szemlélni nemcsak 
az előírásokat és a gyakorlatokat, amelyek a nőkre vonatkoztak, hanem a nők 
hozzáállását, megélt vallásosságát (vagy annak hiányát) is. Ezek nem csupán 
egy férfiklérus által hangoztatott, „fenyegető” elképzelések voltak, melyek alól 
a nők szabadulni kívántak; ezek olyan, a női nemi szerep tudatába beépült, 
saját világukat meghatározó hagyományok, amelyek hatásait még a mai Japán-
ban is észlelhetjük. Figyelembe kell vennünk a vallási elképzelések földrajzi és 
társadalmi helyzettől való függését, amikor bizonyos, csak a nőkre vonatkozó 
előírásokat és rituálékat rekonstruálunk. A ma széles körben elfogadott ken-
mitsu buddhizmus paradigmája alapján1 a nőkről alkotott képet, az általuk 
megélt vallásosságot sem választhatjuk szét mereven buddhista és más vallási 
hagyományokra, hanem egy rendszerben, asszociációkban gazdag világukban 
kell ezeket megfigyelnünk. A néphagyományok, az udvari kami tiszteletek 
és a buddhizmus szinkretizálódása adta meg keretüket,2 alakulásukat pedig 
kölcsönösen befolyásolta a nő társadalomban elfoglalt helye. Mivel azonban 
a legtöbb írott forrással a buddhista tradíció rendelkezik, a nők helyzetének 
tárgyalásához a premodern vallásosságnak ez az oldala szolgál megfelelő 
kiindulópontként.

1  Kuroda Toshio szerint a Meiji-restauráció előtt a japán vallásos gondolkodás keretét a régi iskolák 
buddhizmusa (exoterikus-ezoterikus, azaz kenmitsu 顕密) alkotta, és ebbe épült be különböző 
módokon minden más hagyomány (a kami kultuszok, a yin-yang hagyományok). Lásd James 
D. Dobbins, Editor’s Introduction: „Kuroda Toshio and His Scholarship”, JJRs, 1996, 23/3–4., 
illetve a szám további cikkei és fordításai Kuroda munkáiból.

2  Az elképzelés legitimitását maga a Meiji-kori kami kultuszok és a buddhista tradíciók szétvá-
lasztására vonatkozó törvény (shinbutsu bunri 神仏分離) megalkotásának szüksége is bizonyítja. 
Ez egyben a vallás nyugati koncepciójának átvételét megelőző idő is, és mivel a mai shintōt nagyban 
befolyásolta ennek tudatos alkalmazása, a Meiji-restauráció előtt a kami kultusz, a kami imádat 
kifejezéseket alkalmazzuk a shintō helyett.
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A nőről alkotott kép

Azokban a fő tanításokban és megállapításokban, amelyeket a buddhizmus alap-
szerkezetének nevezhetünk, a nőkről alkotott képet férfiak formálták férfiaknak, 
és így ők annak inkább tárgyai, mint résztvevői;3 a vallást nem nőknek szánták, ők 
csupán az értelmezendő kozmosz részei voltak. Ez a hozzáállás meghatározó lesz 
a japán folyamatokban is, még ha később a nők internalizálták is e róluk alkotott 
kép bizonyos részeit. A nő a férfi számára ebben az alapszerkezetben két szerepben 
jelenik meg: Anyaként és Csábítóként. Ez a dualitás ugyan nemcsak a buddhizmus 
sajátja, jelen lehetett akár a szigetekre terjedése előtt is a kami kultuszokban, de 
a hiányos forrásokból erre vonatkozó megállapítás nem lehetséges; sőt a rendel-
kezésünkre álló kevés anyagból inkább egy politikailag és gazdaságilag erősebb 
nő képe rajzolódik ki.4 Mint Csábító akadályozza a férfit – bizonyos tekintetben 
az Embert; a női nem ilyen módon való gondolati kizárása az emberiségből egyes 
szövegekben meg is történik, ezekben emberi formát öltött démonokként írják le 
őket – a férfi spirituális előremenetelét testiségével, vágyak keltésével akadályozza. 
Őket terheli a vágyak keltésének felelőssége, és bűne miatt lesz az akadályozóból 
végül akadályoztatott. Mint Anya a nő az evilági kötődés jelképe, a szamszára meg-
újítója, egy eleve tisztátlan alak,5 akinek csak önzetlen szeretete pozitív. Ez a vonás 
később beemelődik az általában férfi bódhiszattvák alakjába. 

A két fő típus mellett Japánban feltűnik egy harmadik, egészében pozitív nő-
alak is, a „kurtizán”, aki csábítva vezeti el a férfit megvilágosodásához;6 ez lehet 
maga Kannon bódhiszattva vagy más transzcendens alak emberi formában. 
Személyében egyben a sámánisztikus női médium alakja él tovább, akinek lé-
tére néphagyományból, illetve korai szövegekből (Kojiki [古事記], Nihon shoki 
[日本書紀], noritók) következtethetünk, funkciójában pedig a szibériai szellem-
feleségre hasonlít. 

3  encyclopedia of Buddhism, szerk. Robert E. Buswell, New York, Macmillian Reference, 2004.
4  Itt nem csak a Himiko/Pimiko féle vallási vezetőségről vagy a Kojiki és a Nihon shoki uralkodó-

nőiről (köztük Amaterasuról) van szó, hanem feltételezett szociális és gazdasági viszonyokról 
a ritsuryō rendszer bevezetése előtt és kezdeti szakasza alatt, az ingázó házasságokról és a nők 
birtokjogairól is. Lásd Hiroko Sekiguchi, “The Patriarchal Family Paradigm in Eight-Century 
Japan” = Women and confucian cultures in premodern china, Korea and Japan, szerk. Dorothy 
Ko–Jahyun Kim Haboush – Joan R. Piggott, Berkeley, University of California Press, 2003. 

5  A szülés mint tisztátalan cselekedet nemcsak később, a Ketsubonkyō megjelenésével hozható 
kapcsolatba, hanem már az indiai eredeteknél: a legenda szerint Sakyamuni anyja jobb oldalán 
keresztül született meg.

6  Lásd Michele Marra, “The Buddhist Mythmaking of Defilement: Sacred Courtesans in Medieval 
Japan”, The Journal of asian studies, 52/1 (1993), 49–65.
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Ez a középkori típus később összeolvad egy másik jelentős nőtípussal, a züllött 
költőnővel. A középkorban a Heian-kori arisztokrata költőnők alakját prédi-
kációkhoz használták fel: a tünékenység, a lét mulandóságának illusztrálásá-
ra keletkeztek Izumi Shikibu,7 Sei Shōnagon, Murasaki Shikibu vagy Ono no 
Komachi fiktív életrajzai, anekdotái. Ezek nagyrészt bukásukról, a pokolban 
vagy szegénységben és rútságban eltöltött öregkorukról szólnak. Maga a kusōzu 
 (九想図) képtípusa is ide tartozik, amely a bomlás kilenc fázisának megjelenítése 
mindig egy női testtel, a hagyomány szerint Ono no Komachival, de más népi 
legendákban is nyomát találjuk. A budapesti Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művésze-
ti Múzeum netsuke (根付) gyűjteménye között is találunk olyan műtárgyakat, 
amelyek ehhez a költőnők alakját átformáló folyamathoz kapcsolódnak; például 
„Ono no Komachi öreg koldusasszonyként verseit árulja” faragvány (19. sz. 
első fele, leltári szám 2438), illetve „Ono no Komachi öreg koldusasszonyként 
egy kidőlt fejfán ülve” kisplasztika (19. sz. második fele, leltári szám 4118); de 
a „Kurtizán, mesterember és Nió” (leltári szám 331) leírással szereplő netsuke is 
a kurtizán mint szellemi vezető alakjához köthető. Az összeolvadás eredménye 
az Edo-kori magas rangú, művelt, verselő kurtizán, ez az ideális nő mítosza, 
aki egyszerre romlott, mulandó és csábító, intellektusával ragyogó szépség, aki 
a mindennapokból kiemelkedő (és kiemelő), különleges lény. 

A Hopp Ferenc Múzeum netsuke gyűjteménye között az említett faragvá-
nyokon kívül találunk még apácaálruhás rókákat (leltári szám 50.219 és 4186, 
mindkettő a 18. sz. végéről), amelyek a nő képének az eddig vázolt kettősségét, 
a Csábító–Anya dualitását erősítik asszociáción keresztül.8 A japán történetek-
ben a női alakot felvett róka egyrészről akár emberrel is házasodik – a kitsune 
(狐 ’róka’) népi etimológiája, ’gyere és aludj’, is ide kötődik, a férj a leleplezett 
róka feleséget hívja így –, gyermeket szül neki, tehát Anya, ugyanakkor a férfi 
Csábítója, akár gyilkosa, sőt van ahol kurtizánként szolgál.9 A róka mint fur-
fangos, a férfit becsapó, vele bolondját járató lény a nők viselkedését mintázza 
(bár jámbor apácaruhába bújt, mégis egy veszélyes, akár erotikus figura), talán 

7  Lásd R. Keller Kimbrough, preachers, poets, Women and the Way: Izumi shikibu and the Buddhist 
literature of Medieval Japan, Ann Arbor, Center for Japanese Studies, University of Michigan, 
2008., amely a folyamatról is remek leírást nyújt.

8  Az efféle, akár több lépésben történő asszociációsorok sokszor előfordultak a premodern Japánban, 
ahogy azt a honji-suijakut (本地垂迹) tárgyaló tanulmányok kimutatták.

9  Továbbá Inari hírnökei, aki feltételezhetően több kami összeolvadásából keletkeztek; köztük van 
Ukanomitama no kami, a rizs egy korábbi istennője, emellett párja a honji-suijaku rendszerben 
Dakiniten, a hindu mitológiában Kali, a halál istennőjének kísérői, vérpoharának tartói, Japánban 
emberevő démon asszonyok egy isteni alakká sűrítetve, aki a Shingon iskolához tartozó Toji 
védelmezője is, ahogy Inari.
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a buddhista mintakép leszivárgása. Noha népvallási alakként Koreában és Kíná-
ban is megtalálható, és a japán kitsune alakulásában biztosan szerepet játszottak 
a különféle setsuwa (説話) gyűjtemények, amelyek a kontinens szövegei közül 
is válogattak, a népi hitben aktívan élt, mint a nő metaforája.

A nők helye a vallásban és a társadalomban

Az alapszerkezet eme kettősségére, valamint az apácákra vonatkozó több és 
szigorú szabály létére a történelmi szociális kontextus ad magyarázatot; a fér-
fiközpontú hindu társadalom hatása ez, ez adja azt a szemléletmódot, amely 
az apácák megjelenéséhez az igaz kor rövidülését köti. Megjegyzendő azonban, 
hogy ennek és a különböző szútrahagyományokból adódó eltérések ellenére 
a nők vallási képességeinek elképzelésében a kezdetekben nincs különbség, 
találunk példákat arhat nőkre: a szigorú szabályzat a közösség jó hírét, illetve 
az apáca biztonságát védte.10 A buddhizmus Kínán és Koreán való keresztülha-
ladása során ezek a férfiközpontú elemek tovább erősödhettek, és mivel a vallás 
a kínai kultúra beemelésével együtt érkezik Japánba, nem is válik szét tőle.

A buddhizmus a transzkulturális folyamatok részeként már biztosan 
jelen volt a szigetországban hivatalos bemutatása11 előtt is, főleg a Kore-
ai-félszigetről bevándorolt nemzetségek révén, de kevés befolyással volt 
a népi hitvilágra.12 A Kr. u. 6. sz. előtti Japánban a népi, de bizonyos szin-
ten az udvari vallás, rituálé, illetve a mágia területén – forrásaink alapján 
– feltételezhetünk egy erősebb, akár vezető női réteget. A nők kimagas-
ló vallási szerepe magyarázza azt, hogy az első felavatott, Koreába tanul-
mányútra küldött egyházi személy miért éppen a később a Sakurai-derában 
letelepedő három nő volt, bár felszenteltségük legitimitását az utókor vi-
tatja.13 Az első hat, a Paekche Királyságból érkező specialista (ebből ket-
tő mesterember, egy építész és egy szobrász) egyike is egy apáca volt, és 
Dél-Koreában még mind a mai napig kiemelkedő a sámánnők szerepe. 

10  Nagata Mizu, (ford. Paul B. Watt), „Transitions in Attitudes toward Women in Buddhist Canon” 
= engendering Faith, szerk. Barabara Rauch, Ann Arbor, Center for Japanese Studies, University 
of Michigan, 2002.

11  Kr. u. 538 (a Gangōji garan engi narabi ni ruki shizaichō [元興寺伽藍縁起并流記資財帳] szerint) 
vagy Kr. u. 552 (a Nihon shoki szerint).

12  A szinkretizálódás folyamata a Kr. u. 8. századtól indul meg, majd a honji-suijaku kialakulásával 
a Kr. u. 10. században érik be, egészen a shinbutsu bunriig egységes rendszert alkotva.

13  Akira Hirakawa (ford. Karma Lekshe Tsomo – Junko Miura), “The History of Buddhist Nuns 
in Japan”, Buddhist-christian studies, Vol. 12 (1992), 147–158.
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Már ekkor is jelen voltak azonban olyan elemek, mint például a vér tisztá-
talansága, amelyek később más vallási kontextusban erőteljesebben meg-
jelennek.

A kínai műveltség és egyben a patriarchátaideál átvételével és annak társa-
dalmi meggyökerezésével a nők fokozatosan visszaszorultak a vallási élet terén, 
mind a kami imádathoz kapcsolódó tisztségekben, mind apácaként. Bizonyos 
ideig nincs a hivatalos egyházi előírásoknak megfelelő felszentelési emelvény 
Japánban az apácák számára:14 ennek ellenére a Heian-kor írásos emlékeiben 
lépten-nyomon apácákkal találkozunk, akik azonban a saját maguk által meg-
alkotott felszentelési rituálé keretében lettek „egyházi személyek”. Ezeknek a sa-
ját felszenteléseknek a legitimitása kérdés tárgya: nem az eredeti előírásoknak 
megfelelően léptek be a rendbe, sőt gyakran nem is hagyták el otthonaikat, 
családjaikat, az apácaság felvétele pedig a nemesi körökben az öregkor közeled-
tével társadalmi norma volt – tehát egyénenként változó lehetett a személyes 
hit mértéke –, mégis éppen társadalmi elfogadottságuk teheti jogszerűvé ezeket 
a szabálytalan felszenteléseket. 

A nők vallásos cselekedetei, mint például a zarándoklatok vagy az apácaság, 
bizonyos tekintetben üres társadalmi gyakorlatok voltak már a Heian-korban, 
illetve bizonyos értelemben szociális intézmények: a család és bevétel nélkül 
maradt nők gyakran pusztán a megélhetés miatt lettek apácák (így kéreget-
hettek, valamint érdemdús cselekedetnek számított élelmet és szállást adni 
nekik), valamint ez volt az egyetlen menekvési mód a rossz házasságból is 
a ritsuryō férfihatalmú törvényeinek keretében. Természetesen ez az „üres-
ség” a férfiakra is, vagyis a társadalom egészére jellemző volt; a vallás itt nem 
a nyugati definíció szerinti személyes hit, hanem egy olyan rendszer, amely 
mágikus-vallási eszközökkel próbál hatni, eredményeket elérni a világban, 
így például a járványok megakadályozását, eső keltését vagy éppen egy ked-
vezőbb újjászületést az egyén számára.15 Ezek a mágikus-vallási eszközök 
lehettek buddhista, néphitbeli, yin-yang vagy éppen kamikultusz-eredetűek, 
de mind egy rendszert alkottak, és a leghatékonyabb módszert keresve hasz-
nálták fel őket.

14  Uo.
15  A személyes hit és az így leírt eszközhasználat megkülönböztetése nem egyszerű, így például 

a Kamo papnő, Senshi verseiből érezhetünk vágyódást a buddhista rituálékon való részvételre, 
de nem tudjuk hogy ezek jámbor érzések vagy a jó újjászületés érdekében tett megfelelő lépések 
elmulasztásának a félelme. Lásd Edward Kamens, The Buddhist poetry of the Great Kamo priestess: 
Daisaiin senshi and the Hosshin Wakashū, Ann Arbor, Center for Japanese Studies, University of 
Michigan, 1991. 
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Specifikus előírások a nők számára

Ebben a mágikus-vallási rendszerben bizonyos szabályok, elképzelések csak 
a nőkre vonatkoztak, általában hátrányos helyzetet teremtve számukra férfi 
társaikhoz képest – mint említettük, a rendszer gyakran inkább tárgyakként 
szemlélte őket, habár természetesen a rituálékban a nők már alanyként formálták 
az aktust, amely alaptermészetében azonban még hordozta az előző felfogást.

A buddhista szútrákból három fontos korlátozást emelhetünk ki: az Öt Torlasz 
tanát, a Három Kötelezettséget és a Vér Tisztátlanságának tanát.16

Az Öt Torlasz tana a középkor előtt volt meghatározóbb; több szövegben elő-
fordul, de ezek közül a legbefolyásosabb a Lótusz szútra, amelynek ötödik tekercse 
tizenkettedik fejezetében olvashatunk róla, Devadatta és a Naga lány történeté-
ben. Mint azt Yoshida17 kifejti, a szútra lényegében retorikai eszközként használja 
fel a tant, saját nagyságát illusztrálva azzal, hogy még egy halmozottan hátrányos 
helyzetű lény is képes a megvilágosodásra használatával. Ezen hátrányok egyike 
pedig nő volta, mivel ez korlátozza őt az öt létforma elérésében, amelyek a Brah-
ma, az Indra, a Mára, a csakravartin király és a Buddha, de ugyanakkor nem 
zárja ki őt a megvilágosodásból. A tan megnevezése azonban valamilyen oknál 
fogva a szútra kínai nyelvű fordításában már ’torlasz’, így a fordítások során Ja-
pánban már a nő eredendő bűnösségét, szenvedélyeit és rossz karmáját jelenti, 
amely egyben képtelenné teszi őt a megvilágosodásra. Ezt vagy mint fogyaté-
kosságot, vagy mint előző életük rossz karmáját, saját vétkükként18 értelmezik. 
A tan a Kr. u. 9–10. század környékén tűnik fel először klérikus forrásokban, 
majd a 11. századtól irodalmi művekben, monogatarikban (物語) és wakákban 
(和歌) egyaránt; gyakorta a felhők szolgálnak az Öt Torlasz metaforájaként.19 
Később a Három Kötelezettség tanával társítják, együtt hivatkoznak rájuk.

16  A három terminus saját fordítás angol megfelelőjükből. Az egyszerűség kedvéért itt közöljük mind 
angol, mind japán eredetijüket. Five Obstructions/Hindrances, goshō (五性) Three Obligations/
Obediences, sanjū (三従) Blood Bowl Sutra, ketsubonkyō (血盆経).

17  Yoshida Kazuhiko (ford. Margaret H. Childs), “The Enlightenment of the Dragon King’s 
Daughter in the Lotus Sutra” = engendering Faith, szerk. Barabara Rauch, Ann Arbor, Center 
for Japanese Studies, University of Michigan, 2002.

18  Az elvetélés, a halva szülés és a szülés miatti halál is ez utóbbi felfogással társul majd a középkor 
után. Lásd Hank Glassman, “At the Crossroads of Birth and Death: The Blood Pool Hell and 
Postmortem Fetal Extraction” = Death and the afterlife in Japanese Buddhism, szerk. Jacqueline 
I. Stone–Nariko Namba Walter, Honolulu, University of Hawaii Press, 2009.

19  Az Öt Torlasz tanának irodalmi megnyilvánulásairól bővebben: Edward Kamens, “Dragon-
Girl, Maidenflower, Buddha: The Transformation of a Waka Topos »The Five Obstructions«”, 
The Harvard Journal of asiatic studies, Vol. 53, No. 2, (Dec. 1993), 389–442.
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A Három Kötelezettség mind hindu (Manu törvényei), mind kínai (Rítusok 
könyve) klasszikus szövegekben előfordul, és a nőt élete három férfi alakjának, 
apjának, férjének és fiának rendeli alá. Ez az erősen férfiközpontú indai és kínai 
társadalmakban természetes, Japánban azonban idegen elképzelés volt, amelyet 
jól illusztrál a házasság intézményének fokozatos átalakulása is. A Kr. u. 8. szá-
zadban matrilokális, neolokális vagy duolokális házasságokat kötöttek, azaz a nő 
maga szabadon rendelkezett nemcsak vagyonával, de testével és szexualitásával 
is. Ennek ellentétes formája, azaz a virilokális, a nőtől hűséget követelő házasodási 
forma lesz uralkodó később, természetesen egy hosszú folyamat után, amelyben 
szerepet játszott az adott család gazdasági és társadalmi helyzete.20 Itt már a nő 
termékenysége férje tulajdona, a családi vonal folytatásának eszköze; hasonló 
tendencia a gyermekáldás elgondolása, ahol a nő és a magzat fokozatos szét-
választása, a magzat külön létének feltételezése zajlik le.21

A vér tisztátalanságának hitét22 már az őshonos kami kultuszokban is meg-
találjuk, illetve az indiai tisztátalan születés gondolatában, amely Sakyamuni 
hagiográfiájában jutott el Japánba. Az elképzelés meghatározó, rituálék cél-
pontjává váló szövege azonban körülbelül a Muromachi-korban feltűnő Vér 
Tál szútra, amelyet Kínában írhattak a Kr. u. 12–13. században. Az egyébként 
a női megvilágosodás szútrájaként is emlegetett Ketsubonkyōnak (血盆経) több 
szövegvariánsa létezik: vagy a menstruációs vér, vagy a szüléskor távozó vér, il-
letve van ahol mindkettő tisztátalan, a világot bemocskoló jellegét írja le, amely 
miatt a nők haláluk után egy vérpokolban szenvednek, a vért isszák, kínozzák 
őket. (Ha szülési vérről van szó, a gyermektelen nők egy másik pokolra jutnak.) 
Mindegyik esetben a nő saját biológiai felépítése a bűnös – vagy mint Anyaé, 
vagy mint Csábítóé –, és itt is, mint a Lótusz szútránál, ez a hátrány a propagáló 
szútra nagyságát hivatott előtérbe helyezni.

Ez az elképzelés az Öt Torlasz tanával együtt alkotta az ideológiai indoklását 
annak a gyakorlatnak, amelyet nyonin kekkai (女人結界) vagy nyonin kinsei 
(女人禁制) elnevezéssel illetnek, és bizonyos helyeken mind a mai napig ér-
vényben van. A két elnevezés jelentésbeli különbsége a következő: a kekkai 
a szent terület térbeli lehatárolását jelenti a nők elől, a kinsei annak tiltását, hogy 
a nők belépjenek egy adott területre. Ez a Kr. u. 9. századtól elterjedő szokás 

20  Hitomi Tonomura, “Re-envisioning women in the Post-Kamakura Age” = The origins of Japan’s 
Medieval World: courtiers, clerics, Warriors and Peasants in the Fourteenth Century, szerk. Jeffrey 
P. Mass, Stanford, Stanford University Press, 2002.

21  Glassman, i. m., lásd 18. jegyzet.
22  Bővebben Nakano Yuko, “Women and Buddhism: Blood Impurity and Motherhood” = Women 

and Religion in Japan, szerk. Akiko Okuda – Haruko Okano, Wiesbaden, Harrassowitz, 1998.
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időbeli kiterjedéssel is bírhatott (tehát például csupán éjszakára voltak a nők 
kitiltva egyes templomokból), és leghangsúlyosabban a hegyen elhelyezkedő 
vallási centrumok alkalmazták, mint például a Kōyasan (高野山), az Ōminesan 
(大峰山) vagy a Hieizan (比叡山) templomai. Szimbolikusan ez a megvilágoso-
dásból való kizárást is jelentette, a szerzetesi közösségek által terjesztett történe-
tekben pedig előfordul, hogy egyenesen mint a természet egy törvénye jelenik 
meg. A gyakorlat valós célja a szerzetesek koncentrációjának megőrzése lehetett, 
a bájos hölgyek – a csábítók – kitiltása ezekből a komplexumokból.

Az előírások kikerülése, semmibevétele

Milyen teológiai módon szabadulhattak meg a nők az előbbiekben tömören 
ismertetett előírások korlátozásaitól? A két említett szútra – a Lótusz szútra 
és a Vér Tál szútra – esetében a szútrák önmagukat ajánlják, és másolásuk, ol-
vasásuk fontos része volt a női jámbor cselekedeteknek, illetve az elhunyt nők 
számára tett jámbor cselekedeteknek, és idővel egyéb más rituálék is kialakultak 
a szövegekkel kapcsolatban.23 A Lótusz szútra egy fontos teológiai elképzelést is 
tartalmaz, a henjōnanshit (変成男子), amely szerint a nőnek először férfivé kell 
változnia, és csak ezután lesz képes a megvilágosodásra.

A különböző szövegek mellett eltérő buddhákban, bódhiszattvákban való hit 
nyújtott még kiutat a nők számára, különösen Amida (阿弥陀) és a Tiszta Föl-
dön való újjászületés, Kannon (観音) és Jizō (地蔵) alakjai voltak fontosak. Jizō 
és Kannon nemcsak a jó újjászületésben segédkeztek, hanem gyermekáldással 
és szüléssel kapcsolatos rituálék, valamint hitvilágok is kötődtek hozzájuk, mint 
ahogy Kariteimóhoz (訶梨帝母) vagy Ususama Myōōhoz (烏芻沙摩明王), illetve 
egyéb más istenségekhez.

Emellett az előírásokat elfogadó válaszkeresésekkel szemben léteztek azokat 
elvető irányzatok is. Dōgen és Nichiren teljesen elvetik a nőkre külön vonatkozó 
tanokat, visszatérve a nő spirituális egyenlőségének hitéhez, amely valószínűleg 
a korai, Shakyamuni-féle buddhizmust jellemezte, de elgondolásuk kisebbség-
ben maradt.

23  Többek között Tateyama bizonyos tavaiba, melyek a vérpokol megjelenései voltak, a férfi rokonok 
a Vér Tál szútra másolatait dobták, vagy a szülés után annak bizonyos szankszrit karaktereit vízben 
oldva megitták. Lásd Hank Glassman, “At the Crossroads of Birth and Death: The Blood Pool 
Hell and Postmortem Fetal Extraction” = Death and the afterlife in Japanese Buddhism, szerk. 
Jacqueline I. Stone – Nariko Namba Walter, Honolulu, University of Hawaii Press, 2009. 
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sinka zsófia

Távoli Szépségek
Kisaengek 

A Chosŏn-dinasztia alatt (1392–1910) volt egy női osztály, akiknek az volt 
a végzetük, hogy vonzóak és megdöbbentőek legyenek. A kisaengek (기생), 
avagy „képzett nők”, „a virágok, akik értik a beszédet”, fiatalon lettek kiválaszt-
va, leginkább a szépségük nyomán. Aktív képzést kaptak verselésből, zenéből, 
művészetekből és táncból, rendkívül művelt kurtizánokká váltak. Az oktatás, 
amelyben részesültek, elérhetetlen volt a „rendes” koreai nő számára, aki a fér-
fi támasza volt, és akit arra neveltek, hogy szófogadó, csendes feleség legyen. 
Egy tökéletesen viselkedő feleség ritkán volt látható a férje nélkül, nem szólít-
hatott meg férfiakat a családtagokon kívül – egy szolgához kellett beszélnie, aki 
kézbesítette a szavakat –, csupán arra volt elegendő tudása, hogy a ház körüli 
tevékenységeket ellássa. Nem lehetett féltékeny, még ha a férje az egész éjszakát 
kurtizánok közt töltötte is. Lényegében az árnyékban élt. Ehhez viszonyítva, 
a kisaengek szabadon, változatos életet éltek. 

A kisaengek eredete

Több teória is létezik a kisaengek eredetére. Az egyik a Shilla királyság idejére 
vezeti vissza őket, és a wonhwákkal (원화) hozza kapcsolatba, akik a későbbi 
hwarangok (화랑) női elődei voltak. Ezt illetően azonban van egy lényegi kü-
lönbség: a wonhwákat az arisztokraták közül választották ki, míg a kiszengek 
mindig a legalacsonyabb társadalmi osztályból származtak. Emiatt ez a nézet 
kevés helyeslőre talált.

A másik teória a korai Koryŏ-dinasztia idejére helyezi a kisaengek megjelené-
sét. Még a Három Királyság kora idején, Paekchéből tömeges megmozdulások 
vették kezdetüket, és sok ember vándorolni kezdett Korea-szerte. Az első Koryŏ 
király, Taejo ezeket a vándorlókat fenyegetésnek tekintette az ország stabilitására 
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nézve. Ezért elrendelte elfogatásukat és a kormány szolgáinak kiáltatta ki őket. 
Nincs azonban rögzített feljegyzés arra vonatkozóan, hogy e vándorlók közül 
került volna ki az első kisaeng.

Egy harmadik teória szerint a mudangok (무당) – koreai sámánasszonyok – és 
a kisaengek közt van kapcsolat. A mudangok szerepe is örökletes volt, és a tár-
sadalom alacsonyabb rétegeibe tartoztak ők is. Ritkán azonban megesett, hogy 
magasabb rangú családokba sikerült beházasodniuk. Az ilyen sámánasszonyok 
lányai vagy megfelelő képzést követően továbbvitték anyjuk „foglalkozását”, vagy 
koreai ivóházakban lettek felszolgálólányok. 

Történetük

A kisaengek néha feltűnnek könyvekben, lejegyzésekben, mint a Koryŏsa vagy 
a Chosŏn Wangjo Sillok. Ezeken kívül még a kései Chosŏn-kori anekdotikus 
történetekben említik meg őket, illetve a Silhak mozgalom néhány gondolkodója, 
mint Yi Ik vagy Dasan írt róluk, elemezve helyüket a társadalomban. Manapság 
azonban kevés figyelmet fordítanak rájuk, vagy egyáltalán nem is foglalkoznak 
velük, így például Lee Kibaek New History of Korea című írásában semmiféle 
utalás nincs a kiszengekre. 

1) Koryŏ-dinasztia (935–1392)
Eltekintve attól a ténytől, hogy még nem lehet pontosan tudni, honnan is jöttek 
a kisaengek, először a Koryŏ-dinasztia alatt alakult belőlük társadalmi réteg, és 
szereztek hírnevet maguknak. Az első említés a korai 11. századból származik. 
Abban az időben még főként a kézművességben, a zenében és az orvoslásban 
voltak érdekeltek, mivel ekkor az udvar közelében élő nők töltötték be azt a sze-
repet, amelyet később a kisaengek. 

A kisaeng osztály növekedése következtében Myǒngchong király uralkodása 
alatt az állam elkezdett feljegyzéseket, úgynevezett gijǒkokat (기적), vezetni 
a különböző körzetekben élő kisaengekről. Erre az időszakra esett az is, hogy 
az udvar első ízben próbált meg oktatási intézményt létrehozni számukra. 
Ezeket az akadémiákat gyobangnak (교방) nevezték, és először 1010-ben ké-
szült róluk feljegyzés, amikor Hyǒnjong (현종) király eltörölte működésüket. 
Később persze újra megnyitották kapuikat, és folytatták a kisaengek képzését. 
A gyobangban főképp dangak (당악) és sogak (속악) zenei képzés folyt.

A gyobangban képzett nők kizárólagosan udvari embereket szórakoztathattak. 
Ahogy a dinasztia növekedett, úgy növekedett a kisaengek szerepe is az udvar 
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számára. Már nemcsak udvari embereket, de Koreába látogató kínai vagy japán 
követeket is szórakoztattak. Ez a Choszŏn-dinasztiában is folytatódott. Továbbá 
az állam hivatalos ünnepségein is kötelezően jelen kellett lenniük. Eredetükön 
kívül azonban még az is tisztázatlan, hogy más társadalmi rétegek számára 
mennyibe is került a velük való találkozás.

2) Chosŏn -dinasztia (1392–1910)
A Chosŏn-dinasztia alatt tovább fejlődött és virágzott a kisaengek rendszere 
és szerepe, annak ellenére is, hogy eleinte a neokonfuciánus alapokra épülő 
dinasztia nem nézte őket jó szemmel. A neokonfuciánus tudósok rendre el 
akarták töröltetni a rendszert, azonban javaslataikat újra meg újra el is utasí-
tották. Ennek egyik oka a kisaengek befolyása lehetett, a másik pedig az attól 
való félelem, hogy a kisaengrendszer eltörlése esetén a férfiak egymás asszonya 
után kezdenének járni, ezzel súlyos bűnt követve el. Eltörlési javaslatok például 
a nagy Sejong király (세종 대왕) uralkodása idején is érkeztek az udvarhoz, 
de ő is megőrizte a kisaengek rendszerét. 

1494–1506 közt Yǒnsangun (연산군) uralkodott, akinek uralkodása alatt 
a kisaengek egyszerű királyi többletté váltak. A gyönyör tárgyának tartotta őket 
főként, és még az orvoslással foglalkozó kisaengeket is a szórakoztatóiparban 
fogta munkára. Körülbelül 1000 nőt és lányt hurcoltatott fel vidékről, hogy udvari 
kisaengek legyenek; sokan közülük pénzt is kaptak szolgáltatásaikért. Yǒnsan-
gun volt az első, aki egyfajta hierarchiát állapított meg közöttük. Két csoportra 
osztotta őket: a „Mennyországba” kerültekkel együtt is hált, a „Föld” kategóriába 
esők pedig egyéb szerepeket töltöttek be.

1650-ben az összes kisaeng rabszolgává lett, hivatalnoki irodákhoz osz-
tották be őket. Ezeket a hivatalokat gwanginek (관기) nevezték. A törvény 
megtiltotta a hivatalnokoknak, hogy szexuális úton érintkezzenek a kisaen-
gekkel, ugyanis ha ilyesmi megtörtént volna, az súlyos büntetést vont vol-
na maga után. A gyakorlatban azonban, a tiltás ellenére is, a hivatalnokok 
gyakran kényszerítették a kiszengeket szexuális szolgáltatásokra. Később 
azokat is gwanginek kezdték nevezni, akiket kényszerítettek, hogy hivatal-
nokokkal háljanak.

1895-ben a Gabo rendelet hivatalosan eltörölte a Chosŏn korabeli társa-
dalmi osztályokat, a rabszolgaságot is. A kisaengek névleg szabaddá váltak. 
A gyakorlatban azonban minden ugyanúgy ment tovább, sok kisaeng folytatta 
a munkáját; az évtizedek folyamán pedig sokan Japánba mentek dolgozni.
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3) Az 1910-es évektől
A kisaengek a japán megszállás után is folytatni tudták munkájukat, és 
ekkortájt kezdték őket a prostituáltakkal azonosítani. A japán katonák ér-
deklődését felkeltette a kisaengek megjelenése, mivel az emlékeztette őket 
a gésákra, így szívesen keresték fel a kisaeng házakat. Ez feltűnt a prostitu-
áltaknak is, akik elkezdtek a kisaengekhez hasonlóan öltözködni, hogy őket 
is látogassák a japán katonák.

Később, az 1970-es években, Dél-Korea japán üzletemberek, turisták számá-
ra szervezett kisaeng ház látogatásokat, kisaengekkel töltött éjszakákat. Mivel 
ebből az országnak jelentős többletbevétele származott, e nők külön bejegyzett 
engedélyeket kaptak, hogy dolgozhassanak. Ezek a kisaengeknek hívott nők 
azonban már csak halvány árnyékai voltak az egykori kisaengeknek. Manap-
ság is üzemel még néhány kisaeng ház, de a tradicionális kisaeng kultúra már 
örökre elveszett.

Szociális helyzet, karrier, élet

A kisaengek mindig is a chǒnmin (천민) státuszba tartoztak a társadalmon 
belül – ez volt a legalacsonyabb státusz. Ebbe a rétegbe tartoztak még például 
a rabszolgák és a hentesek is.

A nők örökölték a kisaeng státuszt. Egy kisaeng gyereke ugyanúgy chǒnmin 
státuszú lett, és ha lány volt, akkor automatikusan kisaengnek nevelték. Ha egy 
kisaeng megpróbálta elhallgatni, hogy lánya született, az halálbüntetést vont maga 
után. Ha fiút szült, akkor rabszolga lett belőle. Érdekesség, hogy nemcsak bele-
születni lehetett a kisaengségbe, de egy arisztokrata születésű lány is kisaenggé 
válhatott, ha például vétett a kor erkölcsi szabályai ellen, és a családja kitagadta. 
A kisaengeket státuszukból csak egy módon lehetett felszabadítani, mégpedig 
úgy, hogyha valaki elég nagy összeget fizetett értük a kormánynak.

A legtöbb kisaengnek nagyon rövid karrierje volt, általában 16–17 évesen 
kezdték a szakmát, és 22 éves korukra be is fejezték. Csak igen kevés, rend-
kívül képzett kisaeng tudta ezután is folytatni a munkát. Mivel korán dolgozni 
kezdtek, már 8 éves kortól kezdve vettek fel lányokat a gyobangokba. Az udvar 
azoknak is megszabta, hogy 50 éves korukban vonuljanak nyugdíjba, akik nem 
szórakoztató feladatokat láttak el.

Miután véget ért a karrierje, egy kisaeng számára az jelentette a legjobb kilátást, 
ha egy patrónus szeretője tudott lenni. Ez csak akkor történhetett meg, ha az il-
lető előbb kiváltotta őt az államtól. Ez azonban olyan lehetőség volt, amivel csak 
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nagyon kevés férfi volt képes élni. Ez is oka többek között annak, hogy az egykori 
kisaengek legtöbbször tavernákat nyitottak és ezeket üzemeltették. 

A késő Chosŏn-korban alakult ki egy háromrétegű rendszer a kisaengek közt. 
A legfelső réteg a haengsu kisaengek (행수 기생) voltak, akik a felső osztály la-
komáin énekeltek és táncoltak. A törvény meghatározta, hogy amint 30 évesek 
lesznek, vissza kell vonulniuk a szórakoztatástól, a munkájukat viszont folytathatták 
olyan posztokban, mint például a ruhakészítő, amíg 50 évesek nem lettek. A haeng-
su kisaengek saját választásuk alapján fogadhattak vendégeket. Továbbá felelősek 
voltak az új kisaengek kiképzéséért is körzeteikben. Illetve ha probléma merült fel 
egy kliens és egy kisaeng közt, akkor nekik kellett eligazítani a problémákat.

A második réteg a sǒngsu kisaengek (성수 기생) voltak, a harmadik pedig 
a samsu kisaengek (삼수 기생). A samsu kisaengekről annyit lehet tudni, hogy 
számukra tilos volt előadni a haengsu kisaengek táncait és dalait.

◆ ◆ ◆
Mint a kormány rabszolgái a kisaengek közvetlenül szabályozott életet éltek. 
Egy kinevezett hivatalnok, a hojang (호장) figyelte őket. A hojangok regisztrál-
ták a kisaengeket, és ellenőrizték, hogy egy se szökjön meg. A körzet kinevezett 
kisaengje havonta kétszer megjelent a hojang előtt ellenőrzés végett, illetve ha 
egy új hivatalnok érkezett a körzetbe. A látogatások gyakorisága, illetve hogy 
a hojang milyen képzésről intézkedett, régiónként eltért. 

Az állam azonban így sem tudta pontosan átlátni a kisaengek életét, sokkal 
inkább csak az udvarban élő haengsu kisaengeket tudta szemmel tartani.

◆ ◆ ◆
A legtöbb kisaengnek volt egy gibuja (기부), vagyis kisaeng férje, aki védel-
met és pénzbeli támogatást nyújtott a kisaengnek, például azáltal, hogy szép 
dolgokat vett neki. A legtöbb gibu katona, állami végrehajtó vagy a királyi 
udvar szolgálója volt. Időnként súrlódások léptek fel egy lehetséges kliens és 
a gibu közt, habár a gibut jogilag nem ismerték el a kisaeng férjeként, vagy-
is semmiféle jogot nem formálhatott rá. A gibuk szerepe az idők folyamán 
megváltozott. Eleinte a kormány szolgálatában álló kisaengeknek nem volt 
gibujuk, míg a késő Chosŏn-dinasztia idejére a gibuk szerepe többé-kevésbé 
elfogadottá vált.

◆ ◆ ◆
A kisaengek házát a kormány a város központjához, a piactérhez közel állította 
fel. Úgy alakították ki a házaikat, hogy barátságos hatásuk legyen. Sok esetben 
a házból kitűnő kilátás nyílt a területre, a látványt növények és díszes medencék 
is szépíthették.
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Politika és diplomácia

A kisaengek néha a politikai ügyekben is fontos szerepet játszottak. Mint már 
említettem, a Kínából és Japánból érkező küldötteket is szórakoztatták, néha el 
is kísérve őket utazásaikra. Ezen kívül bejáratosak voltak út menti vendéglőkbe, 
tavernákba, ezáltal sok helyi szóbeszédet megtudhattak. Így történhetett meg, 
hogy sokszor a felkelőknek is kisaengek szolgáltattak információkat.

Mikor az Imjin háború alatt elestek a városok, a japán seregek arra kényszerí-
tették a kisaengeket, hogy szórakoztassák a japán generálisokat. Néhány kisaeng, 
például Nongae Jinjuból bátor tettével maradt meg a koreaiak emlékezetében: 
megpróbált megölni egy japán hadi vezetőt.

Egyes kisaengek kulcsszerepet játszottak koreai függetlenségi mozgalmakban 
is a 20. század elején. Ebben hasonlítottak a Chosŏn korabeli kisaengekhez, 
akik úgyszintén részt vettek mozgalmakban. Engmu, Daegu kisaengje például 
jelentős összeget adományozott a Nemzeti Adósság Visszafizető Mozgalom-
nak – illetve körülbelül 50 kiszeng Jinjuból részt vett az 1919-es Március Elsejei 
Mozgalomban is.

Regionális különbségek

A kisaengek nem voltak sokan az évek folyamán, leginkább pár száz körül moz-
gott a számuk. Jelen voltak az egész ország területén, néhány százan a nagyobb 
központokban. Volt, hogy ők is hosszabb időre megszálltak fogadókban a na-
gyobb útvonalak mentén, mint a Yǒngnam út.

A kisaengek száma és jellegzetességeik régiónként eltértek. A Chosŏn-di-
nasztia alatt a mai Szöulban körülbelül 1000 kisaeng élt – ez volt talán a leg-
magasabb szám az egy városba tömörült kisaengek tekintetében. Legtöbbjük 
az udvarnál dolgozott, nagy fesztiválokon segédkezett és adott elő. A szép 
vagy tehetséges kisaengek gyakran mentek fel a fővárosba, a nem meg-
felelően viselkedőket azonban hazaküldték, a többiek pedig folytathatták 
a szigorú képzést.

Pyǒnggyangban is sok kisaeng dolgozott. Az itt élő kisaengek a szépségükkel 
és magas képzettségükkel vívtak ki elismerést. Az itteni kisaeng iskola egészen 
a japán időkig működött, s az egyik legmagasabb képzést adta az országban. 
Kiválóan tudták recitálni a Gwan san jung mát, ami egy 18. századi dal volt. 

Egyéb nagyobb kisaeng táborok létesültek katonai táborok körül, főképp 
az északi határ mentén. Egyszer Sejong király idejében körülbelül 60 kisaeng 
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szolgált yǒngbyǒni bázison. Határ menti régiókban a kisaengek a feleségek 
szerepét töltötték be, és inkább háztartásbeli dolgokról gondoskodtak, sem-
mint a szórakoztatásról.

Egyéb régiók kisaengjeinek is voltak megkülönböztető jegyei. A Jinjuból szár-
mazók a kardtáncban voltak magasan képzettek. A Jejuról származó kisaengek 
lovagló képességükkel tűntek ki – a jejui lovak híresek voltak –. A Gwandong 
régióból származók a Gwan dong byǒl gokot recitálták, amely a helyi tájat vette 
végig. A Honam régióból származók pedig a pansoriban (판소리) jeleskedtek.

Híres kisaeng nők 

1. DuHyang: Toegye Ji Hwang szerelme; Toegye halála után szülőföldjén, 
Danyangban öngyilkosságot követett el
2. Sangchunrim: Szöul egyik kisaengje, sok tudóssal állt érintkezésben
3. Ganga: Sonjo uralkodása alatt Jǒlla megye egyik kisaengje, Jǒng Chǒl 
szerelme
4. Jukhyang: Sunjo uralkodása alatt élt, Kim Jǒnghi szerelme
5. Nongae: a jinjui csatában megpróbált megölni egy japán generálist
6. Gyewolhyang: megkísérelte megölni a japán Konishi Yukinaga generálist 
Pyǒnggyangban
7. Chuhyang: Sim Jook szerelme, az egyik legjobb női kisaeng költőnő
8. Yi Mechang: Buan poétája
9. Kim Jaya: az utolsó klasszikus módon képzett kisaeng Dél-Koreában

Néhány kisaeng nő pedig sijo (시조) versei által maradt meg a koreaiak emléke-
zetében. A kisaengek által írt sijo versekre jellemző, hogy a konfuciuszi formalitáso-
kat mellőzték, őszintén engedték szabadjára érzelmeiket a versekben. Szenvedélyes, 
mégis kifinomult nyelvezetet használtak, finom metaforákkal átszőve a szöveget. 

1. Chinok: a Chosŏn korban volt kisaeng, de semmi többet nem lehet róla tudni. 
2. Chongum: kisaeng volt, sijo verse Sin Hum egyik versére hasonlít, annak 

vagy imitációja, vagy paródiája.
3. Hanu: 16. században élt. Írói álnevéről ismerjük, amely „hideg esőt” je-

lent. Sonjo király uralkodása alatt (1567–1608) az egyik legtehetségesebb ki-
saeng volt. A fővárosban Keszongban élt, eredeti neve ismeretlen. Egy legenda 
szerint egy ünnepségen megjelent Im Chesang sijo költő, aki csodálta Hanu 
szépségét, és versében azt írta, hogy egy hideg esőn át utazott az ünnepségre, 
és hogy minden esélye megvan ahhoz, hogy ágyában halálra fagyjon – Hanu 
rögvest válaszolt a versére.
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összefagyva hogy alszol el,
Reszketve tudsz aludni?
Itt az ágy, a párnáim
Kacsákkal kihímezve:
Ne féljél hideg esőtől,
az ágyamban meleg lesz.

4. Hwang Jini: 1522–1565, írói neve Myǒngwol volt, amely „ragyogó holdat” 
jelent. Előkelő származású férfi lánya volt, kivételes szépséggel és éles elmével. 
So Kyongdok tutorálta. Egyaránt írt verseket koreaiul, a hangult használva, il-
letve kínaiul, hanmunal írva. Magasan képzett volt a művészetek, tánc, ének és 
vers terén. Elfogadva helyzetét szabadon társalgott tudósokkal, művészekkel és 
arisztokratákkal. Néhány tény elég jól ismert életéből, de korai éveiről és arról, 
hogy miért is lett kisaeng, illetve felsőbb osztálybeli férfiakkal való kapcsolatáról 
anekdoták és legendák keringenek. Irodalmi megbecsülése ma hat sijo versén 
alapszik, ez a hat verse mai napig a legnépszerűbb klasszikusok közt van.

leghosszabb téli éjszakám
Derékban kettészelem,
s szövetjét összehajtom
Tavaszillat-takaróm alá.
Kibontom, ha kedvesem hazatér,
Nyáréjszakán, majd akkor.

Kisaengek művészeti alkotásokban 

A kisaengek a népi művészetben is megjelentek. Feltűnnek a 19. század elején élt 
festő, Hyewon képein, aki egyaránt festett róluk erotikus témájú képeket, illetve 
hétköznapi ábrázolásokat. 

Megjelennek még Chosŏn-kori történetekben is, mint a Chunyang szerelme. 
Ezt a történetet szokás a koreai Rómeó és Júliának is nevezni. A két főhős itt is 
egykorú, a lényegi különbség az, hogy ez a történet boldog befejezéssel zárul. 
A 17. század végéről származó történet szerzője ismeretlen. Elképzelhető, hogy 
szájról szájra terjedt, és fokozatosan jegyezték le, ami azt is eredményezhette, hogy 
a mesélők és előadók az évek folyamán változtattak a szövegen. Ez egy csodás 
szerelmi történet Lee Mongryǒng, egy nemes és Sǒung Chunhyang, egy nyug-
díjazott kisaeng lánya közt. Az osztálykülönbség miatt sok megpróbáltatáson 
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kell átesniük, de a végére szerelmük győz. Egy dramatikus jelenettel végződik, 
ahol Mongryǒng megmenti Chunhyangot egy kivégzéstől. Szerelmük legyőzi 
a társadalmi korlátokat. A Chosŏn-dinasztia alatt ez a történet megérintette 
az alsóbb osztályokba tartozók szívét. A történet merésznek számított a maga 
idejében, azóta pedig számos művészeti alkotásban dolgozták fel a történetet, 
mint színházban, filmen, musicalben. 

A legendás kisaeng nő, Hwang Jiniről pedig több alkotás is született. Hwang 
Jinit még mindig sokan kedvelik Dél-Koreában. Hwang élete éppoly megrendítő, 
mint művészete. Szabadon társult jól ismert arisztokratákkal és tudósokkal, 
akik csodálták szépségét és tudását. Ahelyett, hogy a férfiak játékává vált volna, 
az híresült el róla, hogy ő választotta meg, mely férfiakhoz társul, és ő irányítot-
ta kapcsolatait. Erről a nőről született meg 1999-ben az első opera. Előtte már 
készültek róla színházi előadások, dalok is.

Mikor elkészült az egy gésa emlékiratai című könyvből a film adaptáció, a ko-
reaiak elkészítettek Hwang Jiniről egy tévésorozatot és filmet is. A tévésorozatot 
2006-ban sugározták, a film pedig 2007-ben került a vásznakra. A film és a so-
rozat eltér abban, hogyan lett Hwangból kisaeng, ami jól mutatja, hogy több 
legenda is kering az életéről. A sorozatban egy kisaeng eltitkolt leánya, akit anyja, 
hogy megvédje a jövőjétől, buddhista szerzeteseknek ad oda, hogy neveljék fel. 
A filmben arisztokrata, eladósorban lévő lány, akiről eljegyzése előtt kitudódik, 
hogy egy cselédlány szülte, aki otthagyta a nemesi háznál a gyereket, az anya 
pedig elment a faluból. 

Ezen kívül készültek manhwak, vagyis képregények is a kiszengekről; a Kore-
ában általánosan ismert kisaengek életéről már több könyvet is írtak.

Felhasznált internetes hivatkozások: 

2012. februári adatok alapján
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001-

&oid=044&aid=0000010353
http://cafe.naver.com/icimc.cafe?iframe_url=/ArticleRead.nhn%3Fartic-

leid=352&
http://miyako-odori.blogspot.com/2010/02/kisaeng.html
http://stellaimhultberg.blogspot.com/2008_01_01_archive.html
http://www.knutimes.com/news/article.html?no=477

A két sijo vers Osváth Gábor fordítása.
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Képek

1. kép Gyobang a 19. századból

2.  kép Chosŏn korabeli kisaeng kislány
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3–4. kép Kisaengek az 1910-es évekből

     

5–6. kép Hyewon képei közül





Kápolnás olivér

Dzsingisz kán visszatérése

Egy hideg, téli éjszaka meleg, nyári napfényre áhítozik az ember. A sötét, sanyarú 
századok szülöttei is pontosan így vágyakoznak a dicsőséges múltba.1 A mongol 
történelem állócsillagára, Dzsingisz kánra is vágyakozva tekintettek a kevésbé 
szerencsés korban és sorsban született mongolok. 

Pontosan 850 évvel ezelőtt, 1162-ben született Dzsingisz kán. A törzsi és 
nemzetségi háborúktól szabdalt mongol népet egyesítette, majd 1206-ban meg-
alapította a Nagy Mongol Birodalmat. Az ő és fiai uralkodásának idejében a meg-
hódított területek óriásivá nőttek. Mindez az unokák korában már darabokra 
esett, de még minden részén mongolok uralkodtak. A legjelentősebb utódállam 
az elfoglalt kínai területeket is magába foglaló Yuan Birodalom volt. Itt 1368-ban 
ért véget a mongolok hatalma, és a hódítók leszármazottai visszamenekültek 
az északi pusztákra. 1368 után többszöri próbálkozás ellenére sem sikerült tar-
tósan újraegyesíteni a mongol területeket. 

A mongolok keleti szomszédságában a XVII. század elején felemelkedő man-
dzsuknak először a déli mongol területek hódoltak be (1636), majd az északi 
részek (1691), végül a nyugati mongolokat, az ojrátokat is hatalmuk alá hajtották 
(1758). Gyakorlatilag a XVIII. század második felére a mongolok kevés kivételtől 
eltekintve a mandzsuk hatalma alá kerültek. 

A mandzsu uralomnak voltak vitathatatlan előnyei, megszűntek a zűrzavaros 
állapotok és a testvérháborúk, rend lett. A buddhizmus intenzív terjesztése kö-
vetkeztében megerősödött az írástudó réteg, felvirágzott az írásbeliség, kolostori 
iskolák nyíltak. A helyi vezetőréteg nem cserélődött le, többségük Dzsingisz 
kánra vezette vissza a családfáját, de ennek ellenére az esetek nagy többségé-
ben hű támaszai voltak a mandzsu uralomnak, juttatásokat és címeket kaptak 
a pekingi udvartól. Semmi sem tudta azonban elfeledtetni velük azt, hogy csak 
másodlagos állampolgárok voltak, ráadásul ők nem a birodalom központjában, 

1  Halhatatlan és visszatérő hősökről: Magyar Zoltán, Halhatatlan és visszatérő hősök, Budapest, 
Akadémiai Kiadó, 2001, 7–25.
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hanem csak a perifériáján éltek. A kezdeti időkben a mandzsuknak szüksé-
gük volt a mongolok fegyveres erejére, a lőfegyverek térhódítása után azonban 
a korszerűtlenné vált könnyűlovas haderőnek lecsökkent a szerepe. A gazdasági 
viszonyok is átrendeződtek. Dzsingisz és utódai idejében az Ázsiát Európával 
összekötő kereskedelmi útvonalak a mongolok ellenőrzése alatt álltak, a haszon 
náluk csapódott le.2 Az újkorban a világkereskedelem fő útvonala a tengerekre 
tevődött át, elkerülve a mongol területeket. Ameddig a mongolok nem voltak egy 
birodalomban a kínaiakkal, addig déli szomszédjukkal jelentős kereskedelmet 
tudtak lebonyolítani, igaz, gyakran fegyverrel kellett rávenniük a kínaiakat, hogy 
nyissák meg nekik a piacokat. Ez a lehetőség is megszűnt a mandzsu birodalom 
keretein belül. A kereskedelem előbb kínai, majd kínai és orosz kézbe került.

A mandzsu uralom berendezkedése békéje és vitathatatlan előnyei ellenére 
nem minden mongolnak volt megfelelő, többször is felkelésbe, zavargásba 
torkollott az elégedetlenség. A felkeléseket nem lehet csupán egyetlen társa-
dalmi réteggel kapcsolatba hozni, volt olyan, amelyet dzsingiszida leszármazott 
vezetett, és volt, amelyet egyszerű pásztor.3 A források egyenetlensége miatt 
azonban nem lehet pontos információkat találni arról, hogy a mongolok kö-
rében milyen volt a mandzsu uralom elfogadottsága. Az írásbeli források 
sem nyújtanak reális képet, ennek oka, hogy az írástudó réteg nagy részének 
(a szerzeteseknek és a közigazgatásban részt vevőknek) az állam nyújtotta 
a megélhetését. A nyomdák csak a nagyobb kolostorokban működtek, amelyek 
állami támogatást élveztek,4 emiatt semmi sem tudott megjelenni, ami a man-
dzsu politikával ellentétes lett volna. Ilyen körülmények között nem csoda, 
hogy a mandzsu uralommal szembeni elégedetlenség írott forrásokban csak 
apró jelekből érhető tetten. 

A XVII–XIX. századi mongol történetírásra jellemző, hogy egy mű kivételével5 
egyik sem jelent meg nyomtatásban. Ennek oka feltehetően az, hogy a mandzsu 
birodalomnak voltak „hivatalos” történeti művei, emellett nem volt kívánatos, 
hogy a birodalom egyik népe a saját szemléletében írja meg a saját históriáját. Így 

2  Frances Wood, The silk Road, London, The British Library, 2003, 116 skk.
3  Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын түүх, 2. kötet, Улаанбаатар, 1968, 248–270.
4  Robert James Miller, Monasteries and culture change in Inner Mongolia, Wiesbaden, Otto 

Harrassowitz, 1959, 17. skk.
5  Csien-lung mandzsu uralkodó (1735–1796) kíváncsi volt a dzsingiszida nemzetség eredetére, 

ezért az egyik mongol történeti munkát (erdeni-yin tobci) bemutatták neki, ezt később császári 
parancsra kinyomtatták. Ulaγan, “erdeni-yin tobči”-yin sudulul, Liyooning-un ündüsüten-ü 
keblel-ün qoriy-a, 2005, 75–77.
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csak kéziratban terjedhettek a mongol történeti művek.6 A szerzők egy része a köz-
igazgatásban szolgáló előkelő volt, és ők lojálisak voltak a mandzsu uralomhoz. 
Ez műveiken is észrevehető. Voltak azonban kevésbé lojális szerzők, akik a történeti 
művükben a hangsúlyt Dzsingisz kán idejére helyezték, és a mandzsu uralomról 
gyakorlatilag hallgattak. Akik ellenszenvvel viseltettek a mandzsuk iránt azok csak 
nagyon finoman tudták kifejezni a véleményüket. Például a mandzsu uralkodóház 
eredetmondájában az a motívum szerepel, hogy egy égből alászállt tündér esett 
teherbe egy, az Ég által küldött piros gyümölcstől; ez náluk annyiban változik 
meg, hogy nem gyümölcstől fogan meg a tündér, hanem egy közönséges halandó 
nemi erőszakától.7 Az elégedetlenség kifejezésének rejtett módja volt a mongol 
aranykor visszavárása, mert mutatta az akkori hatalom elutasítását. Ha minden 
rendben lett volna, akkor senki sem vágyott volna vissza egy letűnt, szebbnek vélt 
korra. A mongolok tudatában az aranykor Dzsingisz kán uralkodásának ideje volt. 
Az elégedetlenség megnyilvánulása, hogy Dzsingiszé mellett a mandzsu uralom 
elleni felkelések/lázadások egy-egy vezetőjének visszatérését várták.

A mandzsu uralom ellen 1675-ben tört ki az első komolyabb felkelés. Ezt 
Ligdan kán (1604–1634), az utolsó dzsingiszida nagykán unokája, Bürni vang 
robbantotta ki. A szabadságharc/lázadás rövid idő alatt elbukott, és megölték 
Bürni vangot.8 A későbbi hagyományban azonban megjelenik az a motívum, 
hogy mégsem halt meg, csupán elmenekült.9 Nem mondják ki, hogy vissza fog 
térni, de erre csak egy élő embernek van esélye, egy halottnak nincs.

1755-ben az ojrát Amurszana vezetésével tört ki egy nagyszabású felkelés 
a mandzsu uralom ellen. 1758-ban a mandzsuk győzelmet arattak, Amurszana 
elmenekült, orosz földön halt meg.10 Több legenda is szól az ő11 vagy egyik leszár-
mazottjának visszatéréséről.12 Amurszana felkelésével összefüggésben 1756–58 

6  Nem ellenőrizhető adat szerint a mandzsu korban összeszedték és elégették azokat a mongol 
történeti műveket, amelyek kételkedtek a mandzsu hatalom legitimitásában. Manuscripts from 
private collections in ordus, Mongolia (1). Szerk: Yang Haiying. Köln, 2000, 2.

7  Jimbadorji, Bolor toli, Ündüsten-ü keblel-ün qoriy-a, 1984, 477.
8  Mongγol-un teüke, főszerk: Borjigidai Oyunbilig, Öbör Mongγol-un yeke surγaγuli-yin keblel-

ün qoriy-a, 2008, 190–195.
9  Mongγol-un uγ eki-yin teüke = oyirad teüken surbulji bicig, kiadják: Badai, Altanorgil, Erdeni, 

Öbör Mongγol-un soyul-un keblel-ün qoriy-a. 1985, 316.
10  Чулууны Далай, Ойрад Монголын түүх, Улаанбаатар, 2002, 351.
11  1757-ben Amurszana Oroszországba menekült, amikor elhagyta a szülőföldjét, akkor az ojrát 

földön lévő utolsó hegycsúcsról megfogadta, hogy még vissza fog térni a hazájába. Később szé-
les körben, számtalan legenda keletkezett a jövőbeli újra eljöveteléről. Чулууны Далай, Ойрад 
Монголын түүх, Улаанбаатар, 2002, 356–357.

12  Pozdnyejev 1892-ben tett mongóliai utazásáról készült feljegyzéseiben említi, hogy Dambidzsancan, 
akit Amurszana unokájának tartanak el fog jönni északról a katonáival és meg fogja szabadítani 
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között tört ki lázadás a keleti mongol területeken a dzsingiszida Csingundzsav 
vezetésével. A mandzsuk ezt rövid idő alatt elfojtották, és Csingundzsavot Pe-
kingbe vitték és kivégezték. Ennek ellenére a nép ajkán több monda is életre 
kelt a visszatéréséről.13 

◆ ◆ ◆
A háttér felvázolása után térjünk át a mondára, amelyben Dzsingisz kán nem hal 
meg, csak elalszik, és megjövendöli felébredését. Ez a legenda csupán a Mongo-
lok eredete (mong. Mongγol-un uγ eki-yin teüke) című történeti műben maradt 
fent.14 Ezt 1825-ben fejezte be az ismeretlen ojrát szerző. A tibeti történelemről 
szóló monda után Dzsingisz kántól kezdve vezeti a mongol-ojrát történelem 
szálát. A szerkesztés minimális, kronológiai sorrendben egymás után vetett 
információhalmazból áll.15 A műben a monda így szerepel:

ejen boγda noyirsuqu caγ-taγan . qubilai gegci aci-daγan silideg cerig ög-
güged . minu küriy-e-yi mini ariγun sayin qadaγala gejü aci-daγan jakiγad 
. jarliγ boluγsan ni dakiju namayi seriged qaγan sirege-yin tedkükü caγ-tu 
mini mongγol qaγan küsegsen küsel-i ni qangγaju . törö šajin qoyar-i ba-
daraju jirγaqu qubi bayin-a .. tere caγ-tu . er-e kümün büse-ben tayilaju . 
er-e morin silüsün qancu-yin γuur-un cinegen boluna . caγan malaγai-yi 
nidün-dü üjegdesi ügei γajar-tu kögegejü yabuγuln-a bi altan büse-yi qa-
γad-tu naiman öröge ger-tü kürün . qubilan jirγuγan qosiγud mongγol 
qadaγalaγsan bayin-a16

A fenséges uralkodó [=Dzsingisz kán] elszunnyadásakor Kubiláj nevű uno-
kájának válogatott sereget adott és meghagyta neki, hogy a lehető legjob-
ban védelmezze az ő szállását,17 majd kihirdette parancsát: Mikor majd újra

a mongolokat a mandzsuktól. A. M. Pozdneyev, Mongolia and the Mongols. volume one, ed. John 
R. Krueger, transl. John Roger Shaw & Dale Plank, Bloomington, Indiana University, 1982, 30.

13  С. Чулуун, Монголын түүхэнд Хотгойдын Чингүнжавын гүйцэтгэсэн үүрэг, үнэмлэл = 
XvII–XX зууны эхэн үеийн Монголын түүхийн судалга, szerk. С. Чулуун & Э. Жигмэддорж, 
Улаанбаатар, 2010, 144–148.

14  Kiadása: oyirad teüken surbulji bicig, kiadják: Badai, Altanorgil, Erdeni, Öbör Mongγol-un soyul-
un keblel-ün qoriy-a. 1985, 306–317.

15  Leírás és tartalmi összefoglaló: Нa. Сүхбаатар, Монголын түүхийн тод бичгийн сурвалжууд, 
Улаанбаатар, 2002, 133–135.

16  Mongγol-un uγ eki-yin teüke = oyirad teüken surbulji bicig, kiadják: Badai, Altanorgil, Erdeni, 
Öbör Mongγol-un soyul-un keblel-ün qoriy-a. 1985, 307.

17  Dzsingisz 1227-ben halt meg, ekkor Kubiláj unokája mindössze 12 éves volt, nem jöhetett még 
ekkor szóba mint trónörökös. Ez a motívum, hogy Dzsingisz Kubilájra ruházza a hatalmat felte-
hetően már a XIII. században megjelenik. 1260 és 1264 között Dzsingisz két unokája, Arigbuka 
és Kubiláj között polgárháború tört ki. A tét a birodalom jövője volt. Arigbuka a konzervatív 
vonalat képviselte, azaz folytatni akarta a dzsingiszi tradíciókat, például a birodalom központját 
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felébredek és elfoglalom a trónt, akkor minden vágyat teljesíteni fogok, a világi
hatalom és a vallás fel fog virágozni.18 Akkor majd a férfiak megereszthetik 
az övüket, a paripák száján annyi hab sem lesz, mint amekkora egy moly-
lárva. A fehér sapkásokat [= Kazakokat] elűzöm a láthatáron túlra. Az arany 
övemet a kánok nyolc fehér jurtájába19 viszem, majd szétosztva a hat mongol 
megyében20 fogják őrizni.

A monda világos és érthető. Dzsingisz kán újra el fog jönni, beköszönt az arany-
kor, minden vágy teljesülni fog, a világi és egyházi hatalom egymással harmóni-
ában fogja uralni a világot. Nem kell majd dolgozni sem, ki lehet oldani az övet, 
leheveredni a fűre, a lovakat sem kell meghajszolni, és az ellenségnek nyoma 
sem lesz a látóhatáron.

A monda keletkezésének ante quemje a történeti mű keletkezésének idejével, 
azaz 1825-tel azonos. A post quem az ojrátok a mandzsu uralom alá kerülése 
(1750-es évek vége) után lehetett. Tehát a legnagyobb valószínűséggel ez a monda 
a XVIII. század második felében, illetve a XIX. század elején keletkezett.

Sem ez a legenda, sem ennek a variánsa nem szerepel más történeti műben, 
sem a szájhagyományban.21 Dzsingisz visszatérésével kapcsolatban azonban 

továbbra is csak az ősi mongol területeken tudta elképzelni. Kubiláj ezzel szemben új alapokra 
kívánta helyezni a birodalmat. A fővárost a mai Peking elődjébe szándékozta áttenni és egy kínai 
központú birodalmat akart, ami a kínai tradíciókból is merít. Végül Kubiláj győzedelmeskedett, 
azonban törvényessége kérdéseket vetett fel, ezért Dzsingiszre, mint a legitimáció forrására hi-
vatkozott. Rossabi, Moris, The reign of Khubilai khan = The cambridge History of china, (alien 
regimes and border states, 907–1368), Volume 6, (eds.) Denis Twitchett & John K. Fairbank, 
Cambridge University Press, 1994, 422–428. Kesigtoγtaqu, „cinggis qaγan-u altan tobci neretü 
cedig”-un jokiyaγdaγsan caγ üy-e-yin tuqai. = Mongγol-un erten-ü udq-a jokiyal-un sin-e sudulul, 
Öbör Mongγol-un arad-un keblel-ün qoriy-a. 2008, 205.

18  Világi hatalom és vallás egymást támogató és erősítő koncepciója, a kettős törvény/hatalom 
(mongol qoyar yosu) Kubiláj uralma alatt tűnik fel, majd a XVI. század végén újra megpróbálják 
ezt feléleszteni. A  mandzsuk hatalmi berendezkedésében nem volt meg az egyenrangúság, ott 
a világi hatalom a vallás felett állt.

19  Nyolc fehér jurta: elsősorban Dzsingisz kánnak szentelt emlékhely Ordoszban (Belső-Mongólia). 
Legújabb összefoglaló: K. N. Qurcabilig, cinggis-un tayilγ-a-yin soyul sudulul, Öbör Mongγol-un 
surγan kümüjil-ün keblel-ün qoriy-a. 2009.

20  Hat mongol megyére két magyarázat lehetséges. Egyik szerint mikor 1368-ban a mongolok 
a kínai területekről visszamenekültek az északi pusztára, akkor csak hat tümennyi (a mongol 
tümen eredetileg tízezer katonából álló hadtestet jelölt) mongol maradt meg, ebből a hat tümenből 
lehet a hat megye. Másik magyarázat szerint mikor Dajan kán XVI. század elején átmenetileg 
újra egyesíteni tudta a mongol területek egy részét, akkor a hat megyére osztotta őket. A. Tümen, 
Mongγol-un oboγ ayimaγ neyigem-ün bayiγulal-un neres-ün tayilburi, Öbör Mongγol-un arad-un 
keblel-ün qoriy-a, 1999, 310.

21  Dzsingisz kánnal kapcsolatos mondáknak és legendáknak két jelentős gyűjteményes kiadása van, 
ezekben nem szerepel. (Х. Сампилдэндэв, Эзэн Богд Чингис хааны домог оршвой, Улаанбаатар, 
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van egy mondatöredék. E szerint Dzsingisz halálakor megjövendölte, hogy 
majd vissza fog térni, ennek megadja a pontos helyét is, amely nem messze 
van szülőföldjétől. Ott egy várost fog emelni, és a földből drágakövek fognak 
előbukkanni. Lesz egy tó, ahonnan a Kandzsúr és a Tandzsúr, azaz a buddhista 
kánon fog napvilágra kerülni.22 A két monda között valószínűleg semmiféle 
közvetlen kapcsolat sincs, az egyetlen közös motívum bennük, hogy Dzsingisz 
kán újra uralkodni fog, de ez a gondolat egymástól függetlenül is megjelenhetett 
különböző mongol területeken.

A monda elterjedése hiányának egyik oka a mongol buddhista világkép le-
hetett. A mandzsu hatalom által jelentős mértékben támogatott buddhizmus 
a zűrzavaros időre, a rossz sorsra két választ adott. A jelentől elvonatkoztatva 
úgy gondolták, hogy ha Buddha és/vagy az istenek látják, hogy a földön rosz-
szul mennek a dolgok, akkor ide küldenek valakit. Dzsingisz kán születésére 
ez az egyik magyarázat,23 ezenkívül ennek párhuzama lehetett az, hogy a tibeti 
eredetű Geszer eposzban a főhős is azért születik, hogy rendet és békét teremtsen 
Buddha és az istenek utasítására.24 A jelen sanyarúságára pedig azt a megoldást 
kínálta a mongol buddhizmus, hogy a Tant kell olvasni, mert ettől minden 
rendben lesz.25 Több kisebb istenség is volt, akikhez boldogságért és jó sorsért 
lehetett imádkozni, illetve áldozatokat tudtak nekik bemutatni. Ebben a képben 
Dzsingisz újbóli visszatérte idegenül hatott. Természetesen itt a források szűkös 
volta miatt meglehetősen nagy a bizonytalanság, mert buddhista indíttatású szö-
vegek ezerszámra maradtak fenn, míg más gyakorlatilag nem. Emiatt indokolt 
a kérdés további, más módszerekkel való vizsgálata.

1992 és Tegüsbayar, cinggis qaγan-u domoγ-ud, Öbör Mongγol-un arad-un keblel-ün qoriy-a, 
1998). Természetesen van esély arra, hogy a jövőben felbukkanjon egy ilyen legenda. Mongol 
uralkodókkal kapcsolatos legendák elemzésére lásd: Birtalan Ágnes, The Mongolian Great 
Khans in Mongolian Mythology and Folklore, AOH, 2005, 299–311.

22  Dörben jüil-ün teüke, 18. folio. Kézirat, lelőhely és jelzet: Mongol Nemzeti Könyvtár 15/96.
23  A Quriyangγui altan tobci nevű, a XVII. század elején összeállított mongol történeti műben az aláb-

biakat olvashatjuk: arban qoyar maγu qad töröjü . qamuγ amitan-i jobaγaju yabuqui-dur teden-i 
doroyitaγulqui-yin tulada burqan-dur biwanggirid ögtejü . cinggis qaγan töröbei gekü. azt beszélik, 
hogy mikor tizenkét gonosz kán született és szenvedést zúdítottak az élőlényekre akkor azért, hogy ők 
elbukjanak Buddha jóslatot adott és megszületett Dzsingisz kán. Qad-un ündüsün quriyangγui altan 
tobci (Textological Study), Transcription and index by Sh. Choimaa, Ulaanbaatar, 2002, 41.

24  Geoffrey Samuel, The Gesar epic of east Tibet = Tibetan literature, Ithaca, New York, Snow Lion, 
1996, 359. 

25  Tipikus példa: olan amitan kedüi yadaγu bolbacu burqan-u ünen jarliγ-i tabil ügei jalbarabasu 
ali sanaγsan küsel-i güicidkimüi. az élőlények legyenek bármilyen szegények is, de ha Buddha igaz 
tanait folyamatosan ismételgetik, akkor minden vágyuk teljesülni fog. Sárközi Alice, political 
prophecies in Mongolia in the 17–20th centuries, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1992, 70.
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Összefoglalás 

A legenda, amely szerint Dzsingisz nem halt meg, hanem pusztán elalszik és 
visszatér, csupán egyetlen történeti műben maradt fenn. Ez nagy valószínű-
séggel a XVIII. század második felében, illetve XIX. század elején keletkezett. 
Máig nem került elő más, vele közvetlen kapcsolatban álló monda. A visszatérés 
motívuma azonban több mongol elbukott szabadságharcossal kapcsolatban is 
felbukkan. A legenda rejtett mondanivalója az akkori helyzettel (mandzsu ura-
lommal) szembeni elégedetlenség.
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Hartyándi Mátyás

Az emberi test a korai kínai bölcseletben
 Testvéremnek, Flórának

Globalizálódó világunkban, ahol az anyagi kultúra egységesedni, uniformizálód-
ni látszik, könnyen abba a csapdába eshetünk, hogy abból indulunk ki, mindenki 
úgy gondolkodik, mint mi a világ „nyugati” felén. Ám Samuel Huntington maró 
gúnnyal jegyzi meg ezzel kapcsolatban:

Az, hogy a nem nyugati emberek is szívesen eszik az óriáshamburgert [Magna 
Mac], még nem jelenti, hogy a Magna Charta is közel áll a szívükhöz.1

Az elméletek visszássága legkönnyebben konkrét példákkal mutatható meg. 
Ha kutatásunkhoz sikerül jó tárgyat és vezérfonalat választani, akkor azzal nem 
csak könnyűszerrel felfedhetjük a különbségek meglétét, de az eltérés nyomán 
egyben a másikról és magunkról is megtudhatunk valami lényegeset. Kínát hosz-
szú és sajátságos történelme és megújuló sikeressége az utóbbi időben gyakran 
tették elemzések és összehasonlítások tárgyává. Ideális tehát célpontnak, így 
már csak témára van szükségünk. Képzeljük ezért el, hogy szellemünkkel, mint 
„rábíró” eszközzel a kínai emberhez fordulunk, hogy megtudjuk, miképp adná 
meg magát számunkra: 

„Csak a testemen keresztül”, hangozhat talán a válasz.
Valóban találó témának tűnik, hiszen saját testünkön keresztül adódik az egész 

tapasztalati világ számunkra. Ráadásul az elmúlt évtizedekben szintén rend-
kívül népszerű és termékeny tudományos témává vált az emberi test kutatása.2 
Reményeim szerint a test vizsgálatával fény derülhet Kína és Európa alapvető 
különbségére. Dolgozatom célja az emberi test kínai története korai szakaszá-
nak bemutatása, betekintést nyújtani ezzel nemcsak egy szupernagyhatalom 
önképének eredetébe, de egyben tükröt is tartani saját fogalmaink elé.3

◆ ◆ ◆
1  Samuel P. Huntington, a civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása, Budapest, Európa, 

1998, 80.
2  Janelle S. Taylor, “Surfacing the Body Interior” = annual Review of anthropology, Palo Alto, 

Annual Review, 2005, 743.
3  Az egyértelműség kedvéért a kínai kifejezések és nevek átírásánál a hivatalos kínai pinyin átírást
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Önnön testének létezése mindenki számára húsbavágó tény, ám ez nem jelenti 
azt, hogy minden körülmények közt ugyanúgy tekintenénk rá. Az archaikus 
társadalmakban például, mivel az emberi világot a vérségi-nemzetségi kap-
csolatok határozzák meg, a társadalom alkotóeleme pedig a közösség és nem 
az egyéni ember, valójában meg sem lepődhetünk, ha az egyénhez szorosan 
kapcsolódó test koncepciója fel sem merült. Példákért nem is kell régre men-
nünk: Maurice Leenhardt beszámolója alapján a huszadik századi misszio-
náriusok meglepve tapasztalták, hogy a melanéziai őslakosok körében nem 
a lélek gondolata hatott újdonságként, hanem az emberi testé.4 A testiség tehát 
mégsem teljesen egyértelmű dolog, hanem „fel kell fedezni”. John Emerson 
szerint ez bármikor történik is, az mindig

része az én-más, egyéni-csoport, privát-publikus viszonyok újrarendezésének, 
amely az én olyan új értelméhez vezet, amely: Egységes és nem többes szá-
mú, a kontextustól elválasztható, szabad a kötődésektől és az azonosítástól, 
autonóm és racionális döntésre képes, egyértelműen meghatározható térben 
és időben.5

Az első ismert ilyen „felfedezés” a korai görögökhöz kötődik. Bruno Snell sza-
vaival a homéroszi világban

az új psyche, a lélek, testet igényelve, amelyet magára ölthet, kikövetelte a soma 
(eredetileg tetem) kifejezés jelentésének kitágítását, így végeredményként már 
az élő testre is használták.6

A soma és a latin corpus képében tehát már jóval a mai időszámításunk kezdete 
előtt konkrét kifejezésekkel rendelkeztek az akkori európai, földközi-tengeri 
civilizációk.

A test és lélek görög felfedezésével párhuzamosan a Nyugati Zhou-dinasztia 
(i. e. 1046–771) uralta Kínában azonban ilyen változásoknak, kifejezéseknek nyo-
ma sincs. Ehelyett azt találjuk, hogy nem csak az egyes ember bírt egyszerre számos 

   fogom alkalmazni. (A megközelítő magyar kiejtési útmutatót lásd: Tőkei Ferenc, Kínai filozófia, 
Ókor I., Budapest, Magiszter Társadalomtudományi alapítvány, 2005, 401). Kivételt csak azok 
a nevek képeznek, amelyeknek magyar változata már beivódott a köztudatba.

4  Maurice Leenhardt, Do Kamo, Chicago, University of Chicago Press, 1979, 164.
5  John J. Emerson, „Yang Chu’s Discovery of the Body”, philosophy east and West, Honolulu, UH 

Press, 1996/4, 539.
6  Bruno Snell, “The Greek Discovery of the Mind”, philosophy and literature, New York, Dover, 

1982, 6.



227Az emberi test a korai kínai bölcseletben

lélekrésszel és névvel is,7 de az emberi testtel kapcsolatban is több, egymással össze-
függő fogalom létezett. Ezek a kifejezések jelentésükben ugyan átfedik egymást, 
de nem esnek teljesen egybe; mindegyikük sajátos perspektívát tükröz:8
形xing: kapcsolatai által, ellentétes illetve kiegészítő viszonyaiban leírható, meg-
valósult (vagy folyvást megvalósuló) forma.
身shen: személyes entitás, amely dimenziójában élettel teli-eleven, így megelőz 
mindenféle megvalósulást. A shen funkciója a szív-lélek (心xin) vezérelte mo-
rális tudatosság és az ismeretszerzés is.
體ti: lélegzet-energiából (氣qi) sűrűsödő-megkeményedő folyamat által folyto-
nosan konstituálódó, ebből felépülő dolog.

Maga az emberfogalom is lényegesen különbözött a görög–római értelme-
zéstől. A téma jelenlegi szakértői szerint az archaikus kínai emberkép nem egy 
társaitól megkülönböztető minőséggel bíró metafizikai létezőként definiálja 
az emberi lényt, hanem kapcsolatok és viszonyok hálózataként, különböző rész-
vételek összességeként.9 A korban nem azonosították az egyént önnön testével, 
a test-lélek dualizmus nem vetődött fel gondolatként, az egyén integritásának 
koncepciója pedig ismeretlen volt.10 Az ember additív módon, elkülönült isme-
ret- és elváráscsomagok egymás mellé illesztéséből állt össze. 

◆ ◆ ◆

A fennálló uralmi rendszer a dinasztia Keleti korszakában azonban hanyatlani 
kezdett. Az elit fokozatosan elveszítette több régi privilégiumát, így az oktatás és 
az írás-olvasás monopóliumát is. A regionális hatalmi gócpontok megerősödésével 
meggyengült a központi kormányzat, így a kínai világban, az Égalattiban eluralko-
dott a zűrzavar (亂luan). A Hadakozó fejedelemségek korszakára (i. e. 475–221) 
kedvező légkör alakult ki különböző bölcseleti irányzatok számára, és mindenki 
úgy érezte, hogy a társadalmi rendet valamiféleképpen újra kell alkotni.11 Az első 
három nagy irányzat a konfucianizmus, a motizmus és a yangizmus volt.

7  Hagyományfüggően 2–7 különböző fajta lelket is megkülönböztethettek. A po lélekrész például 
a fogamzással érkezett, a hun pedig csak születéssel, s ezek végül a halálban szétválnak. A hun 
ekkor távozott az Égbe, ahol shenné válva elfoglalta a földi életben rangjának megfelelő helyet, 
a po pedig a testben maradt, és ha nem áldoztak neki megfelelő áldozatokat, rossz szándékú guivá 
vált. Névfajták: családnév, személynév, csecsemőnév, gúnynév, halotti név stb., lásd továbbá: Henri 
Maspero, az ókori Kína, Budapest, Gondolat, 1978, 151–153.

8  Francois Jullien, vital Nourishment: Departing From Happiness, New York, Zone Books, 2007, 67.
9  Emerson, i. m., 556.
10  Uo., 335.
11  Aloysius Chang, “A Comparative Study of Yang Chu and the Chapter on Yang Chu 1.” = chinese 

culture, Taipei, 1971/4, 50.
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A Keleti Zhou-korban az emberi lét alapegysége még mindig a kínai család vagy 
nemzetség volt (家 jia), erre vetették ki az adókat, és a nagycsalád feje politikai 
vezető is volt egyben. Konfuciusz az ősök jól működő szokásaira hivatkozva kí-
vánta visszaállítani a rendet, méghozzá a Zhou-nemzetség viszonyrendszerének 
és szertartási szokásainak átvételével, általánossá tételével és konzerválásával. 
A Zhou udvarban a térbeli-időbeli viszonyok (üléssorrend, áldozati hús felvá-
gásának sorrendje) és a megjelenés (öltözék, ékszerek, pozitúrák) szimbolikus 
jelentéssel bírtak és kifejezték az ott megjelentek társadalmi viszonyait. A ritua-
lizálás célja kettős volt: egyrészt szigorúan és kölcsönösen megakadályozni a ki-
csapongásokat, az egyénieskedést és a személyi kontroll létrejöttét, e végtelenül 
hierarchikus rendszer kiskapuinak kijátszását, másrészt „helyes” mederbe terelni 
az ünneplést, hogy az valóban a kiválóság jutalma legyen.12

Ebben a kontextusban a xing szociális vetülete felértékelődött. A rendszer 
működőképességét jól jelzi, hogy mivel a szociális „test” a társadalmi normák 
és szerkezetük függvényében változhatott,13 így ezek megszegéséből illetve 
áthágásából származó szégyen és kegyvesztés a lehetséges legnagyobb meg-
aláztatást jelentette.14

Emellett Konfuciusz másik újítása az volt, hogy a shenhez kötődő morális eré-
nyeket a közügyek részévé tette. A konfuciánus maxima alapján a konfuciánus 
test „folyamatosan elmerülve a társadalmi létben” teljességgel publikus kellett 
hogy legyen, így nem maradt tér a magánszféra számára.15

◆ ◆ ◆

Konfuciusz tanainak és tanítványainak fő riválisaként Mo Di lépett fel. A róla 
elnevezett motizmus a kölcsönös törődés (兼愛jian ai) elvére alapozva egy 
államhatalomtól független forrású, egész társadalmat átalakító szervezkedést 
tartott célravezető megoldásnak a luan megszüntetésére, és mindezt a fennálló 
elit ellenében, a formálódó „középosztályra” támaszkodva kívánta elérni, így 
lényegében (nagy)család- és hierarchiaellenes volt. Egyik kulcsfogalma, a hasz-
nosság (利li) nem csak a korai gazdaság és államszervezés modernizációjához 
járult hozzá tevőlegesen, de meghatározta az emberi testhez való hozzáállását 
is. A Moziben ránk maradt források alapján csak közvetetten, a shen erényeiből 

12  Emerson, i. m., 541.
13  John Hay, “The Body Invisible In Chinese Art?” = Body, subject and power in china, szerk. Angela 

Zito–Tani E. Barlow, Chicago, University of Chicago Press, 1994, 63.
14  Emerson, i. m., 541.
15  Jian Xu, “Body, Discourse, and the Cultural Politics of Contemporary Chinese Qigong”, 

The Journal of asian studies, Association for Asian Studies, 1999/4, 969.
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származtatottan foglalkozik az emberi test témájával, így lényegében nem hoz 
változást Konfuciuszhoz képest.

◆ ◆ ◆

A testtel kapcsolatos gondolkodás legfontosabb kínai fordulópontja a korai 
bölcselet egyik legtitokzatosabb alakjához, Yang Zhu-hoz köthető. Életének és 
tanainak kutatását sajnálatos módon több tényező nehezíti. Az eredetileg mo-
tizmussal vetekedő népszerűségű bölcseleti irányzat a Han-kori könyvégetés és 
üldözés után lényegében teljesen eltűnt.16 Ráadásul a róla fennmaradt egyetlen 
teljes szöveg, a liezi taoista szöveggyűjtemény hetedik fejezete egyetlen szöveg-
rész kivételével vélhetően az időszámításunk utáni században keletkezett, így 
az ez alapján levont következtetések valójában nem az eredeti yangizmust, hanem 
a Han-dinasztia bukása utáni neotaoizmust jellemezték.17 

Néhány szórványos említésen kívül tehát egyedül a liezi fejezet tizedik szöveg-
része tekinthető autentikusnak.18 Ebből bizonyossággal rekonstruálható viszont, 
hogy Yang Zhu központi elve a wei wo (為我) volt, amelyet a kínai hagyomány-
ban úgy értelmeztek, mint a „[mindent] önmagamért” útmutatását. Emerson 
azonban amellett érvel, hogy az „én” vagy „engem” jelentésű wo írásjegy többes 
számban is érthető, elsősorban akkor, ha a beszélő családjáról vagy nemzetségéről 
van szó, így egyéni érdek helyett inkább érdemes csoportérdekről, pontosabban 
azok érdekéről beszélni, akik magánéletemben is körbevesznek. Az elv ponto-
sabb fordítása így „mindent az enyéimért” lehet.19

Yang Zhu valójában a konfucianizmusnál is régebbi kínai hagyományokra 
utal vissza, amikor publikus udvari élet helyett a családos magánéletet tekinti 
a helyes útnak. Nem szabadítja fel tehát az egyént a kötelességei alól, de a privát 
ügyeket a közügyek fölé helyezi. Yang Zhu az emberi test hajlamainak elemzésével 
újradefiniálta az embert és rámutatott arra, hogy a politikai státusz, a hírnév és 
a dicsőség külső és káros kondíciók, így lényegében felszabadította a kínai elitet 
a rituális szerep és nemzetségi nyomás alól. Mindezek fényében Emerson mint 
a test kínai felfedezőjére tekint Yangra.

Mivel Yang Zhu éppen a konfucianizmusra és motizmusra is jellemző önkén-
tes társadalmi-politikai részvételt és a közélet elsőbbségének elvét támadta, és 

16  Chang, i. m., 69.
17  Aloysius Chang, “A Comparative Study of Yang Chu and the Chapter on Yang Chu 2.”, chinese 

culture, Taipei, 1972/1, 78.
18  Angus C. Graham: “The Dialogue Between Yang Ju and Chyntzyy” = Bulletin of the school of 

oriental and african studies, Cambridge, Cambridge University Press, 1959/2, 295. 
19  Emerson, i. m., 548.
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ez a fajta privatizmus Menciusz számára vérlázítónak számított,20 neve a kínai 
hagyományban félrevezető módon az önzőség karikatúrájaként maradt fent, 
aki még egy lábszőrét sem áldozná fel az Égalattiért.21 Kulturális diszkreditál-
ódásával bölcseletének gondolati folytonossága megszűnt, így valójában csak 
fordulópontnak tekinthetjük a téma kínai történetében.

A végső kiteljesedéséhez, amely a konfuciánus és taoista irányzatok szink-
retizálásával éri el majd a tetőpontját, még szükség lesz a ti fogalom taoizmus 
általi kibontására és hangsúlyozására. Ám még ekkor sem lesz teljes a kép, mivel 
a kínai nyelvben egészen az európai szövegek lefordításáig nem alakult ki az em-
beri testet szigorú, de semleges módon kifejező fogalom igénye.22 E folyamatok 
összefoglalása azonban túlmutat jelen dolgozat keretein.

20  Mengzi III B 9. lásd: Tőkei, i. m., 386.
21  Emerson, i. m., 547.
22  Jullien, i. m., 67–68.
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Bartók andrás

Fortélyok és táblajátékok 
A kelet-ázsiai és a nyugati stratégiai kultúra

A különböző civilizációkról elmondható, hogy egész más módon keresnek meg-
oldásokat a kihívásokra, egész más stratégiák repertoárját alakítják ki. Ennek oka, 
hogy a hosszú idő, amely alatt egy közösség megérik arra, hogy önálló civilizáci-
óként vegyen részt a világ eseményeinek alakításában, sajátos kultúrája alakul ki 
a történelem során átélt sajátos tapasztalatoknak, geopolitikai elhelyezkedésének 
köszönhetően. A stratégiaalkotás tehát kulturális csoportosulásonként eltérő 
lehet, ennek felismerése és elfogadása óta beszélnek a hadtudósok, a társadalom-
tudósok és a döntéshozók stratégiai kultúrákról.

Jelen korunk érdekessége, hogy a világpolitika egyik legmeghatározóbb kap-
csolatrendszerében, az USA és a Kínai Népköztársaság közötti viszonyokban 
két egymástól merőben különböző stratégiai kultúra találkozik. A harmonikus 
viszonyok egyik fontos tényezője lesz a közeljövőben, hogy a két stratégiai kul-
túra hogyan tud gyümölcsözően együttműködni.

Úgy tűnik azonban, a keleti gondolkodásmóddal ellentétben a nyugati szem-
léletmód nagyon nehezen hajlandó más stratégiai kultúrák gondolatrendszerét 
megismerni, és akár – ha érdemes – elsajátítani. Mindaddig, amíg a nyugati 
civilizáció erőfölénnyel rendelkezik, ez hatékony maradhat, ám ahogy a világ 
többi része fokozatosan felzárkózik, érdemes behatóbban foglalkozni a mienktől 
merőben eltérő stratégiai kultúrákkal is.

Mivel főleg az erőfölényre épít, a nyugati stratégiai kultúrából hiányzik egy 
fontos elem, amely pedig a kínai kulturális gyökerekre visszatekintő civilizáci-
ókban kiemelten nagy hangsúlyt kap: a fortélyosság mint erény, mint tudatos 
viselkedés.

A kelet-ázsiai stratégiai kultúra megértésével könnyebben értelmezhetjük 
a térség eseményeit is, de emellett képesek lehetünk saját stratégiai kultúránkat 
is hatékonyabbá tenni.
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Stratégiai kultúra

Bár maga a „stratégiai kultúra” kifejezés viszonylag új keletű, a koncepció lénye-
gében nem a modern kor találmánya.

Az elképzelés, miszerint mindenkinek megvan a saját szemlélete a különböző 
konfliktushelyzetek kezelésével kapcsolatban, már az ókorban megszületett. A gö-
rögök is tudomásul vették, hogy az athéniak és a spártaiak egész más úton közelítik 
meg a hadviselést. Van spártai módja a háborúnak és van athéni módja.1

Az egyik első kiemelkedő mű, amelynek célja a stratégiai kultúrák elemzését 
és értelmezését célozta, egy brit katona, Basil H. Liddell Hart The British Way in 
Warfare című, 1937-ben megjelent műve volt. Liddell Hart az első világháború 
alatt fiatal tisztként gáztámadás áldozata lett, és későbbi műveiben azzal foglal-
kozott, hogy a háborús veszteségek legfőbb oka az volt, hogy a britek eltértek 
a brit hadviselés hagyományától, és az ellenfél fő erejével való frontális össze-
csapásra törekedtek.2

Ám egészen a XX. század végéig a stratégiai kultúra vizsgálata kimerült a had-
viselés civilizációnként eltérő hagyományainak vizsgálatával. Ez persze termé-
szetes, hiszen egy közösség legnagyobb kihívása a háború, amely egy kultúra 
számára élet-halál kérdése. De nem a hadászat az egyetlen területe az emberi 
életnek, ahol stratégiákra van szükség. Lényegében minden probléma megoldá-
sa, minden konfliktus, a politikai, az üzleti és a magánélet állandóan stratégiák 
felépítésére és kivitelezésére készteti a közösséget is és az egyént is. A stratégiai 
kultúra tehát korántsem korlátozódik a hadviselésre.

Maga a kifejezés sem kizárólagosan hadászati kérdések kapcsán született. Azóta 
beszélünk stratégiai kultúrákról, hogy a hetvenes években az amerikaiak egy sajá-
tos szovjet „stratégiai kultúra” létével magyarázták a szovjet vezetés döntéseit ak-
kor, amikor az eltért a reálpolitikai szempontból leglogikusabbnak tűnő úttól.3

Nem csoda, hogy a modern kor volt az, amikor a kutatókat elkezdte foglalkoz-
tatni, milyenek is a különböző közösségek stratégiai kultúrái. Ahogy Huntington 
is említi a civilizációk Harcában, az egyre gyorsabb ütemben fejlődő közleke-
dés és kommunikáció egyre intenzívebb, szimmetrikusabb és egyre gyakoribb 
kölcsönhatáshoz vezet a különböző civilizációk között.4 Ez egyben egyre több 

1 Jeannie L. Johnson (ed.), strategic strategic culture and Weapons of Mass Destruction, New York, 
Palgrave Macmillan, 2009, 69.

2 Lawrence Sondhaus, strategic culture and Ways of War, New York, Routledge, 2006, 1–2.
3 Uo.
4 Samuel P. Huntington, The clash of civilizations and the Remaking of World order, New York, 

Simon & Schuster, 1996, 129.
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kölcsönhatáshoz vezet az eltérő stratégiai kultúrák közt is. Egészen addig, amíg 
főleg hozzánk hasonló stratégiai kultúrájú felekkel érintkezünk, nem is vesszük 
észre, mennyire eltérő módon is lehet reagálni a világra.

Kínai stratégiai kultúra

A kínai és más kelet-ázsiai stratégiai kultúrák elemzése is nagy figyelmet kapott 
az utóbbi évtizedekben, főként mivel a kínai és a kínai civilizációs gyökerekre 
visszatekintő környező kultúrák stratégiai kultúrája alapjaiban is más, mint a jó-
részt keresztény, nyugati kultúráké.

Talán az egyik legfontosabb különbség, hogy számunkra éles határvonal hú-
zódik a különböző jellegű konfliktushelyzetek között. Más a harc, más a magán-
élet. Ám jól tudjuk, hogy Keleten mennyi inspirációt merített az üzleti élet és 
a magánélet filozófiája Sunzi a háború művészete című művéből. Talán érthetőbb, 
miért nincs szükség éles határvonalra a harc és az élet más területei között, ha 
fontolóra vesszük, a kínai stratégiai kultúra számára mennyire fontos épségben 
hagyni mindkét fél erőforrásait:

„A legjobb épségben meghagyni az ellenség fővárosát […], seregét […], 
elpusztítani azokat csak a második legjobb […]”5

Míg a nyugati világ stratégiai kultúrája hagyományosan különválasztja a katonai 
lépéseket a diplomácia működésétől, Kelet-Ázsiában a háború csupán a diplomá-
cia egyik fajtája. Maguk a hadászat eszméi is merőben más alapokra épülnek.

A görögök óta, az európai kultúrkörben a háborúról alkotott képünkhöz hoz-
zátartozik két sereg nyílt ütközete a harcmezőn, ahol az erő erővel csap össze, 
frontálisan. A modern korban aztán ez kiegészül a technikai fölény keresésével. 
A modern háború egy ipari gépezet, amelynek célja, hogy a technológiai és erő-
fölény megteremtésével támassza alá erő-erő alapú, erőfölényt célzó stratégiai 
kultúránkat. Ezzel szemben a kínai és abból merítő kultúrák számára a hadvise-
lésnek és a konfliktuskezelésnek egész más eszméi vannak, évezredek óta.

A szakértők és maguk a kínaiak is, előszeretettel beszélnek arról, hogy a mo-
dern kori kínai vezetők stratégiai gondolkodása kétpólusú.6 Egyrészt létezik egy 
nagyon erős hagyománya a reálpolitikai szemléletmód gyakorlásának, amelyet 
sokszor sajátosan kínai reálpolitikai szemléletnek is neveznek. A reálpolitika 
haszon-nyereség-kockázat logikai rendszere a kínai és a kínai kultúra hatása 

5 Szun-ce, a háború művészete, 17.
6 Andrew Scobell, china and strategic culture, Strategic Studies Institute, 2002, v.
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mellett fejlődő kultúrákban kiegészül az indirekt módszerek és fortélyos meg-
oldások ügyes alkalmazásával és azzal, hogy ezeket már-már kultuszszerűen 
erénynek tekintik.

A másik pólus – különösen a kínai vezetők stratégiai gondolkodásáé –, hogy 
a konfuciánus tanítás köré igyekeznek felépíteni stratégiai célkitűzéseiket. A kínai 
stratégiai kultúra alapvetően elveti a terjeszkedő, kezdeményező harcot, mivel 
csupán a védekezés tekinthető legitimnek. Persze ez nem jelenti a kezdeményező 
harc feltétlen kizárását, de ebben az esetben a kínai döntéshozóknak szükséges 
meghatározni, hogy a támadás azért szükséges, mert a relatív biztonság már 
eleve veszélyben volt, a támadó harcot is védekező jellegűként tudják csak le-
gitimként elfogadni.7

Sunzi számára a harc elkerülése egyáltalán nem számít gyávaságnak, sőt cél-
szerű. A háború vagy akár az egyéni kapcsolatok szempontjából a konfliktus 
mindenképp veszteségekhez vezet, amelyek semmiképp sem szolgálják az ország 
javát. A háború kerülendő és a csupán végső esetben szükséges rossz. Ha már 
egyszer háborút kell vívni, akkor magánál az összecsapásnál sokkal fontosabb 
kérdés a helyezkedés. Úgy vélem, a kínai stratégiai kultúra megértésének egyik 
legfontosabb kulcsa a 勢shi8 mint sajátos kínai stratégiai fogalom megértése.

A shi voltaképpen stratégiai potenciált jelent, győzelmet már a harc előtt, illet-
ve a győzelem bizonyosságát még az összecsapást megelőzően. Sunzi művében 
a shi-t ahhoz hasonlítja, mint amikor a kő elsöprő erővel zúdul le a hegyről, vagy 
a sólyomhoz, amely lecsap.9

A hadviselésnek tehát nem az a célja, hogy megsemmisítsük az ellenfelet, ha-
nem hogy megszerezzük a shi-t és így akár harc nélkül is győzhessünk. Hogy 
a shi megszerzése mennyiben más stratégiai koncepció, mint az európai stratégiai 
kultúrában, azt talán legszemléletesebben David Lai, a Kínai Külügyminiszté-
riumban dolgozó egykori diplomata tanulmánya szemlélteti.

David Lai egy nagyon frappáns párhuzamot talált a nyugati stratégiai kultúra és 
a kínai összehasonlítására. Szerinte a legkézenfekvőbb az, ha összevetjük a nyugati 
hadviselés allegóriájának tekintett sakkot a keleti wei qi 围棋 játékkal.10

7 Scobell, i. m., 4–7.
8 Tokaji Zsolt Szun-ce fordításában a勢shi „hadászati erőként” szerepel. Úgy vélem azonban, 

érdemes megmaradni az eredeti kínai kifejezésnél és inkább a megértésére törekedni, mint 
a lefordítására.

9 Sun zi a勢shi-nek egy egész fejezetet rendel, mely az általam használt fordításban az 5. Hadászati 
erő címet viseli.

10 David Lai, learning from the stones – a Go approach to Mastering chinese strategic concept of 
shi, Strategic Studies Institute, 2004 http://www.fas.org/man/eprint/lai.pdf (2012-04-11).
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A wei qi játékot egy 19 x 19-es négyzetrácsos táblán játsszák. A játék során a két 
fél fekete vagy fehér köveket helyez el a táblán. A cél az, hogy minél több területet 
uraljunk, vagyis minél több kövünk legyen a táblán, illetve azokkal minél több 
területet (a négyzetrács metszéspontjait) kerítsünk be. Ha az ellenfélnek vannak 
kövei egy általunk bekerített területen, azokat levesszük. A játék végén, amikor 
már nincs lehetséges lépés, a játékosok megszámolják ki mennyi területet foglalt 
el. Aki többet, az nyer. Hogy miért? Mert ő birtokolja a két fél közül a shi-t. A bá-
buk nem ütik le egymást, ezzel szemben a terület stratégiai uralására törekednek. 
Ha a csapatok összecsapnának, pusztán kivonnák egymásból az összegeket és 
a győztesnek annyi csapata maradna, amennyivel többet rakott le.11

Az analógia felállításához vegyük példaként Mao Ce Tung egyik híres ki-
jelentését. Mao a hidegháború alatt egy alkalommal azt nyilatkozta, nem baj, 
ha kitör az atomháború, mert a kommunista táborból kerülne ki több túlélő.12 
Elsőre szörnyűnek hat, hiszen úgy tűnik, mintha egy vezető nem venné komo-
lyan a háború jelentette veszteségeket.

Itt azonban sokkal inkább stratégiai helyzetek összehasonlításáról, spekuláci-
óról van szó. Ha a kínai stratégiai kultúra logikája felől értelmezzük ezt a kijelen-
tését, arra jutunk, hogy Mao nem szorgalmazta a világégést, ezzel szemben egy 
szerencsétlenül baljós képpel arra utalt, hogy Kínának nincs szüksége óvatosságra 
azzal kapcsolatban, hiszen az ő táboruknál van a shi, pusztán a népesség száma 
alapján is.13 De a sakk és a wei qi játékok összehasonlítása más különbségekre 
is rámutat.

Míg a sakkjáték egy azonos felállásból indított csata, a wei qi egy mindig más 
helyezkedést igénylő játék. Henry Kissinger nemrég megjelent könyvének már 
az elején felhívja az olvasó figyelmét arra, mennyivel jobban mozognak a kínai 
diplomaták egy kaotikus és bizonytalan nemzetközi környezetben.14

A wei qi játék olyan, mint maga a kínai biztonságpolitika története. Állandóan 
ügyelni kellett, hogy a katonailag gyengébb birodalmat mikor rohanják le az őt 
körülvevő barbárnak tartott népek. Az idegeneket meg kellett nyerni, vagy egymás 
ellen fordítani, de mindenképp valahogyan elkerülni, hogy lerohanják a minden 
oldalról fenyegetett Középső Birodalmat. A sakkban célszerű a középső átlót ural-
ni, a wei qi játékban viszont a szélek uralása a célravezető. Egyszerre a tábla több 

11 Uo.
12 Jordán Gyula, Kína története, Bp., Aula Kiadó, 1999, 234–237. 
13  Érdemes megjegyezni, hogy Kína atomfegyver politikájában szigorúan csak második csapást fogad 

el jogosnak, vagyis atomfegyvert csak akkor használhattak volna, ha előzetesen atomtámadás ér 
kínai területet.

14 Henry Kissinger, on china, New York, Penguin Press, 2011, 22–26.
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helyén egymástól független konfliktusgócokat kell kezelnünk, melyek mind egyen-
értékűek, szinte olyan a játék, mint a Középső Birodalom geopolitikai helyzete.15

Míg a wei qi egy elnyújtott, hosszú mérlegelésre és relatív biztonságra, nehezen 
kihámozható stratégiai versengésre tanít, a sakk egy nemes csatára hasonlít. Egy 
nagy, végső összecsapásra fekete és fehér, két véglet között, egyre több veszteséggel 
mindkét oldalon, ahogy halad előre a játszma. Ezzel szemben a keleti gondol-
kodásban a legfontosabb a két véglet harmóniába rendezése. Ennek bizonyára 
sok köze van az évezredes rizstermesztő mezőgazdasági kultúrához. Míg ugyanis 
a nyugati mezőgazdaságban van létjogosultsága az egyéni sikerességnek, akár 
a saját föld megművelésekor, akár a mezőgazdaságot kiegészítő vadászatban és 
pásztorkodásban, Keleten egész más volt szükséges a túléléshez. Egy árasztásos 
rizstermelő mezőgazdaságban a sikeres termeléshez minden esetben egy közös-
ség összehangolt munkájára volt szükség és a közös siker mellett a csoporton 
belüli diszharmónia egyben a termelékenység romlását és a közösség létét is 
fenyegette. Ehhez szükség van annak elfogadására is, hogy nem lehet minden 
konfliktust rögtön a végső határokig feszíteni.

A wei qi játék során van egy úgynevezett KO szabály. Előfordulhat ugyanis, 
hogy egy olyan felállás alakul ki, hogy mindkét játékos egymás után felváltva 
bekeríthetné ugyanazt a területet, vagyis ugyanaz a lépés a végtelenségig ismét-
lődhetne, mégsem lenne végső megoldás. Ilyenkor a KO helyzetet úgy kell hagyni 
és esetleg a játék során később máshogy feloldani, esetleg bevonni egy nagyobb 
taktikai lépéssorba. A KO helyzet nagyban hasonlít a Kínai Népköztársaság és 
Tajvan hovatartozásának kérdésére. Egy egyelőre megoldhatatlan konfliktus, 
melyben célszerűbb más síkon keresni a feloldást.16

Kína jelenleg is számtalan lezáratlan konfliktusban áll az őt körülvevő országok-
kal. Vitatott hovatartozású területek Japánnal és Indiával, Tajvan kérdése, Tibet, 
vagy az Ujgur Autonóm Terület kérdése. Ezek mindegyike voltaképpen egy-egy 
KO jellegű probléma. Jelenleg feloldhatatlan. De nézzük meg például, milyen 
megoldást alkalmaz a Kínai Népköztársaság Tajvan kérdése kapcsán. Persze Taj-
van helyzete sokszor kap visszhangot a médiában, de voltaképpen ahelyett, hogy 
a KNK folyamatosan erőltetné Tajvan problémájának megoldását, folyamatos gaz-
dasági közeledéssel és Tajvan „szelíd” integrálásával igyekszik lassan, de biztosan 
az egyesülés felé. A KO helyzet megoldására valahol máshol keresi a megoldást 
a táblán, magát a KO-t pedig igyekszik izolálni a konfliktus egészétől.17

15 Uo.
16 Lai, i. m., 14–18.
17 Uo., 16.
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Kínai fortélyok

A legtöbb, kínai stratégiai kultúrával foglalkozó műben megtaláljuk azt az észre-
vételt, hogy a kínai stratégiai gondolkodás mekkora hangsúlyt fektet a fortélyok 
alkalmazására. Ám nagyon kevés helyen kerül kifejtésre, mi is az a fortély, milyen 
a fortélyosság, milyen a kínai kultúra fortélyossága. Pedig ha jobban megvizs-
gáljuk, a fortélyosság egyáltalán nem csak egy hangulatos szó a taktikai érzékre 
vagy az intelligens, ámde váratlan megoldásokra. A fortélyosság egy olyan elem 
a kínai és az ahhoz közeli stratégiai kultúrákban, mely nagyban megkülönbözteti 
azt az európaitól. Olyannyira fontos a fortélyosság, hogy külön irodalma van. 
A fortélyosság Keleten tanulható, tudatosan elsajátítható tanítás.

Először talán Sunzi fortélyfogalmát érdemes megemlítenünk. Sunzi szerint 
a shi megszerzésének két módja van. Egyik a harc a megszokott módon, a má-
sik a harc a nem megszokott módon, vagyis a fortélyok használata, a hadviselés 
pedig ennek a kettőnek a végeláthatatlan váltakozásából áll.18

De a fortélyok használatának tudománya nem ért véget Sunzi művével. A kí-
nai és a hatása alá kerülő környező nyelvekben rengeteg olyan közmondásszerű 
négyszavas bölcsességet találunk, melyek valamilyen cselre, becsapásra, valami-
lyen fortélyra utalnak.

Ezekből a bölcsességekből állította össze egy ismeretlen szerkesztő a Harminc-
hat Fortély című gyűjteményt, amely maga a fortélyosság tankönyve. Bár sokáig 
ismeretlen vagy esetleg titkos mű volt, a huszadik század közepe óta a fortélyok 
gyűjteménye újra nagy népszerűségnek örvend Kelet-Ázsiában. Először a Kínai 
Népi Felszabadító Hadsereg, majd tajvani és japán üzleti tankönyvek merítet-
tek inspirációt a 16. századi gyűjtemény mondanivalójából, mára már azonban 
széles körben ismertté vált.19

A fortély ezek értelmezése szerint jelenthet minden olyan megoldást, amely 
nem direkt, erő-erő konfrontáción alapul. Fortély lehet a becsapás, egy elterelő 
lépés, de akár egy elfeledett módszer újbóli alkalmazása is. Minden olyan meg-
oldás, amelyre pusztán a logikára építve a másik fél nem tud felkészülni.

A „fortélytalanság” az Ördög műve?

Vajon miért van az, hogy az európai kultúrkör, a nyugati stratégiai kultúra 
fortélytalan? Illetve – valóban fortélytalan?

18 Szun-ce, 24–25.
19 Harro Senger, The Book of stratagems, New York, Viking Penguin, 1991, 8.
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Az utóbbi kérdésre a válasz határozottan „nem”. Nem vagyunk fortélytalanok, 
de a nyugati stratégiai kultúrában a fortélyosság, a ravaszság nem tudatos alapon 
működik. Egyfajta zsigeri érzékenységre épül. Nap mint nap megtévesztjük a má-
sikat, cselezünk, váratlan megoldásokat találunk ki, mégis, aligha jutott eszébe 
bárkinek is tankönyvet írni a ravaszságról.

Valójában maga a fortélyosság, a ravaszság a nyugati kultúrkörben egyfajta ne-
gatív megítélés alá esik. Fortélyosnak lenni egyáltalán nem erény, sőt legtöbbször 
a negatív szereplők ismérve.20 Miért lehet ilyen megítélése a fortélyosságnak? 
Véleményem szerint ebben nagy szerepet játszik az a tény, hogy az európai kul-
túra egyik legfontosabb filozófiai alapját a kereszténység adta.

A kereszténységgel ugyanis nagyon erősen beleivódott a világszemléletünkbe 
annak a képe, hogy létezik és munkálkodik a világban egy abszolút gonosz, 
a Sátán, aki nem az Isten egy ellenpólusa, nem yang egy yinhez mérten, hanem 
a rendszer ellensége. A Sátán természetének lényege, hogy pusztítani akarja 
a rendszert, „szétdobáló”, vagyis Diabolos. Sem a konfuciánus, sem a taoista, 
sem akár a sintoista mitológiában nem találunk hozzá hasonló, esszenciálisan 
rendszerellenes gonoszt. És a mi rendszerellenes gonosztevőnk egyik legnagyobb 
ismérve a fortélyosság, a ravaszkodás. Szüksége is van rá, hiszen az erőfölény 
egyértelműen Istennél van, ő a Mindenható. Az egyik legnagyobb vallás mi-
tológiájában a jó, a Mindenható ellenségének a kezében a ravaszság az egyik 
leghatékonyabb fegyver. Voltaképpen más fegyvere nem is nagyon akad.

Az ellenfél nem konvenciózus módszerei pedig hozzájárulnak annak gonosz-
ként látásához. Olyannyira megmaradt ez az ellenségkép a nyugati emberben, 
hogy az ellenség démonizálása még jelenkorunkban is fontos legitimációt jelent, 
például az Egyesült Államok iraki háborújához.21 Ilyen stratégiai gondolkodás 
mellett kinek jutna eszébe azt feltételezni, hogy a fortélyosságot tudatosan tanít-
sa? Hogyan lehetne elszakadni a nem erőfölényen alapuló stratégiai kultúrától? 
Túlságosan közel kerülnénk vele ellenségképünkhöz.

Mégis, a legtöbb stratégiai kultúra szakértő szerint nagyon is szükséges el-
tanulnunk például a kínai stratégiai kultúra sajátosságait. A nyugati stratégiai 
kultúra ugyanis csak egészen addig hatékony, amíg az erőfölény mögötte áll. 
De nem lehet minden viszonyrendszert erőfölényre alapozni.

Véleményem szerint a Nyugat–Kelet kapcsolatokban egyre fontosabb szerepet 
fog játszani a jövőben, hogy a nyugati kultúra mennyire lesz képes megérteni 

20 Harro von Senger, The 36 stratagems for Business, München, Carl Hanser Verlag, 2004, 25–38.
21 Richard E. Rubenstein, Reasons to Kill – Why americans choose War, New York, Bloomsbury 

Press, 2010, 60–93.
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a keleti stratégiai kultúrát, és mennyiben lesz képes annak megfelelően viszo-
nyulni a másik félhez, és esetleg akár tanulni is tőle.
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Ilkó Krisztina

Eskandély Máté

Egy középkori magyarországi remete 
Kínában?

Eljuthatott-e egy magyarországi remete a középkorban Kínába? Ez a kérdés volt 
kutatásom fő mozgatórugója amellett, hogy megpróbáljak fényt deríteni Boldog 
Eskandély Máté kalandos életének igencsak homályba burkolt történetére.

A témával eddig – minden érdekessége és kuriozitása dacára – még nem fog-
lalkozott behatóbban a modern történettudomány, így jelen tanulmány egyben 
vállalkozás e hiány pótlására, noha biztos megállapítások és következtetések 
a korabeli forrásanyag hiányánál fogva valóban csak szigorú fenntartásokkal 
tehetők. Igen eltérő vélemények élnek a szakirodalomban arra nézve is, hogy 
Eskandély Máté melyik században élt, a probléma azonban szintén nem új keletű. 
Knauz Nándor katolikus pap és történész – akinek pályája átível a 19. századi 
magyar romantika orientalista törekvéseinek kibontakozásán – a remete életét 
a 11. századra teszi.1 Márki Sándor is említi viszont Magyar középkor című mun-
kájában Eskandély Mátét, „aki sikerrel térítgetett Kínában”, és a 14. század végére 
datálja.2 Márki röviden még azt is megkockáztatja, hogy Julianus baráttal együtt 
Máté működése „a turistaság virágzását jelenti”3 a korban, forrását azonban nem 
nevezi meg. A kép napjainkra sem tisztult le, Puskely Mária 1994-ben megjelent 
hagiográfiai gyűjteményében 11. vagy 14. századi remeteként emlékezik meg 
róla, Kiszely István 2001-es magyar őstörténetében pedig mártíriumának pontos 
évszámával is szolgál, amelyet 1399-ben állapít meg.4

1  Knauz Nándor, Magyar hittérítők, Religio, 1857, idézi: Puskely Mária, „virágos kert vala híres 
pannónia...”: példaképek a magyar múltból X–XvII. század, Ameko Kiadó, Budapest, 1994, 143; 
Kiszely István, a magyar nép őstörténete, Bp., Magyar Ház Kiadó, 2001.

2  Márki Sándor, Magyar középkor, Bp., „Élet” Irodalmi és Nyomda Részvénytársaság, 1914, 258.
3  Ua.
4  Puskely, „virágos kert..., i. m., 143–149; Kiszely István, a magyar nép őstörténete, Bp., Magyar 

Ház Kiadó, 2001.
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Budáról Kínába

Legcélszerűbb, ha Eskandély Máté életét a legkorábbi fennmaradt, magyar kéz 
által papírra vetett forrás, Inchofer Menyhért (1584–1648) – a Galileivel szem-
beszegülő jezsuita szerzetes – 1644-ben, Rómában megjelent annalese mentén 
tekintem végig.5 Eskandély itt az 1009. évben tűnik fel, származására nézve egy-
szerű budai polgárként,6 aki a megismert Evangélium világosságától ihletetten 
Jeruzsálembe indult zarándokútra. Ott végigjárta az Üdvözítő nyomait, majd 
miután „amore sanctitatus captus”, magába fogadta az életszentség szeretetét, 
Sion hegyén remetéskedett néhány éven keresztül, amely mindközül a leg-
híresebb és a legszentebb a Bibliában említett hegyek között. A szöveg egészen 
pontosan anakhoréta életmódjáról beszél, amely a szerzetesi életforma legszi-
gorúbb válfaját jelentette a korban. Istennel eltelve azután új vágy éledt benne 
megismertetni az Igaz Istent és Jézus Krisztust a pogányokkal, hogy akik „hosszan 
vakoskodtak, a fényre vezethesse”. Indiába ment, ám erről semmi bővebbet nem 
tudunk meg, hanem azután rögtön kínai utazására tér rá. Általában véve is úgy 
tűnik, legendájában kínai hittérítő munkája a lényeges elem, India pedig csak 
úgy mellesleg van jelen: gazdagítja csak az utazás kalandosságát, mintegy elő-
képül szolgál az igazi színtér felvezetéséhez. Kínába a Sziámi Királyságon (sianis 
Regnum) keresztül érkezett, nehéz, hosszú tengeri út után.7 Itt Isten királyságát 
kezdte el építeni, a pogány nép közül sokakat pedig elsődlegesen három dologgal 
térített meg: életszentségével, prédikációival és nagyszerű csodatételekkel. A si-
ker nagyságát hangsúlyozza a szóhasználat is, amellyel burkoltan Kína zártságát 
ecseteli: penetravit (behatolt, beette magát) az országba, és olyannyira radicem 
(gyökeréig) hatolt a pogányok lelkébe Krisztus hite, hogy azután semmi ba-
bonaság ott, penitus (mélyen benn) ki nem vehette azt. Inchofer a számtalan 
csodatétel közül csupán azt emelte ki, hogy öt halottat feltámasztott, ám nem 
részletezi bővebben ezeket sem, rögtön rátér mártírhalálára. Vesztét is hallatlan 
népszerűségének köszönhette ugyanis, mivel a boncok közül néhányan, akik 

5  Melchior Inchofer, annales ecclesiastici Regni Hvngariae, Tomus Primus, Posonii, 17952, III. 
364–367. Említi Gombos Albin is gyűjtésében: catalogus Fontium Historiae Hungariae, Bp., 
MCMXXXVII (1937), I, 39.

6  Kérdéses, hogy amennyiben Eskandély Máté valóban a 11. században élt volna, úgy mit kell 
értenünk Buda elnevezés alatt, mivel a honfoglalás kori Budavár valójában egy óbudai erődít-
mény volt. A mai várhegyen IV. Béla (1235–1270) épített először várat, amelyet a körülötte fekvő 
településsel együtt Új-Budának kezdtek nevezni. Vö. Végh András, „Buda” = Medium Regni, 
Középkori magyar királyi székhelyek, Bp., Nap Kiadó, 20042, 165–166.

7  Inchofer, i. m., 365.
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nem akarták elfogadni tanait és társainak megtérését, rárontottak és megölték. 
Feltehetően eddig tartott egy korábbi legendaszöveg, amelyet Inchofer beépített 
munkájába, mivel ezután Eskandély Máté kultuszának forrásaira hivatkozik.

Egyrészt – állítja – a helyi lakosok körében még most is nagy tiszteletnek ör-
vend, másrészt írnak róla Joannes Lucena és Petrus Jarricus is a maguk India 
történetében. Utóbbiak kapcsán egy újabb, sőt az eddigieknél jóval konkrétabb 
és talán fontosabb kultusztörténeti momentumot is megemlít, miszerint az or-
szág belsejében egy keresztet pillantottak meg az ide vetődött portugál foglyok, 
amelyen a következő felirat állott „patria lingua”, tehát kínaiul: „Jesus Christus, 
Jesus Christus, Maria Virgo concepit, Virgo peperit, Virgo permansit”.8 A helyiek 
ezelőtt térdet hajtottak, és csókokkal illették, követve a foglyok tiszteletadását. 
A meglepő egymásra találás után a kínaiak egy kétszáz éves könyvet is mutattak 
a portugáloknak, amely Máté életéről és csodatetteiről szólt. A keresztet ugyanis 
a magyarországi remete állította, tisztelete így ekkor több mint két évszázada 
továbbélt a nép körében. Ugyanez a jelenet szerepel Joannes Lucena Da vida do 
padre Francisco de Xavier című, 1555-ben megjelent művében.9 A történet továb-
bá olvasható Fernão Mendes Pinto (1509 k. – 1583) Don Quijote-i kalandokban 
bővelkedő memoirjában is, a peregrinaçãoban, amely jóval halála után, 1614-ben 
jelent meg először nyomtatásban.10 A Xavéri Szent Ferencet (1506–1552) – állí-
tása szerint – személyesen ismerő portugál kalandor írása olyannyira bővelkedik 
képtelenségekben, hogy nem ok nélkül híresült el róla a nevével operáló, igen 
találó szójáték: Fernão, mentes? Minto! (Fernão, hazudsz? Hazudok!).11 A könyv 
datálása alapján Eskandély Máté története azonban egyértelműen átvétel egy ko-
rábbi műből, nagy valószínűséggel éppen Lucena írásából, a peregrinação pedig 
nem „elsődleges forrás”, ahogyan azt Voigt Vilmos állítja a művelődéstörténeti 
lexikon számára írt szócikkében.12 Figyelemre méltó azonban, hogy a Pinto-féle 
elbeszélésben a magyarországi misszionárius éppen 142 évvel ezelőtt érkezett 
Kínába, tehát a 14. századi datálás terminus post quemje már a 16. század köze-
pére tehető, de középkori hagyomány is állhat mögötte. A kőkereszt Cohilouzá 

8  Ua. Jézus Krisztus, Jézus Krisztus, szűz Mária foganta, szűz szülte, szűz maradt!
9  Joannes Lucena, Da vida do padre Francisco de Xavier , Lisbon, Impressa per Pedro Crasbeeck, 

1600, 880.
10  Fernão Mendes Pinto, The Travels of Mendes pinto, szerk., ford. Rebecca D. Catz, Chicago, 

University of Chicago Press, 1989, 190.
11  Kingsley Garland Jayne, vasco de Gama and His successors 1460 to 1580, Whitefish, Kessinger 

Publishing, 2004 (1910), 210.
12  Voigt Vilmos, Theatrum Borghesianum = Magyar Művelődéstörténeti lexikon, szerk. Bartók 

István, Csörsz Rumen István, Jankovics József, Szentmártoni Szabó Géza, rec.iti, Bp., 2011, 
LX, 253.
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városában állott, amely egyszerűen „Mezei Virágot” jelent, és amelyet Máté halála 
után, megtorlásképpen Isten a földdel tett egyenlővé. 

◆◆◆
Eggerer András bécsújhelyi pálos szerzetes 1663-ban megjelent munkájában 
szintén helyet kap a Kínában járt magyarországi hittérítő története, és noha 
eltérő kifejezésekkel, de pontosan követi Inchofer annalesének szövegét.13 Es-
kandély Máté cselekedeteinek frappáns összefoglalóját nyújtja Hevenesi Gábor 
(1656–1715) is 1692-ben kiadott Ungaricae sanctitatis Indicia című hagiográfiai 
gyűjteményében, amelynek magyar nyelvű változata tartalmazza a szent életéről 
fennmaradt első magyar nyelvű leírást.14 A könyv furcsa képet ad Eskandélyről, 
nem képletesen, hanem szó szerint értve: a mellékelt metszeten beállítása és 
tunikája inkább emlékeztet egy ókeresztény mártírra, mintsem középkori hit-
térítőére.15 Maga a textus szintén a már Melchior által leírt ismereteket nyújtja, 
rövidített formában, a műfajnak megfelelő tömör fogalmazásmóddal. Hevenesi 
szintén Lucenára (locena) és Jarricusra hivatkozik, továbbá az annales ord. s. 
pauli primi eremita című műre, amely feltehetően egyik ismert példája lehetett 
az Eskandély Mátét mint pálos szerzetest bemutató könyveknek, akinek anakho-
réta életmódja valóban közel állt a pálosok lelkiségéhez.16 Hevenesi amellett, hogy 
összefoglalt, szelektált is, kiemelt szerepet juttatott olyan, a barokk idején virágzó 
toposzoknak, mint a remete által propagált Mária-kultusz, amely vonás szintén 
nagyban erősíti kötődését hazájához. Inchofer hatásának elévülhetetlenségét 
tanúsítja éppen egy évszázaddal később, 1744-ben, Pozsonyban megjelentetett, 
magyar szenteket felsorakoztató acta sanctorum, amely egy az egyben az ő vi-
táját veszi át.17 Pray György (1723–1801), a neves jezsuita történetíró 1763-as 
annalese szintén az ő művét idézi (Lucenáé mellett) és Máté kínai misszióját 

13  Andreas Eggerer, Fragmen panis corvi protoeremitici..., Wien, 1663.
14  [Gabriel Hevenesi], Ungaricae sanctitatis Indicia. sive brevis quinquaginta sanctorum & Beatorum 

memoria Iconibus expressa, qui vel a sede apostolica, vel ab immortalibus temporis communi populi 
consensu, vel scriptorum probatorum authoritate. a Divi stephani primi Regis tempore, in Ungaria 
viventes in Divorum census venerunt. Quibus accessit appendix, in qua ordine alphabetico plusquam 
ducenti alij sancti & Beati in Ungariam vel nativitate, vel commoratione spectantes recensentur..., 
Tyrnaviae, 1692, 99–100; [Hevenesi Gábor], Régi Magyar szentség, avagy Magyar-ország bóldog 
emlékezetű ötven szenteinek és Bóldoginak le-képzett élete, kik sz. István Király idejében Magyar 
országban vóltanak..., Nyomtatott Hörman János által, Nagy–Szombatban, 1698, 221–224.  

15  A metszeteket Johann Sigmund Schott és Johann Jacob Hoffmann bécsi rézmetszők 
készítették. 

16  Hevenesi, Ungaricae sanctitatis Indicia..., i. m., 100.
17  acta ss. andreae eremitae, et Benedicti martyris, auctore Mauro Quinque-Ecclesiensi episcopo, 

acta sanctorum Ungariae ex Joannis Bollandi, Aliísque Scriptoribus excerpta, & Prologomenis, ac 
Notis illustrata, Semestre Secundum, Tyrnaviae, Typis Academicis Societatis Jesu, 1744, 75–77.
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az 1009. év tárgyalásához illeszti be.18 Mint írja, Eskandély Máté behatolt Kína 
azon részébe, amely a Tangután Királysággal végződik keleten (quae Tangutano 
regno ad occidentem finitima est).19 Pray György tehát a Himalája közelébe helyezi 
hittérítői úti célját, mivel – ahogyan az már Marco Polo (1254 k. – 1324) leírása 
alapján is tudható – tangutánnak a kínaiak a Kokonor vidékén élő, tibeti anya-
nyelvű embereket nevezték.20 Szentiványi Márton (1633–1705), a mára elfeledett 
jezsuita polihisztor 1691-ben megjelent tudományos írásait egybegyűjtő művé-
ben éppen csak megemlíti a remetét: „B. Matthaeus Escandeli, Civis Budensis, 
in Sinis Apostolus & Martyr. Anno 1009”.21 Wallaszky Pál 1808-as munkájában 
szintén csupán felsorolásban jelenik meg Máté, a 11. századi magyarországi ke-
reszténység más terjesztői között.22

Nem dönthető el egyértelműen, hogy csupán nem maradt-e fenn, vagy 
nem is volt hiteles középkori magyarországi forrás Eskandély Mátéról, ám 
az általunk vizsgált kora újkori külföldi források mindenképpen a portugál 
foglyok elbeszélésére fektetik a hangsúlyt, ebből indulnak ki mindannak te-
kintetében, amely a boldog remetéről tudható. A hagyományozódás során 
néha egészen elképesztő félreértések is gyökeret eresztettek, amelyek azután 
szívósan, akár évszázadokra beették magukat a köztudatba. Ilyen Czvittinger 
Dávid (1675–1743) esete is, aki – a maga idejében igen közismert – specimen 
Hungariae literatae (1711) című irodalomtörténeti munkájában azt állította 
Mátéról, hogy nemcsak remete, hanem író is volt.23 Forrásának Kirchner At-
hanáz (1601–1680) német jezsuita Kína történeti művét (Descriptio chinae) 
nevezi meg, és valószínűleg ugyanazt a szöveghelyet értette félre, amely még 
kortársa, Melchior Inchofer annalesében is szerepel,24 és a már említett két-
száz éves könyvről szól, amelyben valójában a remete csodás tettei olvashatók 

18  Pray György, annales Regum Hungariæ ab anno christi cMXcvII ad annum MDlXIv, 
Vindobonae, Typis Georgii Ludovici Schulzii, MDCCLXIII (1763), I, 23.

19  Ua.
20  Marco Polo, The Travels of Marco polo, szerk. Henri Cordier, ford. Henry Yule, Toronto, 

Courier Dover Publications, 1993, I, 206.
21  Martinus Szentivanyi, curiosiora et selectiora variarum scientiarum Miscellanea, Decadis 

Secundae, Tyrnaviae, Typis Academicis, per Ioan. Adamum Friedl., MDCLXXXXI (1691), I, 
114. Boldog eskandély Máté, budai polgár, Kínában apostol és mártír. az 1009. évben.

22  Paullus Wallaszky, conspectus reipublicae litterariae in Hungaria, Budae, Typis Regiae 
Universitatis Hungaricae, 1808, 66.

23  Bővebben Békesi Emil, Magyar irók az árpádházi királyok korában, Katholikus Szemle, 1896/10, 741.
24  Inchofer, i. m., 366. Inter alia porro, dum jucunde confabularentur, de fidei sibi traditae initiis 

memorantes, librum protulere, patrio typo exeratum, (ducentorum annorum vetustatem superabat) 
in quo luculente ea, quae paulo supra de Matthæo escandeli recensimus, æternitati consecrata 
legebantur.
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– nem pedig amelyet a remete maga írt egyfajta „önéletírásként”, ahogyan azt 
Czvittinger is tévesen hitte.

Peregrinatio religiosa

Máté a Szentföldön tett utazása során válik zarándokból hittérítővé. Legen-
dája eleinte egy hagyományos peregrinatio religiosát ír le, amely a közép-
kor legnépszerűbb zarándokhelyére, Krisztus sírjához vezetett. István király 
az ezredforduló táján a zarándokok számára már menedékhelyet építtetett 
Konstantinápolyban és Jeruzsálemben, ez a tény önmagában is jól mutatja, 
hogy reális esély volt arra, hogy a magyar zarándokok eljussanak a Szent-
földre.25 A fátimida uralom alatt álló Jeruzsálem az ezredfordulón azonban 
korántsem volt barátságos hely a keresztény zarándokok számára: 1009-ben 
az egzaltált lelkű Al-Hakim kalifa (996–1021) leromboltatta a Szent Sír temp-
lomot és kegyetlen pogromot indított a keresztények és zsidók ellen.26 Csu-
pán 1017-ben engedélyezte újra a szabad vallásgyakorlatot, majd halála után 
megkezdődhetett a templom újjáépítése is, amikor 1027-ben VIII. Konstantin 
(1025–1027) bizánci császár egyezséget kötött az aleppói emírrel.27 Ebbe a je-
lentős újjáépítési programba kapcsolódott be István is: a legenda maiorban 
olvasható többek közt az is, hogy szerzetesházat (monachorum cenobium) 
építtetett, az első ismert, jelentős szentföldi zarándoklat feljegyzése azonban 
Álmos hercegről (1170 k. – 1127) maradt fenn, aki 1107 körül járt itt – mialatt 
testvére, Könyves Kálmán (1095–1116) megfosztotta őt a dukátustól.28 Miután 
az első keresztes háború (1096–1099) eredményeként a Bouillon Gottfried 
vezette csapatok 1099-ben bevették Jeruzsálemet, Európa többi országához 
hasonlóan Magyarországról is az eddiginél jóval nagyobb számú zarándok 
indult a szent városba, ezt jelzi az is, hogy egy magyar nemesasszony, Petro-
nilla 1135-ben szállót vett kifejezetten a magyarországi zarándokok számára.29 
A Szentföld felé irányuló peregrinatio maioresekről ugyanakkor rendkívül kevés 

25  Györffy György, István király és műve, Bp., Gondolat Kiadó, 1977, 302.
26  Menashe Har-El, Golden Jerusalem, Jerusalem, Gefen Publishing House, 2004, 37.
27  Györffy, i. m., 303.
28  legenda s. stephanis Regis Maior, szerk. Bartoniek Emma =  scriptores Rerum Hungaricarum, 

szerk. Szentpétery Imre, Bp., Academia Litter. Hungarica atque Societate Histor. Hungarica, 
MCMXXXVIII (1938), II, 386, Kristó Gyula, Magyarország története 895–1301, Bp., Osiris 
Kiadó, 20072, 140.

29  Balics Lajos, a Római katholikus egyház tőrténete Magyarországban, Bp., Szent-István Társulat, 
1890, 509.
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hazai okleveles forrásanyaggal rendelkezünk, az Árpád-korból mindössze egy 
tucatnyi ilyen maradt fenn.30

Amennyiben Eskandély Máté útját a 11. század első felére helyezzük az Incho-
fer-féle hagyomány szerint, úgy azt is megállapíthatjuk, hogy a Szent Sír meg-
tekintéséhez 1009 előtt kellett megérkeznie, illetve két évtizeddel később, de még 
1038, István halála előtt, mivel a legenda úgy írja, „Sub Stephano rege”, tehát István 
királysága idejében. Nem egyértelmű azonban ez a datálás még a magyarországi 
kútfők esetében sem, hiszen Hevenesi is, aki jobbára időrend szerint rendezi el 
az általa tárgyalt szenteket, Mátét Marchiai Szent Jakab (1394–1476) és Borgia 
Szent Ferenc (1510–1572) között szerepelteti. A vita szövege azonban nagyban 
támaszkodik a korábbi datálást feltételező textusokra, így nem implicit módon, 
ám akarva-akaratlanul mégis visszautal rájuk: 

post illatum [...] in Hungariam Evangelii lumen, haustae veritatis agnitione 
impulsus Hierosolymam peregrinus discessit (azután [...], hogy [elérte] Ma-
gyarországot az Evangélium világossága, a megismert igazság arra ösztökélte, 
hogy Jeruzsálembe zarándokutat tegyen).31

Az utóbbi mondat így a kereszténység magyarországi térnyerésének idejére, 
tehát erre a korai időszakra céloz, és még inkább kétértelművé teszi a képet. 
Minekutána azonban a portugál források is a késő 14. századi elképzelés mel-
lett teszi le a voksukat – amelyek a legrégebbi fennmaradt leírások –, érdemes 
ezzel a lehetőséggel is komolyan számolni, sőt talán ugyanannyira komolyan, 
mint a 11. századival. 

Előképek 

Mindenesetre az első biztosan megtörtént – magyarországi klerikus által tett – 
kínai utazás is a 14. században esett meg. Még ez a kijelentés is sarkít azonban 
kissé, minthogy Gregorius de Hungaria, azaz Magyarországi Gergely valójában 
egy pápai követség révén jutott el Khambalikba, amely várost ma már Pekingnek 
nevezik.32 Az avignoni pápaság idején, XII. Benedek pápa (1335–1342) legátu-
saként Gergely barát a firenzei születésű ferences rendi szerzetes, Giovanni de 
Marignoli (1342–1347) által vezetett küldöttség tagjaként 1341 vége és 1346 

30  Csukovits Enikő, Középkori magyar zarándokok, Bp., MTA Történettudományi Intézete, 2003, 24.
31  Hevenesi, Ungaricae sanctitatis Indicia..., i. m., 99.
32  Salát Gergely, „Budapesttől Pekingig: a magyar–kínai kapcsolatok múltja”, Konfuciusz Krónika 

2009/2, III, 8.
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között tartózkodott Khambalikiban, ahol személyesen is találkozott a kínai 
császárral. Az sem zárja ki Máté 14. századi missziójának lehetőségét, hogy 
Jeruzsálemet 1244-ben a keresztesek végleg elvesztették, mivel a keresztény za-
rándokok a muszlim uralom alatt is látogathatták a várost.33 Ekkorra már több, 
viszonylag sikeres térítés zajlott le Kínában: 1307-ben a ferences rendi Giovanni 
da Montecorvinót (1246–1328) Khambalik első érsekévé nevezte ki V. Kelemen 
pápa (1305–1314), 1326-ban pedig Odorico da Pordenone (1286 k.–1331) is ide 
érkezett, hogy „százakat térítsen meg a keresztény hitre”.34 Odorico személye 
számunkra azért is említésre méltó, mivel ő Indián keresztül érkezett Kínába, 
hasonlóan Eskandély Mátéhoz. 

Ezen tanulmány keretein belül azonban nem kívánok részletes missziótörténetet 
írni, mivel egyrészt ez nem is szükséges ide, másrészt ekvivalensen a felsorolt pél-
dákból úgysem lehet biztos következtetést levonni Mátéra nézve – e tetszőlegesen 
kiragadott esetek fontosak azonban olyan szempontból, miszerint alátámasztják 
a lehetőségét annak, hogy Máté számára elméletileg szintén lehetséges volt eljutni 
Jeruzsálemen túl is, egészen Kínáig. Az előbb ad exemplum felsorakoztatott sikeres 
térítőutak viszont jórészt a mongol és egyéb népességre vonatkoztak. A Nyugat 
felé szövődő kapcsolatok erősödése mellett azonban a mongol Yuan-dinasztia hát-
oldalai sem voltak elhanyagolhatóak, amelyek idővel a további európai missziók 
térnyerésének megakadályozásához vezettek.35 A mongolokkal szembeszegülő 
kínaiak ugyanis egyre inkább lázongani kezdtek a század közepén, majd miután 
1362-ben megölték az utolsó katolikus püspököt is, a Ming-dinasztia uralomra 
jutásával kitiltották országukból a keresztényeket.36 Máté lehetséges ekkori kínai 
utazása így azt is jelenthetné, hogy mégis eljutott keresztény hittérítő, már a 16. 
század előtt is Kínába, mivel ilyen esetről jelenlegi ismereteink szerint nem tudunk. 
Megjegyzendő azonban, hogy ez, az ország akkori, a keresztényekkel szembeni 
elzárkózását tekintve valóban határos lenne a csodával.

Nem véletlen továbbá az sem, hogy éppen a barokk idején találkozunk 
tucatnyi említésével a Magyarországról jött misszionáriusnak, hiszen éppen 

33  Meg kell azonban jegyeznünk, hogy ez értelemszerűen nagyban visszavetette az eddigi növekvő 
tendenciákat, Róma pedig ennek a veszteségnek a révén jutott még számottevőbb szerephez 
a zarándoklatok úti céljai között. Vö. James Harpur, sacred Tracks: 2000 Years of christian 
pilgrimage, Berkeley–Los Angeles, University of California Press, 2002, 96.

34  W. Scott Morton–Charlton M. Lewis, china: It’s History and culture, [H. n.], Lippincott & 
Crowell Publishers, 20044, 120.

35  Polonyi Péter, Kína története, Bp., Maecenas Könyvkiadó, 19942, 83.
36  Jill N. Claster, sacred violence: The europian crusades to the Middle east, 1095–1396, Toronto, 

University of Toronto Press, 2009, 310.
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ebben a korban élénkültek meg újfent a próbálkozások az „ázsiai pogányság” 
megtérítésére. Eskandély Máté a már említett pálos rend legitimációs törek-
vésein túl kitűnő előképként szolgálhatott a kora újkor elején fellépő hittérítők 
számára, más szempontból pedig a hazai történetírók eszközeként hangsúlyozta 
a középkori Magyar Királyság jelentékenységét is. A magyarországi misszio-
nárius története több ponton is párhuzamba hozható Xavéri Szent Ferencével, 
aki a 16. század legismertebb és legnépszerűbb hittérítőjévé vált.37 Mindketten 
Indiában és Kínában jártak, Európába pedig már sosem térhettek vissza. Ferenc 
a legrejtélyesebb európai nép, a baszkok leszármazottja volt, és ki tudja, hogy 
Máténak – amellett, hogy maga is rejtélyes alakká ködösült az évszázadok fo-
lyamán – származását tekintve nem voltak-e szintén baszk vagy valamilyen 
provanszál,38 okszitán vidékről jött felmenői. escandeli, írják a latin szövegek, 
amely nevet nem tudunk biztosan átírni magyarra, de a szó baszkul kis tölgyfát 
jelent, escandol az okszitánban pedig annyit tesz: balszerencse.39

A hangsúly mindazonáltal a Budensis civilisen értendő, mivel Máté szülő-
földje a középkori Magyar Királyság volt. Ázsia felé irányzott utazása egyben 
egy olyan hagyományt is felvillant, amelyre éppen szintén Julianus barát a leg-
jobb példánk a középkorból, mégpedig hogy Ázsia iránt valóban élt egyfajta el 
nem avuló érdeklődés a magyarok részéről. Azonban Eskandély Máté térítőútja 
– tekintetbe véve egy ilyen út nehézségeit, és az ilyen utak csekély számát – még 
az összeurópai viszonylatok tekintetében is jelentős tett volt, akár a 11., akár 
a 14. században élt. 

Ha élt egyáltalán. 
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Takó Ferenc

Érvek, technikák, autoritások 
Matteo Ricci Tianzhu shiyijének 

érvelési módszeréről

I. A vizsgálat célja és a módszer adekvátsága

Dolgozatom tárgya a jezsuita misszionáriusok akkomodációs stratégiája; a ke-
resztény tanítás és a kínai bölcseleti tradíció összeegyeztetésére tett erőfeszítéseik 
gyakorlatban való megjelenése. A vizsgálat szűkebb keretét Matteo Ricci egyik, 
a korban igen népszerű munkájának egy szakasza adja;1 célom az érvelés mód-
szerének, didaktikai elveinek feltérképezése. 

Az akkomodáció vagy inkulturalizáció módszere azon alapul, hogy a misz-
szionáriusok a kínai bölcseleti – és általában véve, a kulturális – tradíció 
minél mélyebb ismeretére építve, annak lényegi elemeit munkáik szerves 
alkotóelemévé téve terjesztik a tanítást. Célszerű ezért e vizsgálatot a két ha-
gyomány elemeit összevetve, komparatív módszerekkel folytatni. Minthogy 
Ricci tárgyalt műve, a Tianzhu shiyi (天主實義 [Az ég urának valódi jelenté-
se]) dialógusformában íródott,2 kézenfekvő, hogy a konfuciuszi (helyesebben 
konfuciánus) lunyuvel (論語 [„Beszélgetések és mondások”]), összevetve 
vizsgáljam felépítését.3 Az összehasonlítás teljessége végett állítom olykor az 
említett művek mellé Platón egy dialógusát, a Menónt, amit a konfuciuszi és 
a platóni szövegek dialógusformájának főként külső és csak részleges hason-
lósága mellett (sőt, talán helyett) az indokol, hogy Szókratész és Konfuciusz 

1  A jezsuiták e módszeréhez ld. Várnai András, „Matteo Ricci és a korai jezsuita Kína-misszió” = 
Patsch Ferenc SJ [szerk.], Misszió, globalizáció, etika: Matteo Ricci szellemi öröksége, Budapest, 
JTMR Faludi Ferenc Akadémia – L’Harmattan Kiadó, 2011, 51, skk.; ill. Lavinia Brancaccio, 
china accomodata: chinakonstruktionen in jesuitischen schriften der Frühen Neuzeit, Berlin, 
Frank & Timme, 2007, 54–76. 

2  Ennek jelentőségéről ld. a következő szakaszt!
3  Nem szabad ugyanakkor megfeledkeznünk arról, hogy a jezsuiták Kínába érkezésének idején 

a lunyuhöz írott kommentárok és a terminushasználatukat tekintve (tehát nem központi tar-
talmukban) rá épülő rendszerek nagymértékben megsokasodtak, a jezsuiták pedig ezen írások 
„szűrőjén” keresztül olvasták Konfuciuszt is. 
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alakjának párhuzamba állítása Athanasius Kirchertől4 Fénolonon át5 egészen 
Wolffig6 jellemzi a jezsuita, illetve a jezsuita munkákra támaszkodó európai 
gondolkodókat.7

II. Matteo Ricci Kína-képe és a Tianzhu shiyi célja

Matteo Ricci 1578-ban érkezett Goába a jezsuita misszióhoz, majd hosszú ideig 
nyelvi, bölcseleti tanulmányokat folytatott.8 Ricci nemcsak e területen volt rend-
kívül tanulékony és befogadó, de a kínai társadalom és társadalom-felfogás 
alapvonásait is hamar felismerte.9 Neki köszönhetően cserélik majd le buddhista 
öltözetüket a misszionáriusok a kínai hivatalnoki ruházatra, nagyban elősegítve 
ezzel, hogy a birodalom vezető rétege komolyan vegye képességeiket és érdek-
lődést mutasson tudásuk iránt.10 Ugyanez az alkalmazkodó-készség segítette elő 
Ricci írásainak elfogadását is a későbbiekben.

Ricci felismerte, hogy a kínai társadalomban elsősorban akkor vívhatnak 
ki tiszteletet a rend és képviselői számára, ha bizonyságát adják a praktikus 
tudományokban való jártasságuknak, amit Ricci térképészeti és matematikai 

4  Ld. Athanasius Kircher, china monumentis, qua sacris qua profanis, nec non variis naturae 
and artis spectaculis, aliarumque rerum memorabilium argumentis illustrata, 1667. – Kirchernél 
a megfeleltetés célja az volt, hogy a görög és a kínai tradíciót a hermetikus hagyományra, vagyis 
a – mint ma már biztosan tudható, tévesen – Hermész Triszmegisztosznak tulajdonított szövegkor-
puszra vezesse vissza. Kircher és munkatársai mindent elkövettek, hogy Hermészt mint az isteni 
tanítást elsőként – és egyedüliként –, közvetlenül hallott tanítóként tüntessék fel, akinek Mózes, 
Zoroaszter, Konfuciusz csak mintegy „megfelelői” a különböző népek bölcseleti tradíciójában. 
Ebből következik persze, hogy e népek tanítása mása, de csak torz mása a triszmegisztoszinak 
(ld. ehhez Umberto Eco, a tökéletes nyelv keresése, Atlantisz, Budapest, 1998, 152–161).

5  Ld. Warren E. Steinkraus, “Socrates, Confucius, and the Rectification of Names” = philosophy 
east and West, Vol. 30, No. 2, 261–264, [264].

6  Ld. pl. Christian Wolff, oratio de sinarum philosophia practica – Rede über die praktische philosophie 
der chinesen, Felix Meiner Verlag GmbH, Hamburg, 1985. – Wolff tekintélyes műve legelején 
utal arra, hogy a kínai állam Platón filozófusok által kormányzott állam-képének egy gyakorlati 
megvalósulása. Ricci 1584-ben ugyanezt a párhuzamot fogalmazza meg egy levélben (storia dell’ 
Introduzione del christianesimo in cina, 136, idézi: Brancaccio, i. m., 125).

7  Az említett művek valamilyen formában az erény, illetve a de (德) mibenlétét érintik, de teljesen 
különböző aspektusokban. A tárgy valamelyes hasonlósága arra szolgál, hogy az érvelések ösz-
szehasonlítása releváns lehessen, de ez nem jelenti, hogy a (keresztény) erényfogalom, a platóni 
areté (ἀρετή), és a de között megfelelés állna fenn.

8  Ld. Várnai, i. m., 53–54; Wolfgang Franke, china und das abendland, Göttingen, Vandenhoeck 
& Ruprecht, 1962, 31. skk.; Brancaccio, i. m., 77. skk.

9  E tárgyban ld. Michela Fontana, Matteo Ricci: a Jesuit in the Ming court, Maryland, Rowman & 
Littlefield, 2011, 51–54.

10  Franke, i. m., 33.
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ismeretei lehetővé is tettek.11 Az e területen elért eredményekkel összhangban 
„egy nagy adag arisztoteliánus logika és mindenféle keresztény misztérium 
szembeötlő mellőzése” 12 jellemzi Ricci legfőbb teológiai művét („katekizmu-
sát”). Ricci a művet Shaozhouban írta 1591 és 1594 között, miután tíz évig 
tanulmányozta a kínai bölcseletet, különös tekintettel a konfuciánus klassziku-
sokra. Az első latin nyelvű kézirat 1597-re készült el, a végleges kínai változatot 
1603-ban, kétszáz példányban nyomtatták ki Kínában.13

A mű nyolc fejezetből áll, egy „kínai írástudó (zhongshi中士)” és egy „nyugati 
írástudó (xishi西士)” dialógusaként épül fel. Ricci célkitűzése az volt, hogy a po-
zitív kinyilatkoztatás alkalmazása helyett olyan érvekkel fejtse ki a keresztény 
tanítás lényegét, melyek kizárólag az ész világosságán (avagy a lumen naturalén) 
alapulnak.14 

[E]z a nép évezredek óta a hitetlenség sötétségében él, anélkül, hogy a Szent 
Evangélium egy sugarát is ismerné; a lumen naturaléból azonban oly sok van 
még birtokában, hogy maga is könnyen meglátja és őszintén elismeri nyomo-
rát, anélkül, hogy ismerné az abból való kiutat. 15

Ricci a taoizmust és a buddhizmust nem támadólag, de egyértelműen utasít-
ja el, miközben a keresztény hit és a konfucianizmus összeegyeztethetőségét 
bizonygatja.16 

III. Ricci munkájának alapszerkezetéről

Ricci műve, mint fent említettem, több beszélgetésből áll össze, s bár egybefüg-
gő szöveget alkot, jól kihasználja az e struktúra adta lehetőségeket. A keresztény 
hitmagyarázó írásoknak a korban igen elterjedt formája, a katekizmus eleve 
kérdés-válasz felépítésű volt,17 így kézenfekvőnek tűnik, hogy Ricci hasonló 

11  Ld. Várnai, i. m., 54. – Ricci maga is utal rá, hogy a kínaiak mindezidáig semmiféle idegen ta-
nítással nem foglalkoztak, mivel „úgy tűnik számukra, hogy minden tudni érdemes [dolog] az ő 
birodalmukban van, minden más pedig tudatlan és barbár.” (Ricci, storia…, i.m., N.166. – idézi 
Brancaccio, i. m., 94).

12  Yu Liu, „Seeing God Differently: Chinese Piety and European Modernity” = History of Religions, 
Vol. 45, No. 1, 29–44, [34].

13  Fontana, i. m., 225.
14  Uo., 226.
15   Ricci, storia…, i. m., 149 (idézi: Brancaccio, i. m., 83–84).
16  Fontana, i. m., 226; Várnai, i. m., 55. skk.; Várnai András, „A felvilágosodás Kelet-képének 

forrásai: A jezsuita Kína-tudósítások”, világosság, 1976/1. 19–27, [21–23].
17  Magyar Katolikus Lexikon, katekizmus szócikk (http://lexikon.katolikus.hu/K/katekizmus.html.
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szerkezetet választott. Mégsem ez volt legfőbb motivációja. A katekizmusok 
ugyanis, noha kérdésekre adott válaszok formájában fejtették ki a hitmagya-
rázó érveket, nem, vagy legalábbis alig hasonlítottak egy valódi, elhangozható 
beszélgetésre. A keresztény szemléletbe aligha fér bele, hogy a kérdező (akit 
persze a keresztény hitmagyarázó szólaltat meg) jól strukturált érveket hoz 
fel a keresztény tanítással szemben, amelyek egy létező bölcseleti irányzat 
alapeszméit visszhangozzák. Még kevésbé volna elfogadható egy „klasszikus” 
katekizmusban, hogy a tanító nemcsak nem mond ellent a pogány bölcselet 
hagyományának, de érvelésében bizonyító erejűekként idézi, vagy legalábbis 
megidézi annak legismertebb írásait.18 Ricci azonban nem a klasszikus katekiz-
musokat követi, jól tudja viszont, hogy a kínai, és főként a konfuciánus tradí-
cióban a dialógus-formának nagy jelentősége van. A kínai bölcselet egyik (ha 
nem a) legfontosabb darabja, a lunyu szintén tartalmaz rövid párbeszédeket. 
Ha azonban megvizsgáljuk Ricci „beszélgetéseit” és a lunyut, nyilvánvalóvá 
válik, hogy a szerkezeti hasonlóság egyáltalán nem teljes.

Tekintsünk el attól, hogy a lunyu igen rövid, rendszerezettséget alig mutató 
darabokból áll. Ilyen jellegű sajátosságai részben annak is betudhatók, hogy fel-
tehetően nem egy időben, nem ugyanaz a személy állította össze a gyűjteményt;19 

a szakaszok rövidsége azonban mutatja, hogy összeállítói nem is törekedtek arra, 
hogy hosszabb beszélgetések látszatát keltsék. Erre ugyanis nincs semmi szük-
ség: Konfuciusz beszélgetései és mondásai alapvetően nem „beszélgetések”, csak 
„mondások”, melyek válaszként érkeznek a tanítványok kérdéseire, vagy pusztán 
mint a bölcsesség forrásának, a Mesternek a tanításai idéződnek fel. Amennyiben 
tehát a dialógusforma a szereplők egymáshoz való viszonyát teszi egyértelművé 
(a konfuciánus beszélgetés alapvetően nem két vitázó gondolkodó, hanem mester 
és tanítvány között folyik – Riccinél a nyugati írástudó lesz a mester, a keleti pedig 
a tanítvány), a Tianzhu shiyi beszélgetései párhuzamban állhatnak a lunyuéivel. 
Ricci azonban a lunyu kompilátorainál – és persze a katekizmusoknál is – lé-
nyegesen megengedőbb, ami a „beszélgetőpartner” kérdéseit illeti. Konfuciusz-
nál előfordulnak olyan visszakérdezések, mint „Mit jelent ez?”;20 jellemzőek a 
klasszikus könyvek egyes passzusaira vonatkozó konkrét, kifejtettebb kérdések;21 
olykor a tanítványok a megértésnek is jelét adják.22 Az azonban, hogy Konfu-

18  Ld. a következőkben a VII. fejezethez fűzött példákat.
19  A keletkezéstörténethez ld. Tőkei Ferenc, Kínai filozófia: Ókor, Budapest, Magiszter Társadalom-

tudományi Alapítvány, 2005, I, 53–56.
20  Ld. pl. lunyu II/5.
21  Ld. pl. lunyu III/13.
22  Ld. pl. lunyu I/15.
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ciusszal szemben komolyabb ellenvetést tenne egy tanítvány, alig-alig fordul elő, 
s ilyenkor a Mester azonnal feloldja a félreértést.23 A Ricci nyugati írástudóját 
kérdező kínai sokkal inkább egyenlő fél, noha logikája (mert van logikája) olykor 
túlságosan emlékeztet az európaira.24 Egy másik fontos különbség Konfuciusz 
és Ricci között az, hogy Konfuciusz minden valószínűség szerint ténylegesen 
végzett tanító munkát, aminek keretében a tanítványok kérdéseket is feltehettek 
neki,25 Ricci ezzel szemben – noha nyilván szintén számos beszélgetést folytatott 
le missziós tevékenysége során – maga alkotja meg beszélgetőpartnere karakte-
rét, mint a kínai bölcseleti tradícióhoz való kapcsot. A beszélgetőpartner ezen 
„összekötő szerepéhez” tartozik például, hogy „kínai származású” lévén teljesen 
hitelesen használja azokat a kínai terminusokat, amelyeket Ricci a keresztény 
tanítás központi fogalmainak fog megfeleltetni. Maguk e terminusok jelentik 
a másik fontos kapcsot.

[A nyugati írástudó azt mondta: „…] A legfontosabb, ami az embert elhatárolja 
más élőlényektől, az az értelem. Az értelem révén különböztetünk meg jót 
és rosszat, igazat és hamisat, és nem lehet becsapni azt, akinél nem hiányzik 
az ésszerűség.”26

Az „ésszerűség” vagy „értelem” megfelelője az eredetiben li (理). Ennek az írás-
jegynek a kínai tradíció különböző korszakaiban és szövegeiben számos igen ár-
nyalt jelentése van (eredeti jelentése „mintázat”, „rendszer”, „törvény”). Bár eb ben 

23  Ld. pl. lunyu XI/21., XIII/3.
24  Itt csak utalni áll módomban arra a problémára, amely a mai napig kíséri a „Keletet” megismerni 

igyekvő nyugati gondolkodást, és amely már Riccinél megjelenik: valamelyik félnek engedmé-
nyeket kell tennie, nem csak mondandója tartalmát, de érveléstechnikáját, gondolatmenetének 
felépítését illetően is ahhoz, hogy a „kölcsönös megértést” legalábbis megközelíthessék. A kínai 
tradícióban aligha találunk az arisztoteliánus hagyományon alapuló érveléstechnikai megoldá-
sokhoz hasonló módszert, ezzel szemben igen jellemző az autoritásokra való hivatkozás mint 
a mondandó legitimitásának igazolása. Nem azért kell hivatkozni valakire, mert ő átláthatóan érvelt 
állítása mellett, hanem mert életvitele, társadalmi megítélése, rangja az őt ősének és hivatkozási 
alapjának tekintő hagyomány számára elegendő tekintélyt hordoz ahhoz, hogy szava döntő legyen 
egy vitában, magyarázatban. A nyugati filozófia ezzel szemben nem fogad el revelatív kijelen-
téseket, s mint közismert, a középkori teológia Isten létezését is igyekezett észérvek segítségével 
alátámasztani. Ricci is „megtéteti e lépést” beszélgetőpartnerével, aki az európai gondolkodás 
számára követhető módon, világosan, kifejtetten és „ésszerűen” fogalmazza meg álláspontját.

25  Henri Maspero, az ókori Kína, Budapest, Gondolat, 1978, 65–66.
26  Matteo Ricci, Tenshujigi (天主実義), Tokió, Heibonsha, 2004, 231–277, [Shibata Atsushi (柴田

篤) ford.]. (A fordítás az eredetivel egybevetve: Tianzhu shiyi (天主實義) VII. = li Madou [Ricci 
Matteo] kínai nyelvű írásainak és fordításainak gyűjteménye (li Madou zhongwen zhuyi ji 利瑪竇
中文著譯集), Nanking, Fudan University Press, 2001, 72–86). – A megadott oldalszámok a japán 
fordítás oldalszámára vonatkoznak. [E szakasznál Várnai András ford.: Várnai, i. m., 55.]
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az esetben a fent látható értelemben áll, itt az a legfontosabb, hogy az idézett 
mondat akár egy neokonfuciánus műben is megállná a helyét: a li a Song-kor 
egyik legjelentősebb gondolkodója, Zhu Xi rendszerének alapterminusa. E rend-
szerben a mindent átható li meghatározó princípiuma mellett az egyes létezőknek 
is megvan a maguk önálló lije, amely az őket fizikai lényekké tevő qi elrendező-
déséért is felel.27 Ezt persze a kínai tradícióban soha, egy gondolkodó sem nevezi 
„egyediesítésnek”, vagy differentia specificának, de Ricci nem is kelti még csak 
látszatát sem az érvelés folyamán annak, hogy a (neo-) konfuciánus li-fogalmat 
alkalmazná, amikor a saját „tanítását” fejtegeti. Ettől azonban a kínai írásjegy még 
ugyanaz marad. A li a kínaiak számára ismerős, jelentős és tekintélyt ébresztő, 
Ricci és a jezsuiták számára pedig elfogadható szó (és írásjegy).28 Az európai 
értelemben vett racionális teológiára támaszkodik tehát Ricci már a beszélgetés 
legelején, mindez ugyanakkor egybevág a konfuciánus „rendszerelvűséggel”, 
az evilági gyakorlatnak a rituális gyakorlattal való praktikus összekapcsolásával. 
Nem a kínaiak számára ismeretlen – és meglehetősen semmitmondó – hittéte-
lekre helyezi a tanítás súlyát, hanem a kínai tradícióra.29 

Ricci meglátása szerint a kínaiak nem „tudományos” stílusban írtak, hanem „in 
modo confuso”,30 vagyis zavarosan. Az ő munkája – mint a következő fejezetben 
is látható lesz – a kínai tradícióhoz alkalmazkodva bár, de „javít” a kínai bölcselet 
e sajátosságán, amennyiben az általa hiányolt dialektikus érvelést alkalmazza. Itt 
térek rá Platón szókratikus dialógusaival való hasonlóságára. Mint Szókratész 
a Menónban fogalmaz:

Ha […] két barát – mint például te [Menón] meg én – szeretne beszélgetni 
egymással, szelídebben és dialektikusabban kellene válaszolgatniuk. S a dia-
lektikusabb alkalmasint nem csupán annyi, hogy igaz válaszokat adunk,

27  Ld. zhuzi quanshu 49: 1a–8a = W.M. Theodore de Bary & Irene Bloom [szerk.], sources of 
chinese Tradition, New York, Columbia University Press, 1999, I, 699–701.

28  Szintén a jezsuiták tanítása nyomán terjedt el Európában az a nézet, hogy a dao (道) fogalmának 
leginkább megfelelő európai terminus a logosz volna. Ebben az esetben a megfelelő cáfolat nem 
az, hogy ez a meglátás helytelen, hanem hogy „a” dao vagy „a” logosz fogalma mint rögzíthető, 
minden esetben egy adott, jól körülhatárolható jelentésben álló terminus egyáltalán nem létezik. 
Minden egyes szöveghelyen más és más egy adott írásjegy (a nyugati nyelvek esetében egy szó) 
jelentése, és a kínai bölcselet – ahogy, bár kisebb hangsúllyal, az európai is – támaszkodik arra 
a jótékony többértelműségre, amely létrejön azáltal, hogy valamit, ami korábban már elnyerte 
jelentőségét, új módon alkalmazunk (függetlenül attól, hogy utalunk-e korábbi alkalmazóira). 
A kínai bölcseletben emellett magát a „fogalom” fogalmát sem használhatjuk, ez ugyanis a kínai 
tradíció központi terminusainak olyan européer értelmezése volna, mely a kínai bölcselet gon-
dolkodásmódjával összeegyeztethetetlen.

29  A Deus fogalom fordításához ld. Várnai, i. m., 56.
30  Ricci, storia…, i. m., 55 – idézi: Brancaccio, i. m., 90.
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hanem az is, hogy olyan fogódzókkal, melyekkel a kérdezett maga is tisztában
van és ezt be is ismeri.31

Noha Ricci dialógusát nem jellemzi az a Platónnál általános, sűrű visszakér-
dezéses rávezető (maieutikus) eljárás,32 amelynek segítségével Szókratész mint 
„bába” hozza felszínre beszélgetőpartneréből az igazságokat, mégis a dialektikus 
módszer alapelve adja a formaválasztás másik okát. A következő fejezetben látni 
fogjuk továbbá, hogy Ricci a platóni dialógusoknak nemcsak ezt a sajátosságát 
építi be munkájába.

Már a mű dialógusszerkezetéből is kiviláglik tehát, hogy technikájában a scien-
tia universalis33 tanításának megfelelően ötvöződik az európai filozófia, a keresz-
tény teológia és a kínai bölcseleti tradíció. Mindhárom hagyomány alkalmaz 
párbeszédes szerkezetet szövegeiben, de mindhárom más-más módon érvel, 
más stílust és következtetési sémákat használ a „beszélgetésekben”. A következő 
fejezetben a Tianzhu shiyi alapján Ricci eljárását fogom ebből a szempontból 
megvizsgálni.

IV. Ricci érvelési technikája

A következőkben vizsgálandó szakasz a Tienzhu shiyi VII. fejezetében található, 
mely az emberi hajlamok34 eredendően jó voltát, illetve az ég uráról szóló tanítást 
követők helyes tanulmányait tárgyalja (lun renxing ben shan, er shu tianzhu men 
shi zheng xue論人性本善、而述天主門士正學). 35 

A VII. beszélgetés elején a kínai írástudó maga foglalja össze a korábban 
érintett főbb tárgyakat. Mint mondja, megértette, hogy az Ég Urát (tianshu
天主) „szeretni” (ai愛) kell; hogy van túlvilági lét, amelyben a jutalmat vagy 
31  Menón, 75d, = Falus Róbert [szerk.], platón összes művei, Budapest, Európa, 1984, I, 657–658. 

[Kerényi Grácia ford.]
32  Szókratész maga is kifejti, hogy beszélgetőpartnereivel való közös gondolkodása egyáltalán nem 

„tanítás”, hiszen ő maga pusztán kérdésekkel hozza felszínre a másikban már meglévő ismeretet 
(ld. Menón 79e–80e).

33  Az „univerzális tudomány” (scientia universalis) olyan átfogó rendszer megalkotását jelenti, mely 
az érzékelhető világ jelenségeit (mint amilyen például a fény) Istennel és a tőle származtatott 
tanítással összhangban, tudományos alapon magyarázza meg. 

34  A fordítások a xing (性) terminust általában „természet”-ként adják vissza, ami azonban – külö-
nösképp az európai gondolkodástörténetben rárakódott jelentéstartalmak miatt – nem felel meg 
a kínai bölcseletben való használatának. A következőkben magam is a „természet” fordítást hasz-
nálom – noha minden esetben idézőjellel –, Ricci szövegébe ugyanis, mint „fordítóéba”, valóban ez 
illik legjobban. Épp ez az européer értelmezés van segítségére a két hagyomány egyeztetésében.

35  Ricci, Tenshu, 231–277.
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a büntetést aszerint kapja meg mindenki, hogy miként élt földi életében. Ezek 
után arról kérdezi a nyugati írástudót,36 mi Isten szolgálatának helyes módja; 
illetve hogy az emberi „természet” (ren zhi benxing人之本性) alapvetően jó-e 
(shan善). Ha ugyanis jó, csak tartani kell magunkat hozzá, ha azonban nem, 
egyéb erőfeszítésekre is szükség van.37

A nyugati írástudó válasza elején rámutat a konfuciánus tanításban való kon-
szenzus hiányára az emberi „természet” eredendően jó voltát illetően.38 Ezzel 
„tiszta terepet” teremt érvelése kifejtésére, melyben eztán egyrészt alkalma nyílik 
a kínai gondolkodókra is támaszkodni (hiszen tanításukat határozottan nem veti 
el), ugyanakkor gondolatmenete egyértelműen kötődik a platóni-arisztotelészi 
hagyományhoz.

A nyugati írástudó kijelenti tehát, hogy nem lehet válaszolni a kérdésre mind-
addig, míg nem tisztázták pontosan a fogalmak jelentését.

Ha meg akarjuk tudni, hogy az emberek természete alapvetően jó-e, először 
is meg kell vizsgálnunk, mi a természet, illetve hogy mi a jó és a rossz.39 

Eztán – anélkül, hogy a kínai írástudó bárhogyan jelez(het)né egyetértését vagy 
ellenvetéseit –, a nyugati írástudó meghatározza az említett terminusokat, a „ter-
mészet”-et voltaképp a fajtával (lei類) azonosítva, hozzátéve, hogy az azonos 
fajtába tartozók „természet”-e ugyanolyan, a más fajtába tartozóké pedig más-
milyen.40 A megfogalmazás egyszerű, s ez az egész műre jellemző. A „természet” 
az, ami egyértelműen jellemzi az egyazon fajtába tartozó dolgokat (élőlényeket). 
Ennek az elvont(nak nevezhető) fogalomnak a definíciója inkább (de nem teljes 
egészében!) az arisztoteliánus logika elvárásainak felel meg, mintsem a kínai 
tradíciónak. A jó és rossz meghatározása kapcsán azonban ez nem áll:

Amit szeretni és akarni kell, azt jónak nevezzük, amit gyűlölni kell és óva-
kodni tőle, azt rossznak.41 

36  Nem szabad átsiklanunk afölött, hogy a két beszélő mintegy azonos társadalmi rangban jelenik 
meg: a nyugati írástudó „ugyanazt” a szerepet tölti be, mint a kínai, vagyis egy adott tanítást ápol, 
tanulmányoz, képvisel. A szövegben nem neveztetik „hittérítőnek” vagy „tanítónak”, ahogyan 
a kínai írástudó sem kap semmilyen hasonló megkülönböztető funkciójelölő nevet. Így a dialógus 
egy újabb aspektusban is enyhít a konfuciánus dialógusok rigorózus társadalmi hierarchiáján.

37  Ricci, Tenshu…, i. m., 231–232.
38  Uo., 232. – Gondoljunk a megjegyzés alatt arra, hogy Konfuciusz szerint az ember önmaga 

tökéletesítése révén juthat el az ideális állapotba (vagy legalábbis haladhat afelé); Mengzi szerint 
azonban az emberi természet alapvetően jó – ld. pl. Mengzi, VI A/2 – Tőkei, i. m., 350.

39  Ricci, Tenshu…, i. m., 232.
40  Uo.
41  Uo.
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Ez már sokkal kevésbé kézzelfogható, főként mivel ha folytatni akarnánk, kér-
dezvén, „mi az, amit akarni kell?”, vagy körben-forgóvá válna az érvelés (ti. 
„a jó”), vagy regressus ad infinitummá (ha a „meghatározás” ilyen útján ha-
ladnánk tovább). Nem felel meg tehát a meghatározás a kategóriákon, illetve 
a genosz-eidosz-diaphora elméleten alapuló arisztotelészi definícióknak (me-
lyek alapja a platóni diaireszisz), amilyen például az okosságé.42 Ennek azonban 
nem is kell így lennie: Ricci – vagyis a nyugati írástudó – meghatározása nem 
teoretikus célú, hanem praktikus: a következőkben arról lesz szó, hogy miként 
kell szolgálni Istent.43 Ilyen irányból közelíti meg jó és rossz fogalmát is: az amit 
akarni kell, vagyis amire törekszünk, a jó. Sokkal közelebb áll ez azokhoz a „meg-
határozásokhoz”, melyeket Konfuciusz ad, például:

Xian megkérdezte, mi a szégyen. A mester mondotta: „Ha az országot jól 
kormányozzák, (csak) a hivatali jövedelemre (gondolni); s ha az országot 
rosszul kormányozzák, (akkor is csak) a hivatali jövedelemmel (törődni): 
ez a szégyen.”44

Konfuciusz és Szókratész párhuzamba állításakor felmerül többek közt az is, 
hogy mindketten a nevek/szavak kiegyenesítését/helyessé tételét tartották min-
den vizsgálódás alapjának.45 Fontos azonban észrevenni, hogy céljuk teljesen 
más volt. Szókratész hibájára figyelmezteti Menónt, amiért nem az erény defi-
nícióját adja meg, hanem az erényes cselekvés egy esetét, ti. a kormányzásban 
való megfelelő eljárást.46 Konfuciusz ezzel szemben éppen azt akarja rögzíteni, 
hogy melyik név (ming 名) milyen cselekvésre alkalmazható helyesen és milyen-
re (avagy melyekre) nem.47 Meghatározásai (és tanítványai kérdései) általában 
a de (德) egy elemére (a helyes életvitelhez szükséges tulajdonságok egyikére) 
vonatkoznak, vagyis nem definíciók: sokkal inkább arra vonatkozó útmutatások, 
hogy mit kell tenni, ha el akarjuk érni valamelyiket. Ricci eljárása itt is, mint 

42  Ld. Nikomakhoszi etika, 1140b.
43  Az előző meghatározás sokkal inkább elméleti célt szolgált: Ricci a xing (性) meglehetősen 

képlékeny terminusát egy egyértelmű, a dolgok fajtába sorolásának lehetőségét világosan meg-
ragadó „érvvel” közelebb hozta tárgyalásához. A képlékenység fő oka persze az, hogy az „emberi 
természet” mint összetétel nem létezik a kínai bölcseletben a szópár európai értelmében. Tegyük 
hozzá, abban az értelemben, ahogyan a 17. században például Locke a „human nature”-t használni 
fogja, a fogalompár Arisztotelésznél sem létezik.

44  lunyu, XIV/1. – Tőkei, i. m., 126. [A lunyu-ből idézett passzusok minden esetben Tőkei Ferenc 
fordításai.]

45  Ld. ehhez Steinkraus, i. m., 262; ill. az ott idézetteket (főként lunyu XIII/3.; phaidón: 115e).
46  Ld. Menón, 71e–74a.
47  Ld. a lunyu már említett XIII/3. passzusát.
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számos más tekintetben, a konfuciánus utat követi végcélját tekintve, de alapvető 
definíció-igénye és ahogyan ezt explikálja, a platóni hagyományban gyökerezik. 
Ilyen például az értelmes (a li szerinti) gondolkodásra vonatkozó meglátása 
is – ami persze formáját tekintve szintén nem a szó arisztotelészi értelmében 
vett definíció.48 Ugyanez megismétlődik a vizsgált fejezetben is – a már érintett 
pontokra való visszatérés általános jellemzője a műnek.

Az értelmes (li理49) gondolkodásra való képesség az, ami az embert mint e fajtát 
meghatározza, magát az embert más dolgoktól különbözővé teszi.50

A gondolat itt már közvetlenül is a Zhu Xi li-elméletére való hivatkozást (vagy 
legalábbis az ahhoz való kapcsolódást) előzi meg:

Ez [tehát] az ember alaptermészete. Emberségesség (ren仁), igazságosság 
(yi義), [szertartás]tisztelet (li禮) és bölcsesség (zhi智)51 az ésszerű gondolko-
dás nyomán jöhetnek létre. Az értelem (li理) valami mástól függő módon léte-
ző, ritka [különleges] dolog, nem mondhatjuk az ember alaptermészetének.52 
Régtől fogva eltérnek a vélemények arról, hogy az ember alaptermészete jó-e, 
de volt-e aki azt állította, hogy az értelem (li理) nem jó?53

Hogy alátámassza, nem volt ilyen, Ricci a kínai tradíció autoritására hivatkozik, 
jelesül a li elméletét a Song-korban kidolgozó Zhu Xire (朱熹) (noha nem nevezi 
meg, pusztán „egy interpretátor”-ként utal rá54). A részlegesen idézett szakasz 
Zhu Xi szövegében a következő:

A kutya, az ökör és az ember55 egyformák annak tekintetében, hogy [termé-
szetüket] az égtől (天) kapják. Csakhogy az ember a li 理 egészét megkapja, 
míg a [többi] dolog csak egy részét.56 

48  Ld. a II. szakaszt.
49  A terminus lefordítása rendkívül problémás. Zhu Xi elméletében a li (理) egy rendszert alkotó 

elvet jelent, mely a dolgokat mint összességet áthatja, ugyanakkor minden dolognak megvan 
a maga lije is (ld. fent).

50  Ricci, Tenshu…, i. m., 233. – Kiemelés tőlem. – Tehát nem maga az értelmes gondolkodás, hanem 
az arra való képesség az, ami megkülönböztet. 

51  Vagyis az emberben lévő de formái. Ricci a sorból itt kihagyja az őszinteséget (信) (ld. Shibata 
jegyzetét: Ricci, Tenshu…, i.m., 266).

52  Ti. az „alaptermészetből” lehet kifejleszteni az ésszerű gondolkodást (li), de a li maga nem egyenlő 
az „alaptermészettel”.

53  Ricci, Tenshu…, i. m., 233.
54  Uo.
55  A Ricci által szintén említett Mengzi szakasz (VI A/3) szintén e három természetének az azonosságát 

firtatja.
56  zhuzi yulei, 58. – Idézi Shibata = Ricci, Tenshu…, i. m., 268 (15. jegyzet).
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Itt válik különösen fontossá a li bevezetése, mint az „értelem” megfelelőjéé. 
A gondolatmenet fel nem cserélhető lépésekben halad ugyanis előre: ha Zhu Xi 
szerint a li az égtől származik, mi pedig egyeztettük az értelmet a livel, „Zhu Xi 
nyomán” mondhatjuk, hogy az értelmet az égtől kaptuk. Mármost ha egyeztetjük 
az eget (tian天) Istennel – Ricci ezt megtette már a Tianzhu (天主) terminus be-
vezetésével is57 –, következik, hogy az értelem Istentől származik, immár mindkét 
tradícióból levezethető – itt persze a kínainak megfelelően levezetett – módon. 
Az autoritásokra való hivatkozás kínai eljárása és a racionális teológia tehát 
együtt adják ki a kívánt eredményt. A lumen naturaléra való építkezés annyiban 
hasznos, amennyiben az önmagukban elfogadandó hittételek csatasorba állítását 
helyettesíti, önmagában azonban elégtelen.58

Ricci, miután mintegy megkerülte a kérdést, hogy a „természet” maga jó-e, az ér-
zésekre fordítja a szót, melyek révén jó és rossz között különbséget teszünk.59

Bár az emberek természete és érzései kezdettől jók, ettől még nem mond-
hatjuk, hogy a világon élő emberek mind jó emberek volnának. Csak azok 
az emberek lesznek jók, akik erényesek[ké válnak].60

A kínai írástudó ekkor rákérdez a skolasztika sok évszázados vitáinak egyik 
kulcsproblémájára, nevezetesen: ha valami kezdettől fogva jó, hogyan művel-
hető/fejleszthető ennek ellenére?61 Ricci válasza a születéstől fogva meglévő és 
a fejleszthető jó közötti különbségtételben áll – itt kell a dialektika szerepére 
utalnom. Születésünkkor szellemünk/szívünk/elménk (xin 心) olyan, „mint egy 
fehér papírlap – mondják,”62 s noha lehet erényünk, ezzel nem büszkélkedhetünk, 
hiszen Istentől származik, miként például egy nő szépsége. Hosszú munka ered-
ményeképp érhetjük el, hogy az elsajátítható erénynek birtokába kerüljünk.63 

Platón Szókratésze szintén az erény eredetét kutatja a Menónban. Felállítja tézi-
sét, mely szerint a tudás visszaemlékezés,64 majd a szolgálófiú példáján igazolja ezt. 

57  Ld. a 29. lábjegyzetet.
58  Ricci egyébként szembetűnő módon csak ott hivatkozik bárkire is, ahol a fogalomhasználat azt épp 

lehetővé teszi. Egy valós beszélgetésben a partner számos helyen további magyarázatot követelne 
ott is, ahol Ricci egyszerűen tovább fűzi gondolatmenetét.

59  Ricci, Tenshu…, i. m., 236. 
60  Uo.
61  E kérdés alapja a kínai tradícióban is megtalálható: Xunzi szerint az emberi hajlamok alapvetően 

nem jók, de alakíthatók, Mengzi szerint alapvetően jók, és tovább alakíthatjuk őket. (ld. ehhez: 
Maspero, i. m., 443. sk. és 448. skk. )

62  Ricci, Tenshu…, i. m., 237–238.
63  Uo. – az elmélet szintén Arisztotelésztől származik (ld. De anima, 429b).
64  Menón, 81c–e.
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Igazolja, hiszen Menón maga látja be a rávezetés folyamán, hogy a fiú nem 
Szókratésztől hallotta azt a megoldást, amelyről korábban azt hitte, nem tudja. 
A szókratészi bizonyíték tehát empirikus – autoritásokra való hivatkozás nél-
kül.65 Minthogy nem tanítható, az erény nem lehet tudás, csak helyes vélemény,66 
amelyre azonban az emlékezésről mondottak szintén állnak, ezért:

[…] ha ebben az egész gondolatmenetben jól kutattunk és beszéltünk, az erény 
nem természettől fogva van meg az emberben, és nem is tanítható, hanem 
isteni rendelés67 folytán lesz sajátja, az értelem részvétele nélkül, azoknak, 
akikben megvan […]68

Az idő pedig, melyben „azoknak, akikben megvan” sajátja lesz az erény, ember 
voltuk előtt keresendő.69 

Ez a „gondolatmenet” azonban nem egy logikai következtetési lánc: az eszme-
futtatás, mely szerint „aminek sem tanítói nincsenek, sem tanulói, az nem tanít-
ható”,70 kizárólag a gyakorlati példák teljes hiányára, tehát a tapasztalatra alapoz, 
s logikai értelemben vett „következtetésként” nem állja meg a helyét.71 Ugyanakkor, 
miközben a kiindulópont tisztán empirikus, a cél egyáltalán nem az, hogy Szókra-
tész a cselekvésre vonatkozóan szólítson fel valamire. Azt kellett kideríteni, hogy 
miként lesz az erény valakié, ehhez pedig meg kell határozni, hogy mi az erény. 

[L]ám, sok erényt találtunk, holott egyet kerestünk, […]; arra az egyre pedig, 
mely mindegyikben közös, nem bírunk rátalálni.72

65  A 95c–d szakasz ellenben arra nyújt példát, miként szemlélteti Szókratész a tárgy nehézségét 
egy köztiszteletben álló személy önellentmondásán keresztül: „Tudod-e, hogy nemcsak te 
meg a többi államüggyel foglalatoskodó van így, hogy hol taníthatónak hiszi, hol pedig nem 
[ti. az erényt], hanem még Theognisz, a költő is ezt mondja, tudod?” – eztán következnek 
a Szókratész interpretációja szerint ellentmondó példák.

66  Menón, 96e–98a – „[A helyes vélemények] nem sokat érnek, míg valaki oksági gondolatmenettel 
oda nem kötözi őket [lelkéhez]. Ez pedig, Menón barátom, a visszaemlékezés, ahogy az imént 
megegyeztünk. Miután pedig odakötözik, előbb tudássá lesznek, azután rögződnek; és ezért becse-
sebb a tudás a helyes véleménynél, és a kötöttségével különbözik a tudás a helyes véleménytől. 

67  Helyesebben: „az isteniben való részesedés” (θείᾳ μοίρᾳ) révén.
68  Menón, 99e – Platón…, i. m., 723.
69  Menón, 86a.
70  Menón, 96c.
71  A 89e-vel kezdődő gondolatmenet gerincét lényegében az a meggyőződés adja, hogy ha valami 

jó, azt csak azért nem tanítják (ti. akik taníthatnák, hiszen sajátjuk), mert nem tanítható; vagyis 
az erény nem tanítható. Ez azonban láthatólag pusztán meggyőződés, a felhozott példák (93b; 
94d) legfeljebb azt igazolhatják logikai szempontból, hogy vannak, akik erényesek – bizonyos 
megítélés szerint –, de az erényt ennek ellenére nem tanítják. 

72  Menón, 74a.
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Nem arról van tehát szó, hogy mit kell tenni, hanem arról, hogy micsodák 
a dolgok valójában. 

◆◆◆
Konfuciusz ezzel szemben meghatározások helyett is felszólításokat ad, amelyek 
végső soron mindig a régiek mintájának követésére sarkallnak.

Yan Yuan megkérdezte, mi a tökéletes erény (ren 仁). A mester így felelt: 
„Legyőzni önmagunkat és visszatérni a tisztességhez (li禮): ez a tökéletes 
erény. […] Ami a tisztességgel ellenkezik, ne lásd; ami a tisztességgel ellen-
kezik, ne halld; ami a tisztességgel ellenkezik, ne mondd; ami a tisztességgel 
ellenkezik, ne tedd.” […]73

[…] Fan Chi [miután Konfuciusszal beszélt] Zixiahoz ment és így szólt hoz-
zá: „Kevéssel ez előtt a mesternél voltam és megkérdeztem tőle, mi a tudás. 
A mester azt felelte: ’Aki fölemeli az egyeneseket és eltávolítja a görbéket, 
az képes elérni, hogy a görbék is kiegyenesítsék magukat.’ Mit jelentsen ez?” 
Zixia így felelt: „Mily gazdag szavak! Amikor Shun birtokolta az égalattit, 
válogatott alattvalói között, és fölemelte Gaoyaot, mire eltűntek az erény 
nélkül valók.[…]74

Nem kérdés tehát, hogy Konfuciusz szavai helyesek-e, itt nem találunk a szó 
európai értelmében vett „érvelést”. Konfuciusz nem definíciót keres a de meg-
határozásához – azt mondja ki, hogy mit tettek azok, akik bírtak a devel, mert 
erre van szükség a de követéséhez. Konfuciusz onnan tudja, hogy mi a helyes 
(vagyis: hogy mikor egyenesek a nevek [ming 名]), hogy a régi királyok – Yao, 
Shun – magatartásához igazodva ítél, az ő korukban ugyanis rend uralkodott. 
Attól válik világossá, hogy a nevek nem egyenesek (buzheng ming不正名), 
hogy nincs rend az égalattiban – vissza kell tehát térni a nevek helyes hasz-
nálatához. 

„A fejedelem legyen fejedelem, az alattvaló legyen alattvaló, az apa legyen 
apa, a fiú legyen fiú.”75

V. Konklúzió

Dolgozatom több pontján igyekeztem rámutatni, hogy Ricci fogalom- és 
elméletegyeztető eljárása (e kettő gyakran egyet jelent, különösképp Kína 

73  lunyu, XII/1. – Tőkei, i. m., 113.
74  lunyu, XII/21. – Tőkei, i. m., 118.
75  lunyu, XII/11. – Tőkei, i. m., 116.
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és az ideog rammatikus írásrendszer esetében) soha nem a kínai bölcselet félre-
értéséből ered. Épp ellenkezőleg, Ricci technikája azért lehetett sikeres, a Tienzhu 
shiyi pedig igen népszerű, mert pontosan megértette a kínai bölcselet fogalmi 
rendszerét, és e fogalmi rendszer befogadóképességének és alakíthatóságának 
hallgatólagos, de évezredek óta rögzült szabályait. Jelesül azt, hogy semmi nem 
vezethető be anélkül, hogy a régihez kapcsolódna; nem lehet új, csak megújító 
(értsd: névleg kiegyenesítő [zheng正], de a gyakorlatban módosító, formáló). 
A kínai fogalmi sémában maradva, Ricci nem kiegyenesítette, hanem kitágította 
a neveket, de úgy, hogy az újonnan bekerült elemek ne ütközzenek a konfuciánus 
tanítással, vagyis névleg alkalmazkodott a hallgatólagos szabályhoz, ennek révén 
pedig, gyakorlatában, a kínai gyakorlathoz. Ehhez nagymértékben „prakticizál-
nia” kellett a keresztény tanítást – a dogmákat a kínai autoritásokra cserélve nem 
is tehetett másként. Egyértelmű, hogy a nem-cselekvés (wuwei 無為) tanítására 
(ráadásul a szavak nélküli tanításra) épülő taoizmus, vagy az üresség fogalmát 
alapul állító buddhizmus nem tartanák meg a kereszténység építményét, még 
ebben a „vázlatos” formájában sem. 

A konfuciánus hagyomány bármiféle természeti vagy a látható természettől 
különböző létezőt úgy kezel, mint ami közvetlen kapcsolatban van az emberi 
világgal (az ég alattival). Fel sem merül a szabad akarat európai problematikája, 
annál több szó esik arról, hogy miként kell cselekedni. Riccinek ehhez alkalmaz-
kodva szintén az embert kell középpontba állítania. Külön fejezetet szentel an-
nak, hogy miként kell erényesnek lenni; mit kell tenni ahhoz, hogy megfelelően 
éljünk – nem beszél azonban a hitről a szó európai értelmében. Mint a vizsgált 
szakaszban is látható, érinti az ember érző voltát (noha az értelem sokkal nagyobb 
hangsúlyt kap), az Istenről szóló tanítás (tianzhu dao 天主道) mégis jórészt in 
foro externo vonatkozású marad. A másik oldalt („az innensőt”) a kínai nem azért 
nem fogadná be (vagy el), mert Kínában csak a praxis létezik, hanem mert a kettő 
a kínai tradícióban egy. Abba, hogy a tian (天) elrendelésének megfelelően kell 
folytatni az életet, ugyanúgy nem fér bele a tian létezésének megkérdőjelezése, 
mint a keresztény hitéletbe az ateizmus – a különbség abban rejlik, hogy Kínában 
ez a típusú kételkedés nem is jelenik meg. A konfucianizmussal szembe lehet 
helyezkedni, de nem a tian létezését megkérdőjelezvén. 

A kínai bölcselet e sajátosságát látta meg és használta ki térítő munkája során 
Ricci. Kimagasló szellemi képességei természetesen sokban hozzájárultak ehhez, 
eredményességének fő oka azonban nem pusztán az, hogy ismerte a konfuciánus 
tanítást, hanem hogy értette is azt. Nem a konfucianizmus egy-egy elemét akarta 
a keresztény tanításba emelni, ezzel szemben a keresztény tanítás egyes elemeit 
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oltotta a konfucianizmusba, remek érzékkel választva ki azokat, melyek nem feszí-
tik szét a megelőző évezredekben egyébként sokat tágult rendszert. Mindeközben 
támaszkodik az európai tradícióra is, legalábbis annyiban, amennyiben az a sko-
lasztika fáradhatatlan tudósainak keze alatt a keresztény apologetika részévé vált. 
Valójában nem tesz mást, mint amit a jezsuiták mindig is tettek – itt utalnék ismét 
Athanasius Kircher munkásságára –, vagyis a tudományt a hit szolgálatába állí-
totta úgy, hogy a tudomány eközben ne váljék a hit rabszolgájává.
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Hanák János

Christovão Ferreira két arca

A történelmet a győztesek írják. Csakhogy elképzelhető olyan is, hogy egyszerre 
több a győztes, vagy egyszerre többen győztesnek érzik magukat. Bár érvényes-
nek természetesen mindenki csupán a saját történetét tekinti, a másikét pedig 
hamisnak, így mégiscsak előfordulhat, hogy egy adott jelenség, esemény vagy 
személy több irányból nézve is dicsőséges vagy éppenséggel dicstelen példának 
tűnik. Az objektív megismerés ezen irányok között kísérli meg nézőpontját 
elhelyezni, hogy a lehető legtöbb információt összegezve alkothasson képet. 
Ily módon nemcsak arra lehet rálátása, melyet az egyes nézőpontok külön-külön 
szem előtt tartanak, hanem arra is, mely azok látóhatárán kívül esik. 

Christovão Ferreira kitűnő példája ennek a jelenségnek: ahol a Nyugat a dicső-
ség fényét látta benne, ott a Kelet az ádáz sötétségét; ahol a Nyugat sötét árnyé-
kot, ott a Kelet értelmet adó fényt. Ez a jezsuita szerzetes történelmi szereplése 
folytán tragikus módon Kelet és Nyugat vas fogaskerekei közé szorult. Ebben 
a rövid dolgozatban megpróbálok rávilágítani életének jelentős szakaszaira, és 
bemutatatni – bizonyos értelemben – mélyen emberi életútját. 

◆ ◆ ◆
Ferreira 1580-ban született egy portugál kisvárosban, és fiatalon, tizenhat éve-
sen belépett a Jézus Társaságába. Nagy álma volt, hogy részt vehessen a Társaság 
Keleten folytatott térítési munkájában, és kétéves egyetemi képzés után, mely idő 
alatt letette vallásos esküit, már útra is kelt Indiába. 1600-ban érkezett Goa szi-
getére, a jezsuiták ázsiai központjába, majd 1601-ben átkerült a Makaón alapult 
papneveldébe. Itt folytatta sokéves tanulmányait, melyek végeztével 1608-ban 
szerzetessé avatták. Ezt követően 1609-ben máris Japánba került, ahol szokás 
szerint az arimai (有馬) szemináriumon folytatta tanulmányait, melyek első 
sorban a japán nyelv elsajátításán alapultak. 

Egy 1614-es feljegyzés szerint már nemcsak jól értette a nyelvet, de ügyesen 
prédikált japánul. Az 1610-es évek vége felé latintanárként a szemináriumban 
maradt. E feljegyzésnél többet elárulnak Ferreira jelleméről azok az ellentmondó 



272 Hanák János

vélemények, melyeket felettesei közöltek róla hivatalos levelezésükben.1 Balt-
hasar de Torres szerzetes 1620-as levelében igen nagyra becsüli Ferreirát, sőt, 
a fiatalok között őt tartaná a legalkalmasabbnak a misszió esetleges vezetésére. 
Két évvel később Bento Fernandez, az akkori tartományi felügyelő tanácsadója 
a fiatal szerzetessel szembeni ellenszenvéről számol be. Úgy véli, Ferreira nem 
egyszerűen a korábbi tartományi felügyelő, Mattheus de Couros atya kivételezett 
kedvence, akinek minden meg van engedve, hanem tulajdonképpen Ferreira áll 
a felügyelő minden döntése mögött. A két beszámoló alapján mindenképpen egy 
magabiztos, karizmatikus és erőskezű személyiség bontakozik ki előttünk.

Mindeddig történelmi kontextustól teljesen elszigetelten tárgyaltuk Ferreirát. 
Tekintsük át, milyen korban, milyen körülmények között kötelezte el magát 
a misszionáriusi tevékenység mellett, milyen körülmények között érkezett 
Ázsiába és végül Japánba. Ferreira születésének évében, 1580-ban2 az Oda No-
bunaga által támogatott japáni jezsuita propaganda fénykorát élte; épp ebben 
az évben alapult az az arimai szeminárium, amelyben Ferreira huszonkilenc 
évvel később maga is tanulni kezdett. Nobunaga azonban két évvel később 
meghalt, és utóda, Toyotomi Hideyoshi már nem volt olyan egyértelműen elkö-
telezve a jezsuiták mellett. Sőt, 1587-es rendeletével ki is tiltotta a szerzeteseket 
az országból. Bár a parancsot nem tarttatták be, ez az év a katolikus misszió 
hanyatlásának kezdetét jelentette. Az eljövendő korszak szorosan összefüggött 
a folyamatos háborús bizonytalanságok feloldódásával, az ún. sengoku jidai 
(戦国時代) lezárulásával, valamint a megerősödő központi hatalommal együtt 
erősödő hazai kulturális és gazdasági értékek és érdekek előtérbe kerülésével. 
A megállíthatatlan folyamat eredményeképpen Toyotomi és a Tokugawa rezsim 
első shōgunjai egyre komolyabban, intenzívebben alkalmazták keresztény- és 
jezsuitaellenes politikájukat.

Egyre nőtt a száműzetések és kivégzések száma. 1597-ben Hideyoshi huszonhat 
keresztényt ítélt kereszthalálra: őket a katolikus egyház a „Huszonhat Nagaszaki 
Mártírként” tartja számon. Az üldözés elszórt, egyedi esetekkel kezdődött, majd 
egyre gyakoribbá és általánosabbá vált, s a folyamat végül a második, 1622-es 
Nagaszaki Mártíromsággal, illetve az 1623-ban hatalomra kerülő harmadik 
Tokugawa shōgun, Tokugawa Iemitsu uralmával érte el csúcspontját. Nyugat 
és Kelet történelmi szembenállását mutatja az a nehézség is, melyet a mártírok 

1  Hubert Cieslik, “The Case of Christovao Ferreira”, Monumenta Nipponica, 29 (1974), I, 10.
2  Hubert Cieslik, “Alessandro Valignano: Pioneer in Adaptation” = Britto Francis (ed.), 

all about Francis Xavier, online cikkgyűjtemény: http://pweb.cc.sophia.ac.jp/britto/xavier/ 
 (2012. április 4.).
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és a hitehagyók számának megállapítása jelent. Egy forrás szerint 1614 és 1637 
között öt-hat ezer keresztény mártírt végeztek ki,3 egy másik forrás kettő-öt ezer 
halálról számol be 1614 és 1643 között.4 Mások viszont a mártírhalálok elenyésző 
voltát és a megtérítettek hitének felszínességét hangsúlyozzák, leszögezve, hogy 
a keresztények zöme (félmillióan) inkább megtagadta hitét, a mártírok száma 
pedig az 1%-ot sem érte el.5 A valóság feltárása megoldhatatlannak tűnik, hiszen 
egyik fél dokumentumai sem megbízhatók. A keresztények hajlamosak lehettek 
rá, hogy túlzásokba essenek a mártírok számát és jelentőségét illetőleg, a helyi 
hatóságok pedig, a keresztény veszélytől tartva, elhallgathattak több esetet is, 
mikor valódi, jelentős számú keresztény kivégzésről lehetett szó.

Mindenesetre mire Ferreira Japánba ért, az országban rendszeressé váltak a le-
tartóztatások, kitoloncolások és kivégzések. A fogdákból előhurcolt elítélteket, 
az ún. hikimawashi (引廻し) procedúrájának keretében, szekéren végighordozták 
a város főutcáin, mielőtt a vesztőhelyre vitték.6 Ennek az eljárásnak egyik fajtája-
ként a halára ítélteket a szekérhez kötözve végighúzták az utcákon. Ezt a földön 
„forgatást” a korobu (転ぶ) szóval fejezték ki, mely a szószerinti „forog”, „fordul” 
jelentése mellett egyfajta spirituális, vallási dimenzióval is rendelkezik. 7 A kínzás 
célja ugyanis a keresztény hívők megtörésének, „pálfordulásának” előidézése volt, 
tárgya számára pedig kétféle út volt lehetséges: korobu, azaz hitehagyás, illetve 
tachiagaru (立ち上がる), azaz „talpon maradás”, „helytállás”. A hatóságoknak 
természetesen az előbbi kicsikarása volt az érdekük, főleg ha az elítélt egyházi 
személy, esetleg felszentelt jezsuita szerzetes volt. A kínzás során megtört jezsui-
tákat korobi bateren-eknek (転び伴天連) nevezték (a bateren a páter fonetikus 
átvétele). Hogy ezek a kifejezések léteznek, azt jelzi, hogy bejáratott fogalmakról, 
hosszú időn át gyakorolt és kellően dokumentált eljárásokról van szó.

1597 és 1622 között a hikimawashi jellemzően keresztre feszítéssel végző-
dött.8 Az évek során azonban a hatóság kénytelen volt beismerni, hogy ez 

3  Rev. Iwai Shuma: „A Dilemma for Obedience: An analysis of Japanese Christian Ethics in 
Silence by Shusaku Endo”, encounters Mission ezine, 24 (2008) http://www.redcliffe.org/uploads/
documents/A_Dilemma_for_Obedience_24.pdf  (2012. április 4.).

4  Dorothea Filus, “Secrecy and Kakure Kirishitan”, Bulletin of portuguese / Japanese studies, 7, 96.
5  Anesaki Masaharu, “Psychological Observations on The Persecution of The Catholics in Japan 

in The Seventeenth Century”, Harvard Journal of asiatic studies, 1 (1936), I, 24.
6  Hubert Cieslik, “The Great Martyrdom in Edo 1623. Its Causes, Course, Consequences”, Monu-

menta Nipponica, 10 (1954), I/II, 27.
7  A buddhizmusból például ismert a taiten / futaiten (退転 / 不退転) kifejezés, amely az újjászü-

letés utáni lejjebb szintre való visszaesést, illetve ennek elkerülését jelenti. Az utóbbit jellemzően 
a Tiszta Föld paradicsomában való újjászületéssel lehetett biztosítani.

8  A kivégzési módok történeti alakulásáról lásd Anesaki, i. m.
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a fajta kivégzés a többi rejtett hívő számára csak egyre több hőst szolgáltat, 
és fokozza a mártíromság parancsát. A keresztények még a feszületeket is 
felaprították, hogy darabjaikat ereklye gyanánt megőrizhessék.9 Ekkor a ha-
tóságok áttértek a máglya általi kivégzésre, amelyet nagyjából konzisztensen 
1633-ig gyakoroltak, ám ennek során is arra a következtetésre jutottak, hogy 
a kivégzés csak erősíti a rejtőzködő keresztények elszántságát és hitét. Egyre 
inkább megerősödött az igény, hogy az elítélteket lehetőleg minél hatéko-
nyabban tudják rákényszeríteni hitük megtagadására.

1633 nyarán történt, hogy a nagaszaki hatóságok áttértek egy új, és az említett 
tekintetben az addigiaknál sokkalta eredményesebb kínzási/kivégzési módszer-
re, az ún. ana-tsurushi (穴吊 / 穴吊るし) alkalmazására. Ennek során az elítéltet 
megkötözték, és fejjel lefelé derékig belelógatták egy lefedhető gödörbe. Ezáltal 
minden külső érzékeléstől elvágták a kínzottakat, akiknek nem maradt más ér-
zete, mint a vér fejbe tolulása és egyéb okok miatt kialakuló elviselhetetlen testi 
fájdalom. Az így átélt kínok a mártírhalálok lecsökkentése tekintetében valóban 
igen hatékony módszerré tették az ana-tsurushit. 1633-tól tehát a nagaszaki ha-
tóságok minden addiginál sikeresebb korobi-kampányba kezdhettek.

Christovão Ferreira, miután elkerült Arimából, 1621-től több évig Oszakában 
vezette a jezsuita missziót. Feltáró kutatómunkát végzett az 1623-as Edói Mártí-
rok máglyahalálával kapcsolatban, s végül ő állította össze a hivatalos jelentést. 
1925-től Ferreira lett a felelőse az éves jelentéseknek, így több hasonló hírlevelet 
küldhetett Makaóba és Rómába.10 Olyan helyzetbe került tehát, melyben tisztán 
láthatta a japáni kereszténység egyre szűkülő mozgásterét, szemtanúja lehetett 
egyre szorultabbá váló helyzetének. 

1632-ben Mattheus de Couros atya, az akkori tartományi felügyelő bujdosás 
közben meghalt, így a vezetői feladat Sebastião Vieira atyára szállt, őt azonban 
1633 nyarán letartóztatták. E sorozatos tragédiák következtében Ferreira tarto-
mányfelügyelő helyettesi tisztségbe került, amely ekkor gyakorlatilag az ország 
legmagasabb egyházi funkcióját jelentette. Bár Rómából hivatalosan meghatal-
mazás érkezett az új felügyelő helyettes részére, melyben pozícióját megerősítik, 
a levél már túl későn ért Japánba, Christovão Ferreirát ugyanis 1633 október 
19-én számos kollégájával és hittársával együtt szintén letartóztatták.

A letartóztatás tehát pontosan arra az időszakra esett, mikor Nagaszakiban 
hallatlan sikerrel bevezették a fent említett ana-tsurushi kínzást. Christovão 

9  George Ellison, Deus Destroyed: The Image of christianity in early Modern Japan, Cambridge 
(Massachusetts) and London, Harvard University Press, 1991, 334. 

10  Cieslik, “The Case…”, i. m., 11.
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Ferreira, ötvenhárom évesen, harmincöt évet felölelő keresztény szolgálattal 
maga mögött, öt óra múltán megtagadta hitét11. Ferreira ezután Sawano Chūan 
(沢野忠庵) név alatt Nagaszaki bíró-kormányzójának (bugyō – 奉行) szolgála-
tába került, és hivatalos tolmácsként, fordítóként működött. Azon kívül, hogy 
állami hivatalnokká vált, zen szerzetesként felszentelték, feleséget adtak mellé, 
akivel egy fedél alatt élt, és akitől később gyermekei születtek. 

Sawano Chūan „áttérése” természetesen a japán rezsim addigi legkápráza-
tosabb korobi bateren sikere volt. Hatalmas dicsőségnek számított, és a keresz-
ténység alávalóságának, hanyatlása elkerülhetetlen közelségének bizonyítékaként 
szolgált. A jezsuita rend és Európa ezzel szemben elszörnyedve értesült a tragi-
kus fordulatról. A japán dicsőség őket hatalmas szégyenként és lenyelhetetlen 
kudarcként érte. 

Ez az érzet pedig csak fokozódott,12 amikor 1636-ban, tehát Ferreira bukása 
után csupán három évvel, megjelent Chūan neve alatt egy keresztényellenes vita-
irat, a „Kengiroku” (顯僞録 ≈ „Értekezés a hamisságok leleplezéséről”), melynek 
célja a pápa világuralmi törekvéseinek felfedése,13 illetve a keresztények téves 
és visszataszító hitének és bizonyságainak bemutatása. Hogy a kanbun (klasz-
szikus kínai nyelvű 漢文) írás valóban Ferreira műve, és hogy azt önszántából 
produkálta, nemcsak azért kétséges, mert a volt szerzetesről tudjuk, hogy csak 
beszélte a japán nyelvet, de írni nem tudott,14 hanem egyéb apró részletekből is. 
Ilyen például a klasszikus konfuciánus műveltségre utaló Han Feizi hivatkozás 
(„várni, hogy kitörje a nyakát egy újabb nyúl”), és olyan pontatlanságok a ke-
resztény tanokat (pl.: anima és spiritus kapcsolata)15 és az evangélium részleteit 
illetően (pl.: Jézus egy barlangban született),16 melyek igen nagy valószínűséggel 
nem származhattak jezsuita szerzetestől. Sokkal valószínűbbnek tűnik, hogy 
a művet egy konfuciánus írástudó vetette papírra, tartalmát tekintve pedig Fer-
reira kihallgatása során hallottakon alapul, melyhez ő – vagyis Chūan – végül 
csupán aláírását adta.

A reakció nem sokat váratott magára. Számos jezsuita akadt, akik vállalkoztak 
rá, hogy Ferreira helyett mintegy vezeklésképpen Japánba utaznak, és ott önként 

11  Uo., 16.
12  Hsia R. Po-Chia, The World of catholic Renewal: 1540-1770, Cambridge, Cambirdge University 

Press, 2005, 208.
13  Ellison, , i. m., 305–306.
14  Yajima Suketoshi, “The European Influence on Physical Sciences in Japan”, Monumenta Nipponica, 

19 (1964), III/IV, 342.
15  U.o., 299–300.
16  U.o., 310.
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mártírhalált halnak, esetleg közben megpróbálják visszatéríteni az eltévelyedett 
szerzetest az igaz hitre. Egy Marcello Mastrilli nevű jezsuita volt az első, aki 
1637-ben eljutott Japán partjaihoz. Őt azonnal letartóztatták, gödörbe lógatták, 
ahogy Ferreirát is annak idején, majd végül lefejezték. Pedro Kibe-Kasui hason-
ló sorsra jutott 1639-ben. 1642-ben az Antonio Rubino által vezetett csoport 
kínaiaknak öltözve érkezett Satsumába, ám őket is hamar leleplezték, gödörbe 
lógatták, majd lefejezték. 

Talán a legnagyobb sikerrel a Giuseppe Chiara által vezetett ún. Második 
Rubino Csoport járt. Miután letartóztatták őket, nekik is el kellett szenvedniük 
a gödörbe lógatás tortúráját. A csoport néhány tagja, akik túlélték a kínzást, – 
a hatóságok szerint – mind megtagadták keresztény hitüket, ezután azonban 
még elkerültek Edóba kihallgatásra, ahol személyesen találkozhattak Ferrei-
rával, az államilag kirendelt tolmácsukkal. A kihallgatás után életfogytiglani 
fogságra ítélték őket. 

Ferreira halálának körülményeit titok övezi. Minden bizonnyal 1650 november 
elején következett be,17 valódi oka azonban a mai napig tisztázatlan. Elterjedt 
ugyanis a hír, hogy Ferreira nyolcvanévesen újra visszatalált igaz hitéhez, és 
azért ki is végezték, méghozzá ana-tsurushi által. A keresztény oldalról azonnal 
örömhírként fogadott hír alapjául egy japán kereskedő beszámolója szolgál, így 
valóságtartalma felől, a jelen források birtokában nem lehet megbizonyosodni. 
Európában Ferreirát ezután mártírként ünnepelték, megnyugodtak, hogy a ke-
resztény hit mégis győzedelmeskedett a meggyötört szívben, és ezzel a történet 
a Nyugat szemszögéből nézve le is zárult.

Sawano Chūan pályafutása és a japán kultúrára gyakorolt hatása azonban 
állami szolgáltban eltöltött évei alatt kezdődött, és halála után teljesedett ki 
csak igazán. A már említett „Kengiroku” című vitairat után Chūan neve több 
fontos tudományos munkán jelent meg, egyrészről az orvoslás, másrészről 
pedig a földrajz-csillagászat területein. A portugál (korabeli japán nevén déli 
barbár – nanban [南蛮]) sebészet alapjait mutatta be számos eltérő című, 
de hasonló tartalmú munka, a Nanban Geka Hiden-sho (南蛮外科秘伝書), 
Nanbanryū Geka Hiden-sho (南蛮流外科秘伝書), Nanban chūan Hiden-sho 
(南蛮忠庵秘伝書) stb.. A művek tartalmilag lényegében a hippokratészi hu-
morálpatológián alapultak, mely szerint minden betegség a négy testnedv 
(vér [haima], sárga epe [kholé], fekete epe [melankholé], nyálka [phlegma]) 
arányos vagy aránytalan eloszlásának, az éltető testnedvek hibás keveredésé-
nek függvénye. E tanokhoz kapcsolódó kiegészítésekként Chūan hozzátette 

17  Cieslik, “The Case…”, i. m., 53.
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személyes tapasztalatait: számos bemetszési típust, és ezek gyógyítására al-
kalmas balzsamok, tapaszok elkészítési módját, alkalmazását.18

Chūan a japán orvoslásra nem csak az írásbeli, de a szóbeli hagyományon 
keresztül is nagy hatást gyakorolt. Három fontos tanítványa később az Edo-kor 
vezető orvos családjait alapozta meg, melyek az orvoslás élvonalát képezték, és 
a társadalom vezetőit, legfelső rétegeit szolgálták. Handa Jun’an utódja, Yoshi-
da Jikyū alapította meg a Yoshida iskolát; Nishi Kichibei (Kichibyōe), a később 
holland sebészetet is tanuló orvos alapította a Nishi iskolát, Sugimoto Chūkei, 
a Sugimoto iskola alapítója pedig, aki tanítványa mellett veje is lett Chūannak, 
miután elvette lányát, apósára visszamenőleg ráruházta a Sugimoto nevet. A Su-
gimoto család így hivatalosan is őseként tekint vissza Chūan „senseire”, amint 
azt tokiói családi síremlékük első helyen szereplő nevén is látszik.19 E három 
tanítvány saját iskoláik megalapozása mellett a többi kortárs irányzatra is ha-
tással volt. Lehetővé tették, hogy a portugál orvosi ismeretek a később előtérbe 
kerülő holland orvostudományba átszivárogva gazdagíthassák a japán egész-
ségügyi praxist.20

A Kenkon Bensetsu (乾坤辨説 ≈ „Kritikai értekezés a mennyről és földről”) 
című mű szintén Chūan munkásságához köthető. Ez egy ismeretlen című érte-
kezésen alapult, melyet a Második Rubino csoport egyik tagjától, a matematikai 
és csillagászati műveltséggel rendelkező Francesco Cassolánál találtak, s melyet 
a hivatalos fordítóként működő Chūannak állami megrendelésre japánra kellett 
fordítania.21 Mivel Chūan nem sajátította el a japán írást, fonetikusan, latin be-
tűs átírással jegyezte le fordítását, majd ezt a verziót tanítványa, Nishi Kichibei 
átdolgozta, átültette az akkori írásbeliség nyelvére, a konfuciánus Mukai Genshō 
pedig saját műveltsége szerint ellátta megjegyzésekkel, s a kötet végül Chūan 
halálának éve, 1650 körül jelent meg.

A mű legjelentősebb hozadékának számít, hogy ez volt az első japán mű, 
mely az addig elterjedt kínai ten’en chihō-ron (tiān yuán dì fāng – 天円地方論) 
hagyományával szemben – mely szerint az ég kör, a Föld pedig négyzet alakú 
– a Föld gömb alakú voltát állította.22 Tette ezt méghozzá oly meggyőzően, hogy 

18  Ōtori Ranzaburō, “The Acceptance of Western Medicine in Japan”, Monumenta Nipponica, 
19 (1964), III/IV, 258.

19  Cieslik, “The Case…”, i. m., 48.
20  Grant Kohn Goodman, Japan and the Dutch: 1600-1853, Richmond, Surrey (England), Curzon 

Press, 2000, 38.
21  Cieslik, “The Case…”, i. m., 40–41.
22  Gino K. Piovesana, “Miura Baien, 1723-1789, and His Dialectic & Political Ideas”, Monumenta 

Nipponica, 20 (1965), III/IV, 396.
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a végső igazításokat végző Genshót arra késztette, hogy visszamenőleg, szinte 
magyarázkodó gesztusként átértelmezze a chihō (地方) kifejezést, és kijelentse, 
hogy az nem a Föld négyzet alakú voltára, hanem a négy égtáj meglétére utal.23 
A Föld méretének, az atmoszféra rétegeinek, a nehéz tárgyak föld felé való ten-
dálásának földrajzi-fizikai leírása mellett a „Kenkon Bensetsu” ismertette a nyu-
gati időszámítást, naptári felosztást, valamint, a fizikai jelenségeket magyarázó 
alapprincípiumokként, a hagyományos kínai eredetű Öt elem tannal (tűz, föld, 
fém, víz, fa) szembeállította a nyugati eredetű empedoklészi és arisztotelészi 
Négy elem tanát (föld, víz, levegő, tűz). 

Bár a Meiji-kor elérkezésekor a XIX. századi nyugati csúcstechnológiák át-
vételével a középkori tudományos ismeretek elvesztették hasznosságukat, a sike-
resen elzárkózó premodern Edo-kor művelt elit rétege számára Sawano Chūan 
ismert névnek, fontos forrásnak számított. Meg lehet kockáztatni, hogy sokkal 
fontosabb volt ekkor Chūan Keleten, mint korábban Ferreira Nyugaton, mikor 
a jezsuiták az ő éves jelentéseire hagyatkozva informálódtak a távoli tartomány-
ról. Ami Christovão Ferreirát illeti, őt életében először az egyik, majd a másik 
égtáj felől érte gyűlölet és megvetés. Ám halálában előbb a Nyugat, majd Sawano 
Chūanéban a Kelet is büszkeséggel és szeretettel gondolt vissza rá.

23  Yajima, i. m., 342.
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csontos sára

A magyar ősköltészet keleti kapcsolatai 

A magyar ősköltészet fogalma a honfoglalás előtti korszak költészetét jelenti,1 
mely népünk etnogenezisétől számítva szoros kapcsolatban állt a különböző 
finnugor népek mitologikus témájú költészetével, majd később, az altáji népekkel 
való érintkezés korszakában, már a hősi énekek hatottak rá.

Ebből a korszakból eredeti nyelvű írásos dokumentum nem maradt fenn, 
csupán nyomok, utalások, valamint a latin nyelvű kódexek lapjai között népünk 
két eredtmondája: az Emese álma, valamint a Csodaszarvas-monda. E kettőt te-
kinthetjük a honfoglalás előtti magyar költészet legteljesebb példányainak, annak 
ellenére, hogy nem magyar, hanem latin nyelven maradtak ránk.

A honfoglalást megelőző korszak ázsiai öröksége mindig is lázban tartotta 
a tudós közvéleményt, sokan, sokféleképpen keresték az ősi magyar költészet 
nyomait. Történészek, folkloristák, irodalomtudósok, régészek mind-mind meg-
találhatóak a kutatók között, tudománytörténete pedig oly szerteágazó, hogy 
annak felvázolására a jelen keretek között nincs módom.

Felhívnám a figyelmet azonban az ősköltészet-kutatás egyik utolsó mo-
mentumára. 

A 2007-ben megjelent a magyar irodalom történetei első kötetében Jankovits 
László írt tanulmányt a magyar irodalom kezdeteiről „Mikor, hogyan kezdő-
dött?” címmel.2 Jankovits ebben a tanulmányban inkább arra kereste a választ, 
hogy maga a téma kutatása mikor és kikkel kezdődött, s a magyar ősköltészet 
kutatásának főbb irányzatairól ad összefoglalót.

A tanulmány végén, mindenféle önálló érvelés nélkül, így foglalja össze a té-
mát: „Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy a kereszténység előtti kor-
szaknak ne lett volna költészete. Volt. De ma elérhető forrásaink alapján nem 
tudunk semmit.”3

1  Voigt Vilmos, a honfoglaláskori folklór = Ősök, Táltosok, szentek: Tanulmányok a honfoglaláskor 
és árpád-kor folklórjából, szerk. Pócs Éva, V. V., Bp., MTA Néprajzi Kutatóintézete, 1996, 17.

2  Jankovits László, „Mikor, hogyan kezdődött?” = a magyar irodalom történetei I., a kezdetektől 
1800-ig, szerk. J. L., Orlovszky Géza, Gondolat Kiadó, Bp., 2007, 11–35.

3 Uo., 31. (Kiemelés tőlem.)
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Tanulmányomban a magyar Csodaszarvas-monda egyik igen érdekes és ez 
idáig elhanyagolt motívumát járom körül, bemutatva, hogy a világszerte elter-
jedt szarvasüldözéses mondák között a magyar változat hol helyezkedik el.

Célom továbbá fölhívni a figyelmet arra, hogy a téma további kutatásokat 
igényel, s mivel a tárgyalt korszakban a költészet, a zene, a tánc, sőt a mitológia 
is egy összefüggő, elemeire nem bontható rendszer volt, amely nemcsak gyönyör-
ködtetni volt hivatott, hanem funkcióval is rendelkezett, a téma sem közelíthető 
meg csak folklór, csak filológiai vagy csak vallástörténeti szemszögből.

1. A magyar Csodaszarvas-monda

A magyar Csodaszarvas-mondát a Kézai Simon-féle Gesta Hungarorum, a Képes 
Krónika és a Budai krónika őrizte meg, lényegében azonos szöveggel. 

A Kézai-féle szöveg magyar fordítása így hangzik:

Történt pedig egy napon, hogy amint vadászni kimentek [t.i. Hunor es Mo-
gor] a pusztán egy szarvasünőre bukkanának, melyet amint előttük futott 
a Meotis ingoványaiba kergetnének. S midőn az ott szemük elől tökéletesen 
eltűnt, sokáig keresék de semmi módon nem találhatták. Végre az említett 
ingoványokat bejárván, azon földet baromtartásra alkalmasnak szemlélték. 
Visszatérvén onnan atyjukhoz, s búcsút vevén tőle, minden vagyonostúl 
a meotosi ingoványok közé szállanak lakozni.

[…] Ménrót, nejétől Enehtől két fiat nemze, Hunort és tudniillik Mogort, kik-
től a hunok és a magyarok származnak. Hunor és Mogor kimenvén véletle-
nül a pusztába Belár fiainak nejeire, akik férjeik nélkül sátraikban tanyáznak, 
s gyermekeikre bukkanának, kiket is vagyonostúl sebesen nyargalva a Meotis 
ingoványaiba vivének. Történt pedig, hogy azon gyermekek közt az alánok feje-
delmének, Dulánnak két lányát is elfogták, kiknek egyikét Hunor, másikat Mo-
gor vevé nejéül. S ezen nőktől vettek eredetöket minden hunok es magyarok.4

Röviden összefoglalva a történet főbb epizódjai a következők: egy királyi test-
vérpár vadászni indul, majd egy szarvasünőt követve egy ismeretlen, ám csábító 
helyre kerülnek, azon a földön meg is telepednek, nőt szereznek, és a két fejedelmi 
sarjtól két nemzet ered, a hun és a magyar.

A monda eredetéről mindig is megoszlottak a vélemények, hiszen a szarvas-
üldözés, a szarvas, vagy egyéb négylábú állat vezető szerepének motívuma az 
egész világon elterjedt.

4  http://mek.niif.hu/02200/02249/02249.htm#3 (2012. 04. 04.).
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2. A magyar monda feltételezett forrásai

Már az ókori görög mondákban is feltűnik a csodaszarvas alakja. Apollodórosz 
történetében Héraklész harmadik feladatát teljesítve egy szarvast üldöz, amely 
azonban Artemisz istennővel azonos, átkelnek egy folyón, majd a földön túl 
fekvő szigetre érve a szerelem gyönyörét élvezik.5

A Boszporusz tengerszorosról szóló mondának – amely elbeszéli, hogy az ül-
dözött Io istennő úszott át először a tengerszoroson tehén képében – van egy 
másik változata, amelyben ugyancsak egy tehén kel át a szoroson először. Ám 
az állatnak itt már üldözői is vannak, akik a tehenet követve felfedezték az Ázsi-
ából Európába vezető utat.6

A magyar változathoz közelebb hoz minket azonban a 6. században élt 
Jordanes, a bizánci krónikaíró Priszkosz alapján megörökített hun mondá-
ja, mely Attila népének váratlan fölbukkanását és Európába való betörését 
örökíti meg:

Priscius történetíró tudósítása szerint ez a vad nép a Meotis mocsár túlsó 
partján telepedett le. […] Midőn e nép vadászai szokásuk szerint a Meotis 
beljebb való partján zsákmány után kutattak, váratlanul megjelent előttük 
egy szarvasünő, amely bement a mocsárba. És hol előrefutva, hol megállva 
mutatta nekik az utat. A szarvast követve a vadászok gyalog átkeltek a Meo-
tisz mocsarán, amelyet a tengerhez hasonlóan átkelhetetlennek véltek. Majd 
a szkíta föld is föltűnt a jövevények előtt, a szarvas pedig eltűnt. A csoda által 
a Scythia földjére vezényelt hunok, akik nem tudták, hogy a Meotisz mocsarán 
át létezik másik hely is, arra a következtetésre jutottak, hogy ezt a korábban 
senki által nem ismert utat az isteni gondviselés mutatta meg nekik. 7 

Elterjedt nézet mind a mai napig, hogy a magyar Csodaszarvas-monda nem 
tekinthető hitelesnek, mivel a történetet Kézai Jordanestől vette át, ám a csoda-
szarvas mondakör kiváló tudósa, Berze Nagy János szerint három lényeges 
momentum különíti el a magyar történetet a hun mondától:

(1.) a testvérpár alakja, akiktől majd két, dicső nép származik. (2.) A fenti 
történetekben megjelenő isteni végzésről a magyar mondában nincs említés. 
(3.) Hunor és Magor kalandjában a Meotisz nem egy tengerszoros, hanem 
egy sziget.8

5  Berze Nagy János, a csodaszarvas mondája, Bp., Egyetemi nyomda, 1927, 3.
6  Uo., 3.
7  Iordanes, Getica: a gótok eredete és tettei, közread. Kiss Magdolna, Bp., L’Harmattan, 2004, 67.
8  Berze Nagy, i. m., 36.
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A keresztény kultúrkörben is ismert motívum volt a vezető csodaszarvas alakja: 
a legenda aurea egyik története szerint Szent Euszták keresztény vértanú  
korábban mint katonai parancsnok szolgált Traianus császár csapatában. 
Egy nap vadászat közben üldözőbe vett egy gímszarvast, amely a csordát 
elhagyva berohant az erdőbe. A római parancsok utána eredt nyomban, 
s az üldözés közben észrevette a szarvas agancsai között a szent keresztet és 
Krisztus képmását. A szarvas így szólott: „Miért üldözöl Placidus? Irántad 
való irgalomból jelentem meg neked ebben az állatban. Én vagyok Krisztus, 
akit te ismeretlenül tisztelsz.”

E szavakra a parancsnok térdre borult, és még aznap megkeresztelkedett csa-
ládjával együtt.9 

A keresztény szimbólum, az isteni végzést jelképező szarvas a krónikáinkban 
is felbukkan: Szent Gellértnek egy szarvas mutatja meg a bakonybéli kolostor 
helyét, Szent Lászlót a nagyváradi apátság helyére is egy szarvas vezeti el. 

3. A fejedelmi testvérpár motívum 

Ám mindezek ellenére a tárgyalt magyar Csodszarvas-monda nem illeszkedik 
be sem az ókori görög–bizánci, sem pedig a keresztény hagyományba.

Bizonyíték minderre a Hunor Magor történet egyik lényeges eleme, mely a fenti 
mondák mindegyikéből hiányzik: a fejedelmi testvérpáros alakja.

Ez a döntő motívum viszont a magyar krónikák pergamenjére is beszivárgott, 
másrészről a szibériai és belső-ázsiai folklór szarvasüldözéses mondáinak nagy 
részében is megvan, sőt még egy, a huszadik században gyűjtött magyar népmese 
is megőrizte a mítikus testvérpár és a szarvas alakját.

De minderről szép sorjában. 

3.a. a fejedelmi testvérpár alakja krónikáinkban
Dömötör Tekla hívta fel a figyelmet arra, hogy a honfoglalás utáni társadalom 
tudatában még élt a fejedelmi testvérpár emléke.10

Példaként egy sokáig nem ismert középkori Szent Imre-legendát említ, melyet 
többek között a 15.században élt Dlugosz János jegyzett le Historia polonicájá-
ban. Így szól a legenda:

9  http://mek.niif.hu/04600/04626/html/legenda0100.html (2012. 04. 14.).
10  Dömötör Tekla, árpádházi szent Imre herceg és a csodaszarvas-monda = Filológiai Közlöny, Bp., 

1958/2, 317–325.
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[…] A magyar Imre herceg nagybátyjánál a lengyel Vitez Boleszláv királynál
időzik, akivel egy nap, vadászat közben egy szarvast üldözve feljutnak a Lysa 
Gore hegycsúcsára. A szarvas eltűnik, Imre azonban felismeri, hogy álmában 
látta már ezt a helyet. Megkéri nagybátyját, hogy e helyen építsen kolostort, 
aki így is tesz, kolostort épített a benedekrendi szerzeteseknek. 

Dömötör felismeri, hogy ez a legenda nagyon hasonló a Képes Krónikában 
fennmaradt és már említett váci székesegyház alapítás-mondájához. A királyi 
testvérpár, Béla és László egy vadászaton vesz részt, mikor Lászlónak feltűnik 
egy szarvas, ami égő gyertyákat visel agancsain. Ő mindezt égi jelnek veszi, 
s megalapítja ott a váci székesegyházat. 

Így összegez végül Dömötör Tekla: 

A csodaszarvas által vezetett két fejedelmi rokon szabályszerű megjelenése 
a magyar mondákban: Hunor és Magor szarvasüldözésében, az idézett Imre-le-
gendában, a váci székesegyház alapítás-mondájában egyben bizonyítéka is lehet 
a Hunor Magor történet hitelességének, s arra mutat, hogy itt valóban jellegzetes 
motívummal: a régi magyar hagyományban gyökerező, s keresztény formában 
Árpádházi-királyainkra átruházott mondai elemmel van dolgunk.11 

3.b. a fejedelmi testvérpár alakja az ázsiai hagyományban
A teljesség igénye nélkül, csupán felsorolásképp, következzenek azok az ázsiai 
párhuzamok, melyek kellőképpen érzékeltetik, hogy a magyar és a különbö-
ző szibériai, belső-ázsiai népek népköltészetének, mondáinak összehasonlító 
tanulmányozása, egy új lendületet adhatna a hazai ősköltészet-kutatás meg-
rekedt szekerének. 

I. A 17.században tevékenykedett Abu-I-Ghaz könyvében említi a Tatár-Mogo 
testvérpárt, akiktől a tatárok és a mongolok származnak.12

II. A 6.századi Prokopiusz bizánci történetmondó által feljegyzett mondában, 
az ugor népek közé tartozó uturgurok és kuturgurok őseit a kimmériai király két 
fiától: Uturgurtól és Kuturgurtól származtatja.13

III. A12. századi Mihály szír pátriárka feljegyzéseiből ismerjük a Bulgarosz és 
Chazarig testvérpár történetét, akiktől a bolgárok és a kazárok származnak.14

IV. Egy oszét mondában Ahszartag ikertestvérével Ahszarttal egy szarvast 
üldöz, s később tőlük származik a nártok két nemzetsége.15 

11  Uo., 321.
12  Sebestyén Gyula, a magyar honfoglalás mondái 1.  Bp., Kisfaludy Társaság, 1904, 311.
13  Uo., 313.
14  Uo., 311.
15  Demény István Pál, Hősi epika, Bp., Európai Folklór Intézet, 2002, 36.
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V. Mostanában a köztudatban sokat emlegetett kazak törzs, a magyar nép ro-
konának tartott torgaji madzsarok is ismernek hasonló történetet: a két legendás 
kazak vitéz, Hudidzsar és Madidzsar kalandját. Ez a két testvér aVolga mentén élt, 
mígnem elhatározták, hogy elvándorolnak nyugat felé. Madidzsar – egy szarvast 
követve – célhoz is ért, Hudidzsart viszont elfogták, megölték.16

VI. A testvérpár és a szarvasünő motívuma jelenik az alpaamiš eposz egyik 
kazak változatában is: egy uralkodónak van két fia, s egy másik nemes úrnak 
meg van két lánya, akiket egy szép nap egymáshoz adnak. Később ez a király 
a két fiára hagyja az országát, és ez a két ország lesz: Baybori és Qongirat. Sajnos 
azonban egyiküknek sem születik gyermeke. Egy nap, vadászat során üldözőbe 
vesznek egy terhes szarvasünőt, melyet látva mindkettőjükben az a kívánság 
fogalmazódik meg, hogy bárcsak feleségeik is terhesek lennének. Ez a vágyuk 
valóra is válik, egyiküknek fia lesz, a másikuknak lánya, később egymáshoz is 
adják őket, s az ő fiuk lesz a híres hős, Alpaamiš.17

VII. Legközelebbi nyelvrokonaink, a hantik egyik mondájában is egy testvér-
pár szerepel. A szárnyas és a gyalogos Pászker egy rénszarvast követve jutnak 
el egy új területre, ahol aztán a gyalogos ott marad és letelepszik, míg a másik 
visszafordul, vagyis visszaszáll ősei területére.18 

Végezetül pedig a Magyar Népmesekatalógusban „A két egyforma testvér” 
típus19 között jegyzett „A két etyforma királfi” című mese20 elejéből idézek, 
és zárom dolgozatomat:

[…] Volt eccör két királyfi, Azok annyira hasonlítottak egymásra, hogy még 
az annyik sem tösmérte meg őket. Mikor nagyok löttek,elindultak orszagot világot 
próbáni.Ahogy möntek, ahogy möntek olan helre értek ahon a zut kétfele ága-
zott. A zelágazásnál vót egy nagy fa. Belevágik késiket a fába, oszt aszt mondik:

–Ha valamenikőnknek ede visszagyün, oszt kihúzza a későket. Oszt láti, hogy 
a másik kése után vér gyün, a zaszt mondi, hogy a másik mökhat.

Avva möntek tovább, ki jobbra ki balra. Az egyik ety királi udvarba ért. Ott 
megösmerködött a királ leányával, oszt el is vette felesegnek. Ez a királfi na-
gyon szeretött vadászni. Eccör is elindut vadaszatra.

16  Baski Imre, „Madijar: magyar eredetű néptöredék a kazakoknál?” = csodaszarvas III. Őstörté-
net, vallás és néphagyomány, szerk. Molnár Ádám, Bp.,Molnár Nyomda és Kiadó Kft., 2009, 
191–210.

17  Reichl, Karl, singing ain the past: Turkic and Medieval epic poetry, London, Cornell University 
Press,  2000, 24.

18  Pápay József, Északi osztják nyelvtanulmányok v–vI.= Nyelvtudományi Közlemények 38., 1908.
19  Magyar Népmesekatalógus, összeáll. Dömötör Ákos, II., Bp., 1988, 76–77.
20  Berze nagy János, Baranyai magyar néphagyományok II., Pécs, Kultúra nyomda, 1940, 75–79.
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[…] boszorkányos erdő szélihő értek. Ott egy szarvas ugrott föl előttik.
A királfi is csak utána... Amőre a szarvas mönt , ű mindég a nyomába vót[…]. 
Eccör már nagyon  benn vótak az erdőben, a szarvas etünt előttik oszt megátak

A történetet 1934-ben, Baranya megyében gyűjtötték fel.
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Kontsek andrás

A jógaszövegek magyar nyelvű 
interpretációi

Noha a magyar kultúrában a jóga, mint a hat klasszikus ind bölcselet1 egyike, már 
több mint száz éve jelen van, a magyar jógahagyományt nehéz mederbe terelve 
jellemezni. Egyrészt a jóga sajátos jellegénél fogva, amely megkívánja a bölcselet 
gyakorlati alkalmazását is, másrészt pedig a XX. század ideológiai hullámverése 
miatt, e száz év alatt inkább csak a jóga jelenléte biztos a magyar kultúrkörben, 
a hagyomány rendkívül töredezett, sokszor elszigetelt, efemer jellegű, így nehéz 
egyik mérföldkőtől a másikhoz térben és időben eljutni. 

A jóga nyugati elterjedésével a vallástudomány általában az „Új vallási moz-
galmak” (New Religious Movements) között foglalkozik, egy kategóriába véve 
a a XX. század új, átértelmezett és vándorló vallási irányzataival. Ennek oka 
szintén a jóga praktikus jellegében keresendő, amely sokszor megköveteli a gu-
ru-tanítvány viszonyt is, noha a jóga nem tekinthető sem vallásnak, sem pedig 
klasszikus értelemben vett filozófiának (legcélszerűbb kifejezés a jógarendszer 
vagy a jógabölcselet). A többi klasszikus ind rendszerrel ellentétben a jóga nyugati 
átvételének a sikere azzal magyarázható, hogy a módszer az eredeti kulturális 
közege, irodalmi kontextusa nélkül is alkalmazható: elsősorban a modern pszi-
chológia vett át sok elemet, de az orvostudomány, a filozófia és néhány nyu-
gati keresztény egyházi irányzat is reflektált a jóga-módszerekre. Napjainkban 
a jógát sokan azonosítják a csoportosan végzett testgyakorlásokkal, relaxációs 
gyakorlatokkal, amelyek a hatha jóga népszerűségét bizonyítják. A magyar jóga-
hagyományban megtaláljuk a jógarendszer összes összetevőjét, ezek hol nyíltan, 
hol rejtve de végig hatással voltak a magyar kultúrára.

E tanulmányban most azokat a szövegeket tekintjük át, amelyekre a jóga 
magyarországi interpretációja épül. Az összeállítás célja nem a kanonizáció, ha-
nem a kompiláció, mivel a filológiai és irodalmi munkák mellett ugyanannyira 

1  A hat ortodox bölcseleti rendszer:  szánkhja, jóga, mímánszá, védánta, vaisésika, njája.
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relevánsak az orvostudományi értelmezések és kommentárok, valamint pedig 
a képzőművészetben is találunk jógával kapcsolatos műveket. Itt kell megjegyez-
ni, hogy Magyarország a kezdetekben, a német nyelvű kultúrkör részeként első 
kézből értesült a német ind filológiai és filozófiai tanulmányokról, illetve a külön-
féle német közvetítésű misztikus mozgalmakról. A XIX. században a németek 
részéről eleinte a hangsúly az indoeurópai összehasonlító nyelvészeten, valamint 
az árja kultúra rekonstrukcióján volt (kiemelve, hogy a gyarmatosító angolokkal 
szemben őket elsősorban a kulturális érdeklődés vezérli India megismerésében), 
ezután a XIX. század végén kezdődött a szövegek módszeres kritikai kiadása és 
lefordítása. Egyik ilyen, a témánk szempontjából is fontos sorozat volt a Sacred 
Books of the East 1879-től, amely a német Max Müller (1823–1900) indológus 
és vallástudós irányítása alatt született meg. Budapesten 1873-ban alakult meg 
az Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszék, ahol a kezdetektől fogva foglalkoz-
tak az indiai nyelvekkel és irodalommal. A leghíresebb oktatója Schmidt József 
(1868–1933) volt, akinek a filozófiai összefoglalói a mai napig alapműnek szá-
mítanak. A jóga-szövegek fordítása, elemzése viszont az ind filológiában mindig 
is kiemelt érdeklődésre tartott számot, ezért a kultúrára gyakorolt hatásuk is 
jelentős. Mivel később az interpretáció már magyar személyekhez is köthető, 
ezért az általuk kialakított rendszereket az alapszövegekhez képest most másod-
lagosnak vesszük, és inkább a kommentárjaik oldaláról vizsgáljuk. 

A jóga interpretációjának fázisait és színtereit a témánkat leginkább érintő 
német vallástörténész és jógi, Christian Fuchs2 megközelítése alapján vesszük 
végig, a magyar viszonyokra alkalmazva. 

1. Korai utazók, misszionáriusok leírásai

Az Európába eljutó indiai érdekességek közül a fakírok és a csodatevő mágusok 
tettei nagy népszerűségnek örvendtek. A csodatevő fakír egzotikus motívummá 
vált, főleg a populáris kultúrában, illetve idővel a vándorcirkuszok társulatában 
is megjelentek vagy eredeti indus vagy helyi fakír mutatványosok. A fakírok 
számtalan ponyvában és színdarabban megjelennek, de találkozunk velük pl. 
Nagy Lajos Képtelen természetrajzában vagy akár Tersánszky J. Jenő Misi mó-
kusában is. Gyakori téma a fakírok csodatetteinek a leleplezése, illetve később 
a „tudományos vizsgálata”, amely a jóga orvosi interpretációinak az előfutára. 
A misztikus érdeklődésű körök viszont a fakírok csodálatos képességeit egyrészt 
az akkortájt felvirágzó ezoterikus mozgalmak kontextusába helyezték, illetve 

2  Christian Fuchs, Yoga in Deutschland, Kohlhammer Verlag, 1990.
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a teozófusok és antropozófusok hatására az érdeklődők megismerkedhettek 
a keleti mágusok saját szövegeivel is. Ezek a szövegek részben a romantika óta 
tartó orientalizmus képviselői, részben pedig az éppen aktuális populáris-misz-
tikus irodalmi művek.

2. A kezdeti interpretációk (1919-ig)

Magyar nyelven a jóga első tudományos ismertetője Kégl Sándor (1862–1920) 
volt. Ő, noha elsősorban mint iranista ismert, mellékesen foglalkozott a szanszkrit 
nyelvű irodalommal is. Hivatalosan az 1897-ben megjelent pallas lexikonbeli 
szócikke (Ind filozófia) számít a jóga első magyar nyelvű említésének. A szó-
cikkben részletesen elemzi a klasszikus bölcseleti rendszereket a kurrens nem-
zetközi szakirodalom alapján. Később pedig 1910-ben ír egy részeletes elemzést 
a Bhagavadgítáról, amelyben bemutatja a jóga és a szánkhja rendszert, valamint 
fordításrészleteket is mellékel. 

A német ind filológiában ezidőtájt születtek a jóga és szánkhja bölcselettel fog-
lalkozó művek, amelyek már a szövegek ismeretében vizsgálták e rendszereket, 
illetve összehasonlító vallástudományi módszerekkel elemezték a más eszme-
rendszerekhez való viszonyukat. A két legfontosabb tudós Richard von Garbe 
(1857–1927) és Paul Deussen (1845–1919). Deussen közreműködött Schopen-
hauer és Nietzsche összes művének kritikai kiadásában is, Nietzschével jó barát-
ságban is voltak. A XIX. század végén sok tudós jutott el Keletre, már nemcsak 
expedícióval, hanem a helyi tudományos elit segítségével is, így sok szanszkrit 
filológus kötött barátságot indiai jógikkal, tudósokkal, mahárádzsákkal. 

Hasonlóképpen jártak el a teozófusok is, akik szintén az indiaiakkal együtt 
dolgozták ki tanaikat, és egyszerre működtek Indiában és Nyugaton. Saját val-
lási nézeteik mellett aktívan foglalkoztak a régi szent iratok nyugati nyelvekre 
fordításával, így a jóga és szánkhja bölcselettel is.

Magyarországon e két nemzetközi, pontosabban német és angolszász erede-
tű tendencia éreztette a hatását, viszont mindkét eszmeáramlatnak megtaláljuk 
a magyar tudományos-társadalmi párhuzamát is. Mivel a német kutatók sokszor 
őstörténeti indíttatásból keresték fel az árja kultúra bölcsőjét, ezért kultúrtör-
ténetileg a magyar Kelet-kutatók finnugor, illetve török filológiai és őstörténeti 
vizsgálódása állítható párhuzamba. Hasonlóképpen, a teozófusok vallási szinté-
zisével, illetve a „tiszta forrás keresésével” egyidőben találunk számos kísérletet 
a magyar ősvallás, illetve ősi művészeti rekonstrukciójára mind a tudományban, 
mind a művészetben.
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Végül pedig szintén e korszakban kezdődött a buddhizmus magyarországi 
története, a máramarosszigeti, illetve nagybányai festők köreiben (Hollósy József, 
1859–1898 és testvére Simon, 1857–1918), akiknél a buddhizmus gyakorlása egy-
aránt merített a korabeli bohéméletből és a németországi teozófusok közösségei-
ből. Jelenleg nincsenek ismereteink arról, hogy e körökben gyakorolták-e a jógát 
vagy valamelyik buddhizmusban is használatos fajtáját. Összehasonlításképpen, 
Csehországban ekkor Karel Weinfurter (1867–1942) és az író Gustav Meyrink 
(1868–1932) voltak az első gyakorló jógik, de őket az általános misztika iránti 
érdeklődés vezette a jógához.

3. A saját jógarendszer kialakítása (1948-ig)

Az igazi áttörés a jóga interpretációjában ebben a időszakban történt meg, és 
a magyar jógahagyomány alapjai is ekkor alakultak ki. A már említett Schmidt 
József 1923-ban megjelent Ind filozófia című könyve azóta is az egyetlen teljes-
ségre törekvő tudományos összefoglaló a témában. 

Schmidt Józseffel szemben, aki sosem járt Indiában, Baktay Ervin (1890–1963) 
eredetileg festőnek készült (Hollósy József tanítványaként), és később, Indiában 
tanult meg szanszkritül, 1926 és 1929 között. 1936-ban jelent meg az India böl-
csessége – szanátana Dharma című összefoglalója az ind bölcseletekről, ahol leg-
részletesebben a jógát mutatja be. 1942-ben pedig kiadja a Diadalmas jóga című 
kötetét, ahol Patandzsali Jógaszútráinak a fordítása és egy filozófiai bevezető olvas-
ható. Baktay lefordított részleteket a Mahábháratából, a Ramajánából és a témánk 
szempontjából releváns Bhagavadgitából, de ez utóbbi kéziratban lappangott, míg 
2007-ben a Filosz Kiadó meg nem jelentette Jóga Vidjá sorozatában.

Szintén 1942-ben jelent meg Kaczvinszky József (1904–1963) fordítása és 
kommentárja Patandzsali Jógaszútráiról, a Kelet világossága című háromkötetes 
művében (alcímei: I. Bevezetés a Yogába,  II. Gyakorlati Yoga,  III. Misztikus Yoga). 
Kaczvinszky Józsefet Hamvas Bélához (1897–1968) hasonlóan a tradicionaliz-
mus írói közé sorolják, személyes kapcsolatuk, levelezésük egyelőre tisztázatlan, 
kiderítendő feladat. Hamvas Béla a jógával is foglalkozott, az 1946-os antho-
logia humana: ötezer év bölcsessége című válogatásában részletek találhatók 
az Upanisádokból, amelyek saját fordításaként vannak feltüntetve. A sciencia 
sacra első kötetében olvashatjuk eszmefuttatását a jógáról a jóga metafizikája 
cím alatt, 1943-ból.

A magyar jógahagyomány legrejtélyesebb alakja a tihanyi Kárpáti Andor 
(alias Satchitananda jógi), aki 1931-ben jelentetett meg egy apró brosúrát, 
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csend címmel.3 Az előszóban írja, hogy már másodszor járt Indiában, ahol 
helyi jógiktól kapta a beavatást. E kis írása feltehetően saját mű.

Szabó Lőrinc is az 1930-as években kezdett el érdeklődni a keleti vallások 
szent szövegei iránt, a legtöbb ilyen verse az 1936-os Különbéke című kötetében 
jelent meg. A jóga szempontjából a cshandógja upanisád vI. 1–16. szakaszának 
az átköltése érdekes, ami ez vagy Te címmel egyik nagyhatású verse, valamint 
a Bhagavadgitá XI. énekének a lefordítása. Szabó Lőrinc fordításainak az értékét 
az indológusok gyakran hangoztatják.

Ebben a korszakban kezdődött el a jóga orvosi megközelítésű interpretáció-
ja, ami a magyar jógahagyomány egyik legjelentősebb, máig élő ágát képvise-
li. A korszak két úttörője Völgyesi Ferenc és Weninger Antal voltak. Völgyesi 
Ferenc (1895–1960) elsősorban hipnóziskutató orvos volt, aki többek között 
a jóga relaxációs és légzéstechnikájával, valamint a keleti filozófiák lelki és alkati 
megközelítéseivel foglalkozott behatóan. Magánpraxisában jógaórákat is adott. 
Nemzetközileg ismert az 1932-ben megjelent Üzenet az ideges embereknek című 
könyve, ahol a jógával kapcsolatban alapvetően kortárs orvosi vizsgálatokra 
hivatkozik, viszont a klasszikus jógafogalmakat is értelmezi. A könyvet Balogh 
Barna fordította le angolra. 

Weninger Antal (1902–1993) volt az első „jógás-orvos”, aki a jóga rendsze-
rét önmagában vizsgálta és a klasszikus, introcepción alapuló megfigyelések 
fiziológiai okait kutatta, illetve így újraalkotta a klasszikus jógát a modern or-
vostudomány számára. Weninger Antal műveiben mindig törekedett a jóga 
koncepcióinak európai és magyar közegbe helyezésére, egy-egy gondolatra gyak-
ran keres irodalmi párhuzamokat mind kifejezésben, mind pedig összetettebb 
irodalmi alakzatokban, témákban. Noha a negyvenes évek elején a jógaoktatás 
hivatalossá tételén munkálkodott, az ötvenes évektől üzemorvosként dolgozott, 
a jógát pedig szintén magánpraxisában alkalmazta. Egyik legnépszerűbb könyve 
az 1939-ben megjelent a keleti jóga – India misztikája és ősi gyógymódja. Ké-
sőbb, az 1980-as évektől ismét a nyilvánosság elé léphetett, 1986-ban megjelent 
a szintén nagy sikerű az idő partján – Jóga és személyiség című műve, és más 
régi könyveit is újra kiadták.

A negyvenes évek elején Weningerhez hasonlóan mások is kidolgoztak 
a testnevelés-oktatásba integrált hatha jóga és pránajáma módszereket, így 
tett például Király Dezső is az 1944-es Jóga-torna című gyakorlókönyvével, 
amelyet R. Yesudian módszerére alapozott. Megjegyzendő, hogy ez a könyv 

3  A mű elérhető a Magyar Elektronikus Könyvtár honlapján is,  http://mek.niif.hu/00100/00164/00164.
htm címen.
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is állást foglal a test és a lélek egysége mellett, ezért a testi gyakorlatok mellé 
lelki útravalót is nyújt, idézetek formájában.

Említésre méltóak még a már aktívan működő Magyar Teozófiai Társulat 
kiadásai, amelyek általában angol nyelvű könyvek fordításai. Ilyen az 1924-es 
Bhagavadgitá (1944-ben Vadnay Emmy kommentárjával újrakiadva) és az 1942-
es Bevezetés a jógába. Mindkét könyv angol eredetije Annie Besant nevéhez 
fűződik.

Végül pedig szintén e korszak végének jellegzetes alakja Selvarajan Yesudian 
(1916–1998), a Magyarországra került indiai orvostanhallgató, aki az egykori spi-
ritiszta Haich Erzsébet (1897–1994) és az orvos-fordító Balogh Barna segítségével 
1941-től elindítja az ország első modern jóga-mozgalmát, ami egészen 1948-ig 
működik sikerrel, míg a hatalomra jutott kommunista párt zaklatásai véget nem 
vetnek az egésznek. Ekkor Yesudian és Haich Nyugatra emigrál, majd Svájcban 
folytatják a jógaiskolájukat, arról viszont nem tudni, hogy Balogh Barnával mi 
történt ezután. Yesudian kettős, keresztény-hindu neveltetésben részesült, a jóga 
bölcselettel serdülőkorában ismerkedett meg, műveiben általában a Bhagavad-
gitából, a Bibliából, illetve XX. századi misztikus szerzőktől idéz.

4. Jógamozgalmak a kommunizmus idején (1990-ig)

Noha a jóga egészen 1989-ig tiltott és többé-kevésbé üldözött dolognak számított, 
az 1970-es évektől megjelenhettek jóga témájú könyvek. Igaz ez mind a jógát 
gyakorló csoportokra és az irodalmi szövegkiadásokra. Az alábbi idézet Lukács 
Györgytől, 1948-ból jól tükrözi az akkori államrend viszonyát a kérdéshez:

Az a világnézet, amely az egyéni magatartást kiszakítja a társadalom össze-
függéseiből, az egyéni elhatározásokat vagy teljesen megokolhatatlanoknak 
tekinti, vagy pedig hamis, téves úton keresi összefüggéseiket, ott, ahol nincse-
nek. A „kozmikus” összefüggések keresése persze melegágya a hiszékenység-
nek, a babonának. Így jön divatba az új babonaság számos különféle fajtája: 
az új misztika, jóga, asztrológia. És itt kapcsolódik be aktívan az imperialista 
politika ezekbe a modern világnézeti törekvésekbe. Legvilágosabban látszott 
ez Hitlerék propagandájában. Amihez ez fordult, az a csodaváró hiszékenység, 
a mindenre kész kétségbeesés volt.4

Mindezek ellenére 1968-ban sikerült megjelentetni egy bolgár jógakönyv ma-
gyar fordítását: Aszen Milanov és Ivanka Boriszova Jóga (hatha jóga) című 
művét. A kötet megjelenése Dely Károly jógás orvosnak és Tamkó Sirató Károly 

4  Lukács György Mire jó a kétségbeesés? (1948).
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költőnek volt köszönhető. Dely Károly (1927–2002) volt a modern fitnesszerű 
hatha jóga kidolgozója, Tamkó Sirató Károly (1905–1980) pedig 1948-tól kezdve 
mintegy húsz éven keresztül Budapest egyik legfőbb jógaoktatójának számított, 
miután a jóga segítségével felépült halálos betegségeiből, és utána másokat is 
meggyógyított. Az ötvenes évek feltehetően egyetlen jógáról szóló cikkét ő írta, 
az írás Hatha jóga címmel jelent meg az Élet és tudomány 1959. augusztus 16-i 
számában. Tamkó Sirató Károly jógás hagyatékának egy része rejtve megjelent 
a versesköteteiben, egy másik részét Tóth Gyula a 2000-es évek elején közzétette 
a Terebess Kiadó  honlapján,5 de sajnos a nagy része a mai napig feldolgozatlan, 
hozzáférhetetlen, és félő, hogy egyes részei elvesztek.

Az 1960-as években az orvostudományból többen is foglalkoztak a jógával: 
Pető András (1893–1967) a konduktív terápiás módszereiben használta fel, a 
fiatalabb orvosgenerációból Szilágyi Vilmos (1929–) a szexológiában, Sipos 
Kornél (1941–) a relaxációs technikákban és az autogén tréningben, illetve Vígh 
Béla (1932–) a neurológiában.

Vígh Béla Weninger Antal tanítványaként vitte tovább a jógamódszerek 
modern orvostudományi vizsgálatát. Jellemzője, hogy sokszor antropológiai 
kitekintést tesz, összekapcsolva ezáltal a jóga módszereit más kultúrkörök int-
roceptív technikáival. Legfontosabb művei: Jóga és tudomány (1972), a jóga és 
az idegrendszer (1980), a jóga orvosi szemmel (2007).

A klasszikus jógaszövegek fordításai az 1980-as években jelenhettek meg, Ve-
kerdy József (1927–) fordításában, néha költők által versbe szedve. 1987-ben és 
1988-ban az Upanisádokból jelentek meg részletek,6 1987-ben a Bhagavadgítá 
(Magasztos éneke) részletei, Szerdahelyi István átköltésében.

A 1980-as évekre Ausztriában megalakult a Bhaktivedanta Egyház magyar 
nyelvű ága, amely 1982-ben jelentette meg a Bhagavadgíta szanszkrit–magyar 
kiadását kommentárral, Vaduzban.

5. Jógamozgalmak napjaikban (1990–)

A rendszerváltással bekövetkező hirtelen nyitás kettős hatású volt: egyrészt 
engedte bepótolni a már régóta tervezett előrelépéseket a jóga intézményesíté-
sében, ugyanakkor az évekig földalatt működő hagyományt a nagyobb kereske-
delmi tapasztalattal rendelkező nyugati jógaiskolák eleinte könnyen felülírták és 

5 Tamkó sirató Károly jógázik az egészségért – http://www.terebess.hu/keletkultinfo/tamko.html.
6  Ísá, Mahá-nárája, Mundaka, svétásvatara, Kéna, Káthaka, Brinhadáranjaka, cshándógja, aitaréja, 

Taittiríja, Kausítaki, prasna, Mándúkja, Maitrí upanisádok + Bhagavad-gitá.
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háttérbe tudták szorítani. Az általános kommercializálódást leszámítva viszont 
e húsz év alatt rengeteg új, szakszerű fordítás látott napvilágot.

1997-ben megjelent Vekerdi József Bhagavadgitá-fordítása, 2007-ben Baktay 
Erviné.

Az Upanisádok 1992 és 1994 között jelentek meg Teingl-Takács László fordí-
tásában, majd 2011-ben Pál Dánieltől jelent meg a kilenc klasszikus Upanisád7 
(a Brihadáranjaka és a cshándógja külön kötetben fog megjelenni).

1994-ben Farkas Attila Márton és Tenigl-Takács László az Igázás szövétneke 
címmel kiadta Patandzsali Jógaszútráinak fordítását.

1995-ben a tibetológus Horváth Zoltán fordításában megjelenik Mircea Eliade: 
a jóga – halhatatlanság és szabadság című részletes filológiai és vallástudományi 
elemzése.

1997-ben jelenik meg Ruzsa Ferenc a klasszikus szánkhja filozófiája című 
összefoglalója és szövegkommentárja.

2000-ben Hidas Gergely, Kiss Csaba, Zentai György indologusok fordításá-
ban először jelent meg Szvátmáráma: a hatha jóga lámpása (Hatha Jóga pra-
dipiká).

2002-ben Fórizs László fordításában megjelent Patandzsali Jógaszútrái.
A szövegek elemzésével egyre több helyen foglalkoznak, így például a Budd-

hista Misszió utódaként működő Tan Kapuja Buddhista Főiskolán és a 2001 óta 
működő Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán folyik akkreditált jógaoktatói 
képzés és filológiai kutatás. Mivel már a különböző jógaszövegek többféle fordí-
tásban is elérhetőek, ezért a magyar kutatók és érdeklődők előtt egyre kevesebb 
nyelvi akadály található. Ahogy pedig a jóga és a szánkhja fogalmi készlete be-
ivódik a magyar filozófiai zsargonba, úgy alakul ki lassan egy önálló szócsoport, 
amely a viszonylag új hagyomány révén függetleníteni tudja magát a korábbi, 
nyugati beágyazódású fogalmaktól.

7  Ísá, aitaréja, Taittiríja, Kéna, Katha, Mundaka, prasna, Mándúkja, svétásvatara.
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Doma petra

Japán Shakespeare?

Köztudott, hogy William Shakespeare saját életében nem tartotta sokra drá-
máit és azok színpadra állítását. Sokkal jobban érdekelte őt szonettjei sorsa; 
hogy azok megmaradjanak az utókor számára. Az író halálát követően azonban 
a darabjai iránti érdeklődés egy percre sem lankadt. Mára szinte a világ min-
den szegletében ismerik Shakespeare nevét és leghíresebb drámáit, amelyekből 
a számtalan előadás mellett megannyi filmes adaptáció is napvilágot látott már. 
Shakespeare-t mindenki magáénak érzi. Minden ember, minden nemzet képes 
volt megtalálni benne azt, ami számára a legfontosabb, s ebből a sorból Japán 
sem maradhatott ki.

◆ ◆ ◆
Japán az 1868-as Meiji-restaurációt követően kezdett megismerkedni a nyu-
gati kultúrával és irodalommal. A Shakespeare-színjátszás kezdeti időszakát, 
amely több mint hatvan évet foglal magába, három periódusra lehet osztani.1 
Az 1885-ös esztendőt tekintjük a japán Shakespeare-színjátszás kezdetének, 
amikor először láthatta a japán közönség színpadon a velencei kalmárt Oszaká-
ban. Az első szakaszt, mely 1885 és 1906 között zajlott, még egyértelműen a ha-
gyományos japán színjátszás uralta: a kabuki (歌舞伎). Az újonnan megismert 
darabokat kétféle módon alakították át: a történetet és a szereplőket megtartva 
japán neveket és helyszínt kölcsönöztek a készülő előadásoknak, vagy egyszerű 
alapanyagnak tekintették a történeteket és szabadon változtattak rajtuk a japán 
ízlésnek megfelelően. Az azonban nem volt kérdés, hogy minden előadást kabuki 
jelmezekben és díszletek között mutattak be, sőt gyakori volt a címváltoztatás 
is, így az említett első előadás, a velencei kalmár is Mindent a pénzért címen vo-
nult be a japánok életébe. A legkorábbi színpadi adaptációkat Udagawa Bunkai 
(宇田川 文海) készítette, vagyis az ő nevéhez fűződik az első Macbeth, Ró-
meó és Júlia, valamint a velencei kalmár színpadra állítása is. 1892-től a japán 
közönségnek már lehetősége volt angol és amerikai utazó társulatok Shakes-
peare előadásait megtekinteni Yokohamában, ami még tovább népszerűsítette 
az író munkáit a távoli szigetországban, s mintát adott a további előadásokhoz. 

1  A témáról bővebben: Toyoda Minoru, shakespeare in Japan: an Historical survey, Tokyo, Iwanami, 
1940, 154–163.
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Többek között itt ismerkedett meg a kor híres írója és irodalmára, Tsubouchi 
Shōyō (坪内逍遥) is az angol író munkáival, és kezdett el fordításukkal fog-
lalkozni. Ennek eredménye az 1901-ben – már a kabukitól távolodva, shinpa 
(新派)2 színészekkel – bemutatott Julius caesar Tokióban, amely már Tsubouchi 
adaptációja volt. 1902-ben került közönség elé a lear király sötétség és világosság 
címen, továbbá 1903-ban az othello. Ez utóbbi színrevitele Kawakami Otoji-
rō (川上音二郎) és társulata nevéhez fűződik. Otojirō és felesége, Sadayakko 
(貞奴) többször járt Európában és Amerikában, hogy a japán színjátszás be-
mutatása mellett a nyugati színházat tanulmányozzák, és ezt a későbbiekben 
megismertessék a japán közönséggel is. Az othello színpadra állításánál még ők 
is a korszaknak megfelelő konvenciókat követték, s a cselekményt megtartva, de 
kabuki stílusban, japán nevekkel és kelet-ázsiai helyszínekkel adták elő a darabot.3 
Ami mégis újdonságnak számított, az volt, hogy Desdemona szerepét a kabuki 
hagyományoktól eltérően egy nő, Sadayakko alakította. Ezzel a társulat alapjai-
ban kérdőjelezte meg a hagyományos japán színjátszást. Látva, hogy a közönség 
pozitívan reagált az újításra, hamarosan bemutatták a Hamletet és a Rómeó és 
Júliát is. Ezeket az előadásokat már a drámában megadott környezetben, törté-
neti realista játékmódban, a dramatikus tér és idő referenciális olvasatát szem 
előtt tartva adták elő. A Hamletben azonban a közönség számára a szereplők 
nyugati stílusú ruhában való megjelenése keltette a legnagyobb megdöbbenést. 
Ezek a típusú változtatások már a következő időszakba vezettek át.

A Shakespeare-színjátszás második korszaka 1906-ban az Irodalmi Társaság 
(Bungei Kyōkai 文芸協会) megalapításával vette kezdetét, és 1923-ban a nagy 
földrengéssel ért véget. Az Irodalmi Társaság vezetője a már említett Tsubouchi 
Shōyō volt, aki céljául tűzte ki a nyugati illetve modern színház tanulmányozását 
és támogatta a hagyományos színészi képzéstől való elszakadást. Ennek a kezde-
ményezésnek első látványos sikere a Hamlet 1911-es előadása volt, amit a Császári 
Színházban mutattak be. 1913-ban az Irodalmi Társaság a Művész Színház (Gei-
jutsuza 芸術座), a Névtelen Társaság (Mumyōkai 無名会) és a Színpadi Társaság 

2  shinpa: új iskola – „a kabukinak a XIX. és XX. sz. fordulóján kialakított modern változata, amely 
nem bizonyult hosszú életűnek. Gyökeresen nem tért el a hagyományos kabukitól”. – Kopecsni 
Péter: „A japán színház fontosabb szakkifejezéseinek kislexikona” = Kokubu Tomacu: a japán 
színház, Gondolat, Budapest, 1984, 162. 

3  Toyoda, i. m., 154. – A történetet a japán–kínai háború idejére, Kelet-Ázsiába ültették át, és Tajvan 
helyettesítette Ciprust. A japánok Othello mór voltának problematikájával nem tudtak azonosulni, 
így azt a címszereplő – a japán előadásban Muro Washirō  – alacsony származásának súlya vál-
totta ki. A felkapaszkodott hadvezér egy gazdag szamuráj család lányát, Tomonét (Desdemona) 
veszi feleségül. Ezzel az átalakítással a japán társadalmi hierarchia megmerevedésére kívántak 
reflektálni.
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(Butaikyōkai 舞台協会) nevű csoportokra szakadt szét. A Shakespeare-színjátszás 
szempontjából a Névtelen Társaság vált relevánssá, ugyanis itt maradtak a három 
részre bomlást követően a régi társaság „veteránjai”, akik folytatták a shakespea-
re-i színház már megkezdett népszerűsítését. Továbbá ebben az időszakban már 
nem csak a színpadon, hanem a mozivásznon is megkezdték (mai napig töretlen) 
hódításukat az angol drámák különböző adaptációi.

Az 1923-as, Tokiót porig romboló földrengést követően, az újjáépülő városban 
visszaszorult a Shakespeare-színjátszás. A Tsukiji Kis Színház (Tsukiji Shōgekijō
築地小劇場) vette át a vezető szerepet, és „ez az épület lett a kortárs nyugati stí-
lusú színjátszás igazi otthona Japánban.”4 Az alapító Hijikata Yoshi (土方与志) 
volt, aki a német színházművészetet tanulmányozta.

A Cukidzsi Kis Színház volt az első, amely teljesen önálló feladatként ismer-
te el a rendező munkáját. Addig ugyanis az előadások létrehozását társaival 
összhangban az együttes vezető színésze irányította, mint például a kabukiban, 
vagy […] egy-egy kiemelkedő társulati tag látta el ezt a feladatot.5

A színház a kortárs nyugati stílusú színjátszás otthona lett, így kizárólag nyugati 
darabokat mutattak be. Csehov, Beaumarchais és Reinhard Goering mellett azon-
ban nem tűzte műsorára az angol drámaíró darabjait. Csak 1928-ban mutatták be 
a szentivánéji álmot, annak az eseménynek az alkalmából, hogy Tsubouchi befe-
jezte Shakespeare összes művének japán nyelvre fordítását. A második világhá-
ború kitörése előtt – amely jó pár évre a háttérbe szorítja a színházak működését 
– 1930-ban megalakult a Japán Shakespeare Társaság (Nihon Shekusupia Kyōkai 
日本シェクスピア協会), valamint egyre több színész számára nyílt lehetőség kül-
földi „tanulmányutat” tenni. Ennek ellenére is rengeteg kihívással járt azonban 
a Shakespeare-darabok bemutatása. A nyelvi problémák mellett megjelent az Er-
zsébet kori jelmezek és szokások idegensége, valamint a Kelet és Nyugat közti 
kulturális különbségek.6 Ezt a szakadékot próbálja áthidalni Ninagawa Yukio 
(蜷川幸雄), japán rendező a II. világháborút követő időszakban. 

Ninagawa Yukio 1935-ben született Kawaguchiban. Japán színház- és film-
rendező, aki Shakespeare és görög tragédia rendezései révén vált ismertté. 1955-
ben színészként kezdte pályafutását a Seihai (青俳) társulatnál. 1967-ben saját 

4 Kokubu, i. m., 82.
5 Kokubu, i. m., 83.
6 Douglas Ayling, Ninagawa Yukio and the act of cross-cultural Transmission, 

http://www.ayling.com/content/documents/Academic/University%20of%20Notre%20Dame/
Ninagawa%20Yukio%20and%20the%20Act%20of%20Cross-Cultural%20Transmission.pdf 
(2012. 04.15.).
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tár sulatot alapított Gendaijin Gekijō (現代人劇場) néven, amely 1971-ig állt 
fenn, majd ezt követte a Sakura-sha (櫻社) társulat három éven át tartó működ-
tetése. 1974-ben rendezi első nagyszínpadi és Shakespeare előadását, a Rómeó 
és Júliát. Ebben az előadásban a gyorsaságot kívánta hangsúlyozni, azt, ahogyan 
pár nap alatt egymásba szeretnek, összeházasodnak, majd meghalnak a fiatalok. 
„Ez a darab egy forgószél. Azt akartam megmutatni, milyen gyorsan suhan el 
a fiatalság.”7 Az előadás hangulatát Elton John zenéje határozta meg. 1983-tól ren-
dez külföldön is, majd egy évvel később megalapítja mai napig fennálló társulatát 
a Ninagawa Studiót (ニナガワ・スタジオ). Rendezéseivel több külföldi fesztiválon 
díjat nyert, 1992-től az Edinburgh-i Egyetem díszdoktora, valamint 2006-ban 
elnyerte Japánban a legjobb rendezőnek járó díjat is (最優秀演出家賞).8 

Ninagawa mai napig leghíresebb rendezése az 1980-ban színpadra állított 
Macbeth (Makubesu マクベス).9 Az elsőként Tokióban bemutatott előadás nem 
nyerte el a japán közönség tetszését, azonban az 1983-as Edinburgh Fesztiválon 
már díjakat szerzett. Az 1987-es londoni meghívást az 1990-es kanadai és egyesült 
államokbeli turné követte, majd utoljára 1998-ban a Biwako Hallban mutatták 
be az előadást. A Macbethnek ez a színpadra állítása semmiképp sem mondha-
tó szokványosnak. Ninagawa európai és japán elemeket ötvözött rendezésében. 
Az előadás egy látszólag oda nem illő mozzanattal kezdődött. Miközben japán 
harangok hangját lehetett hallani, két szürke kimonóba öltözött, bentōt10 cipelő 
nő vágott át a nézőtéren. Felléptek a színpadra, és ők húzták szét a függönyül 
szolgáló japán papírparavánokat, jelezve ezzel az előadás kezdetét. A két nő a köz-
embereket testesítette meg, akik keretéül szolgáltak az előadásnak. A színpad 
szélén ennivalójukat elfogyasztva nézték ők is a közönséggel a megjelenítetteket 
és kommentálták a látottakat. Csak az V. felvonás csatajelenetében álltak fel, és 
húzták vissza az átlátszó paravánt a színpad elé, lezárva ezzel a történelem egy 
darabkáját. A paravánok mögött feltáruló díszlet egy buddhista oltárt szimbo-
lizált, maga a cselekmény pedig az Azuchi-Momoyama11 korszakba helyeződött 
át. Ennek érdekében nem hangoztak el helységnevek, így például Skócia „szü-
lőföld”-ként, Anglia „déli ország”-ként szerepelt. A színészek kimonót viseltek 
a színpadon, Macbeth pedig a homloka közepéig borotváltan, a maradék haját 

7 Arthur Horowitz, prospero’s “True preservers”: peter Brook, Yukio Ninagawa, and Giorgio strehler–
Twentieth-century Directors approach shakespeare’s the Tempest, University of Delaware Press, 
2004, 130.

8 Ld. bővebben: http://www.ninagawastudio.net/J-ninagawa.html (2012.04.14.).
9 Rendezte: Ninagawa Yukio, díszlet: Senoh Kappa.
10 Bentō: ételdoboz.
11 Japán polgárháborús időszak 1568 és 1600 között, mely az ország egyesítésével végződött. 



303Japán Shakespeare?

lófarokba fogva, a kabukiból jól ismert kumadori12 arcfestéssel jelent meg. Ezek 
egyértelműen szimbolizálták magas társadalmi státuszát és erejét az előadásban. 
Emellett visszatérő motívum volt a cseresznyevirág megjelenítése, kimonó dí-
szítésként és díszletelemként egyaránt.13

1987-ben került sor a vihar (Tenpesuto テンペスト)14 megrendezésére. 
Ez az előadás szintén eljutott egy évvel később Edinburgh-ba, majd 1992-ben 
a Royal Shakespeare Company támogatásának köszönhetően Londonba is. 
a vihar színrevitelében Ninagawa elsősorban a nó hagyományából merített, és 
színpad gyanánt is egy nó színpad szolgált, amely Sado szigetét15 szimbolizál-
ta. Tehát Prospero és Zeami szigete egy és ugyanaz volt az előadásban. Mielőtt 
azonban Shakespeare szövege megelevenedett volna a közönség előtt, a színészek 
és technikusok együtt melegítettek be a színpadon, és közülük vált ki egy rende-
ző, aki Prosperót alakította, s javasolta, hogy próbálják a vihart. Ezzel a színház 
a színházban gesztussal Ninagawa olyan elidegenítő hatást ért el, melynek révén 
a színészek nem oldódtak fel a darabban, és a nézők sem az előadásban. Ezt bi-
zonyítja az is, hogy az előadás végén, mikor Prospero szabadon engedi Arielt, 
a színész nem távozik mint Ariel egy boldog új élet felé, hanem kilép addigi 
szerepéből, és színészként marad a színpadon.16

Ninagawa 1994-ben rendezte meg Japánban első Shakespeare vígjátékát, 
a szentivánéji álmot (Natsu no yoru no yume 夏の夜の夢),17 amely 1996-ban 
Londonban is bemutatásra került. Ebben az előadásban Kiotó híres templo-
ma, a Ryoan-ji zen kertje – amely a világmindenséget szimbolizálja – került 
fel a színpadra, ahol az apró kavicsokat, barázdákba gereblyézik. A színpadon 
a rendező fehér homokot alkalmazott, összhangban azzal a látvánnyal, amikor 
a zsinórpadlásról a homok csíkokban hullott alá mintegy pilléreket hozva létre 
a térben.18 A nyugati zene mellett Titánia a nó hangképzése szerint beszélt, 
Gyalu pedig szumóbirkózóként jelent meg. Puck és a tündérek a „földből” 

12  Kumadori – árnyékolás. „Az emberfölötti erejű és bátorságú hősök megjelenítésére szolgáló 
kabuki darabok hőseinél alkalmazott különleges arcfestés, amely […] a csont- és izomszerkezetét 
vastag, egyik szélükön elmosódott, azaz árnyékhatású vonalakkal emeli ki. Általában emberfölötti 
akaraterőt és szenvedélyeket fejez ki, amelyeket a színész arca ilyen tartósan és szuggesztívan 
nem lenne képes ábrázolni. […] „– Duró Győző, „Kabukiszótár” = Nakamura Matazó: Kabuki 
az öltözőben és a színpadon, Budapest, Gondolat, 1992, 235.

13  Ld. bővebben: Bernice W. Kliman, Macbeth, Manchester University Press, 2004, 159–182.
14  Rendezte: Ninagawa Yukio, díszlet: Suzuki Toshiyaki.
15  Erre a szigetre száműzte Ashikaga Yoshinari sógun 1434-ben Zeamit, a nó atyját.
16  Az előadásról bővebben: Horowitz, i. m., 131–142.
17  Rendezte: Ninagawa Yukio, díszlet: Nakagoshi Tsukasa.
18  Ayling, i. m.
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ugrottak ki, hogy megtréfálják a szerelmeseket, akrobatikus táncokat mutattak 
be és kőről kőre ugrándoztak.19

◆ ◆ ◆
A bemutatott előadásokból világossá válik, hogy Ninagawa előszeretettel ülteti 
át a hagyományos japán színjátéktípusok egyes elemeit rendezéseibe. Ennek 
ellenére sosem japanizálta Shakespeare-t, csupán nyugati és keleti elemeket 
ötvözött, mellyel interkulturális előadásokat hozott létre. Az interkulturális szín-
házat bizonyos értelemben „olvasztótégelyként kell felfognunk, melyben előadási 
technikák méretnek össze és egyben keverednek is azon technikákkal, melyek 
útján befogadják és alakítják is őket.”20 Ninagawa célja tehát nem egy sajátos ja-
pán Shakespeare létrehozása, hanem a különböző színházi formák között lévő 
falak lebontása, szakadékok áthidalása. Előadásai ezáltal egy globális nézőt fel-
tételeznek, aki nem egy japán, hanem egy interkulturális Shakespeare-t néz.
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Dénes Mirjam

Japonizáló díszletek, jelmezek és
a tradicionális japán művészet 

kapcsolatai
Tervezők, források, látásmódok

Beállított műtermi fotókon pózoló legyezős színészek, néhány életlen színpadkép 
és egy-egy jelmeztervezői grafika alkotják azt a képi anyagot, melyek ismeretével, 
valamint nemzetközi példák párhuzamainak, és a kortárs kritika és ismertetők 
nyújtotta információ segítségével rekonstruálható az a jelenség, amelyet színházi 
japonizmusnak nevezhetünk, és amely a magyar színpadokon 50 éven keresztül, 
1886 és 1936 között figyelhető meg. Nem egyedi jelenség ez, része annak a nyu-
gati rajongásnak, mely a szigetország 1853-as politikai nyitásától a 20. század 
első évtizedeiig Japán művészetét és kultúráját övezte. Nyugat-Európában főként 
a világkiállítások japán pavilonjainak közönségsikerében, a japán műgyűjtésben 
és a korszakban alkotó képző- és iparművészek munkáiban felfedezhető stílus-
jegyekben és motívumokban nyilvánult meg.1 Ezen művészek alkotásaiban 
a művészettörténet a régi klasszikus japán ábrázolás hatását véli felfedezni, akár 
szellemi-világnézeti alapon, akár alkotótechnikai módszereikben, és a jelenséget 
japonizmusnak nevezi.2

Természetesen a Japán iránti rajongás nem csupán a képzőművészetben, de 
a színművészetben és szórakoztatóiparban is jelentkezett. A párizsi Folies-Ber-
gére-ben vagy a barcelonai Teatro Eldoradóban japán akrobatákat és balett-pan-
tomimet láthatott a nagyérdemű, Kawakami Otojirō az Egyesült Államokban és 
Európában turnézó japán társulatának sikerétől, és primadonnájuk, Sadayakko 
tehetségétől volt hangos a nemzetközi sajtó, míg mind angol, francia, spanyol és 
olasz földön születtek Japánban játszódó történetet bemutató operettek, operák 

1  A japonizmusról Európában és Magyarországon bővebben: Siegfried Wichmann, Japonisme: 
The Japanese Influence on Western art since 1858, ford. Mary Whittall – James Ramsay – Helen 
Watanabe – Cornelius Cardew – Susan Bruni, New York, Thames & Hudson, 1981, 1999, 2007.

2  Papp Katalin et al., Távoli fények, közelítő színek. a régi japán művészet és a modern látásmód, 
Szombathely, Szombathelyi képtár, 2007, 9.
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és drámák, természetesen egytől egyig európaiak tollából.3 A magyar színpado-
kon a mikádóval vette kezdetét e darabok bemutatása (operett, szerzők: W. S. 
Gilbert, A. Sullivan, 1886, Népszínház), és ezt követték a Gésák, vagy egy japáni 
teaház története (operett, szerző: S. Jones, 1897, Magyar Színház), a Madame 
Butterfly (dráma, szerző: D. Belasco, 1901, Vígszínház), a pillangókisasszony 
(opera, szerző: G. Puccini, 1906, Magyar Királyi Operaház), a Taifun (dráma, 
szerző: Lengyel Menyhért, 1909, Vígszínház), a Tájfun (opera, szerző: Szántó 
Tivadar, 1925, Magyar Állami Operaház), s a sorozat végére a roninok kincse 
(dráma, szerző: Kállay Miklós, 1936, Nemzeti Színház) tett pontot.

E darabok mindegyike Japánban játszódik, ezért nem jelent meglepetést, hogy 
a tervezők különös figyelmet fordítottak mind a környezet megjelenítésére, 
mind pedig arra, hogy a szereplőket minél japánabbá változtassák. Mivel azon-
ban a fent említett kevés képi és írott forrás alapján e tervezők kilétére továbbra 
sem derül fény (egyedül Jaschik Álmos neve ismert, a roninok kincse díszlet- és 
jelmeztervezőjeként), pontos forrásaik sem állapíthatóak meg életművük isme-
rete nélkül. Ezért e jelmezek és díszletek forrásait csupán vizuális ismereteinkre 
támaszkodva próbálhatjuk meg rekonstruálni, illetve képet alkothatunk arról, 
hogy ezen források ismerete, másolása, esetleg beemelése a színpadképekbe 
mennyire támaszkodik a korabeli vagy a történelmi Japán kultúrájának ismere-
tére. A továbbiakban azt szeretném bemutatni, miként idézik Japán művészetét 
a magyar díszletek.

Fametszet

A legjelentősebb források a japán fametszetek voltak, hiszen a 19. század második 
felében a fotográfia még nem volt széles körben elterjedt, a nyomatok viszont 
sokak számára elérhetővé váltak. Magyar művészek közül mind Rippl-Rónainak, 
mind Szinyeinek voltak japán „rajzai”.4 A korábban felsorolt színdarabok közül 
szinte mindegyikben találunk olyan vonásokat, amelyek japán fametszetek is-
meretéről tanúskodhatnak.

3  Jann Pasler, “Japonisme and the problem of assimilation” = Arthur Groos (ed.), Madama 
Butterfly – l’orientalismo di fine secolo, l’approccio pucciniano, la ricezione, Virgilio Bernardoni, 
Firenze, Leo S. Olshicki Editore, 2008, 40; Ricard Bru, “Ukiyo-e and Japonisme in the Joung 
Picasso’s circle” = secret images: picasso and the Japanese erotic print, ed. Hayakawa Monta 
(et al.), London, New York, Thames & Hudson, Barcelona, Museu Picasso, 2010, 183.; valamint 
Arthur Groos, “Cio-Cio-San and Sadayakko: Japanese Music-Theater in Madama Butterfly”, 
Monumenta Nipponica, 54/1, 1999, 41–73.

4  Gellér Katalin, “Japanizmus a magyar festészetben és grafikában”, ars Hungarica, 1989/2, 180–181. 
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a mikádó és a Gésák esetében a nyomtatott színlapok elkészítése során használ-
ták fel a japán nyomatok rokon vonásait, így azok nemcsak stílusukban, hanem 
technikájukban is Japánt idézték. E színlapok képi ábrázolásai nem feleltethe-
tőek meg pontosan egy-egy japán fametszetnek, inkább tekinthetőek egyfajta 
motívumgyűjteménynek (kabuki színház belső tere, lilaakác-ágakról csüngő 
lampionok, ernyőt tartó kimonós szépségek az esőben, virágzó cseresznyefa, 
Fuji, stb.) (1. kép).

Utamaro egy fametszete, amely a chūshingura című darab második fel-
vonásának egy jelenetét ábrázolja, igazolja a pillangókisasszony első ma-
gyar díszletei belső falburkolatának autenticitását. A japán enteriőrben 
a falakon megjelenő, szövetet imitáló geometrikus mintát elsősorban tex-
tileken alkalmazták az Edo-korban, ezt számos fametszet bizonyítja, ame-
lyek szereplőinek kimonója hasonló mintával díszes. Ilyen példa Utamaro 
szerelmespár című fametszetén a férfi kimonó mintája vagy Keisai Eisen 
egy híres kurtizánt ábrázoló metszetén a hölgy által viselt alsó kimonó gal-
lérja.5 A mintát használták porcelántárgyak vagy ötvösművészeti tárgyak 
díszítésére is, valamint falfelületek dekorálására is szolgált – az említett 
fametszet tanúsága szerint.

A fametszetek leginkább „tudós” használatát Jaschik Álmos hajtotta végre 
a roninok kincse jelmezeinek, díszleteinek megtervezésénél. (2. kép) Leg-
főbb forrása Julius Kurth Der Japanische Holzschnitt című munkája volt.6 
Az e kötetben talált reprodukciókat másolva, a szövetminták és kiegészítők 
hosszas tanulmányozásával tervezte meg a darabhoz tartozó jelmezeket. 
Bár valóban a fametszeteken látottakból indult ki, a minták felnagyításával, 
a színek felfokozásával, a szabásvonalak eltúlzásával e kosztümök már azt 
a művészi intenciót tükrözik, amely nem a japán képi ábrázoláshoz, hanem 
a tradicionális kabuki színház sajátosságaihoz állt közelebb.7 Ezt támasztja 
alá a színpadkép is, melynek képi forrásai – Edo-kori fametszetek másola-
tai – megtalálhatók Jaschik jegyzetfüzetében. Ezek valós japán belső tereket 
ábrázolnak, színpadképe azonban nem feleltethető meg egy bizonyos japán 
épületnek. E tér bővebb tárgyalására jelen tanulmány Építészet, térrendezés 
című alfejezetében kerítek sort.

5  Közölve: Szató Tomoko, Japán művészet, ford. Mecsi Beatrix, Budapest, Scolar, 2009, 62.
6  Julius Kurth, Der Japanische Holzschnit, München, R. Piper&Co. Verlag, 1922.
7  István Mária, „A japán klasszikus csúsingura két magyarországi előadása”, criticai lapok, 2010. 

XIX/3, 33–36. http://criticailapok.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=37857
&catid=23 (A tanulmányban közölt összes webes hivatkozás elérhető volt: 2012.04.01).
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Fotográfia

A fametszet mellett a fotográfia volt az a médium, amely a nyugat embere szá-
mára a legnagyobb mennyiségben, és mind közül a legobjektívebb vizuális 
módon mutatta be a japánok mindennapjait. Még a Meiji-korszak kezdete előtt 
megérkeztek Japánba az első nyugati fotográfusok, s a technikát gyorsan átvették 
a helyi mesteremberek is.

a Gésák 1912-es színpadképének hátterében felsejlő félkörívű fahíd és a hozzá 
kapcsolódó épületek, valamint a szereplők fölé boruló lilaakác-sátor hasonló lát-
ványt tár elénk, mint azok a fotók, amelyek a tokiói Kameido Tenjin szentélybe 
lépő által tapasztalt látványt ábrázolták. Mivel a szentély eredeti arculata a má-
sodik világháborús bombázások során szinte teljesen elpusztult, és mai formája 
rekonstrukció eredménye, ezek a 19. század végi, 20. század eleji képek őrzik azt 
az állapotot, amely a díszlettervezőt megihlethette. A dolgozatban közölt albumen 
kép T. Enami japán fotográfus műve, 1868 és 1912 közé datálható, tehát a színdarab 
díszletezésénél már támaszkodhattak a friss képi forrásra, amelyet leginkább a fotó 
képkivágása és a színpadkép struktúrája közötti hasonlóság igazol.8 

Nagasaki kikötőjének ábrázolása Puccini pillangókisasszony című darabjának 
első felvonásában, amely Cio-Cio-San kertjének hátterében sejlik fel, szintén 
fénykép után jött létre. Ezt igazolja annak fotorealisztikus festésmódja (amely 
a magyar díszleteken jól megfigyelhető), valamint a korabeli Nagasakit ábrázoló 
fényképek, amelyek Giulio Ricordi, Puccini egykori kiadójának hagyatékában 
maradtak fönn.9 Az utcarészletet és a Nagasaki látképét ábrázoló két fotót az Ar-
chivio Storico Ricordiban őrzik, és illusztrálják a kiadó szándékát a hű környezet 
színpadi megjelenítésére.

Laura Dimitrio I figurini di Giuseppe palanti per la prima rappresentazione 
della Madama Butterfly című tanulmányában olyan, a Japán nyitás után készült 
fotográfiákat mutat be, amelyek közvetlen képi forrásai voltak az általa tervezett 
milánói pillangókisasszony-premier jelmezeinek.10 E források közül a legtöbbet 
Felice Beato angol-olasz fényképész felvételei teszik ki, aki 1863 és 1884 között 

8  A képet, annak attribúcióját és datálását lásd: http://gallerysink.com/breese.japan.
9  Mercedes Viale Ferrero, „Riflessioni sulle scenografie pucciniane”, studi pucciniani I, 1998, 

24. A díszletezés engedélye Giulio Ricorditól kellett hogy származzon mint Puccini hivatalos 
kiadójától, aki a darab összes jogával rendelkezett, így a budapesti díszletek az eredeti, milánói 
tervezői koncepcióból erednek. Ebben a kontextusban válik fontossá Giulio Ricordi fotóinak és 
a budapesti díszletnek a kapcsolata. Lásd: Laura Dimitrio, „I figurini di Giuseppe Palanti per la 
prima rappresentazione della Madama Butterfly”, Quaderni asiatici, 2004, 68/12, 61.

10  Dimitrio, i. m., 53–85.
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fényképezte a japán tájakat és a hétköznapi élet jeleneteit, amelyeket tematikus 
albumokba gyűjtve adott ki és sokszorosított, és amelyek Európában igen el-
terjedtek voltak a korszakban.11 E fotókról azonosítható be Suzuki, Jamadori 
herceg, a hátán fiát hordozó Butterfly, a hordszéket vivő férfiak és számos kórista 
jelmeze. Beato fotóinak egyikén látható a tokiói Shiba szentély az előtte sorakozó 
bronzlámpásokkal. Ennek egyikét környezetéből elkülönítve Louis Gonse is kö-
zölte l’art japonais című művének 1883-as, majd 1886-os kiadásában.12 E lámpás 
mind Palanti, mind pedig Jaschik Álmos részletterveiben is megjelenik, és bár 
a végleges színpadi díszletbe csak Planti helyezi be, a rajzok segítenek Jaschik egy 
forrásának meghatározásában is (3. kép). Mivel a rajzok pontról pontra követik 
a lámpás díszítőmotívumait, erre pedig nagyméretű reprodukció nélkül nem 
kerülhetett volna sor, szinte biztosra vehetjük, hogy mindkét szerző forrásul 
használta Louis Gonse művét. Palanti esetében szintén árulkodó egy kis, béka 
formájú szobrocska skicce a színpadra szánt eszközök rajzai között, mely szintén 
Gonse művéből származó átvétel.

A leírtak alapján jól látható, hogy a 19. század második felétől a Japánban 
készült fotók fontos forrásai voltak a díszletek tervezőinek. Legyenek azok egye-
dülálló fotók (mint Giulio Ricordi képei), egy album darabjai (mint Felice Beato 
gyűjteményei), vagy ismeretterjesztő kiadvány illusztrációi (mint Louis Gonse 
esetében), e képek segítségével könnyebbé vált mind a japán atmoszféra meg-
teremtése a színpadon, mind pedig a részletek esetében a valósághű másolatok 
elkészítése.

Iparművészet

A korai darabokban (a mikádó, Gésák) csupán a színes papírlegyezők arze-
nálja, pár díszes napernyő, egy-egy paraván merítették ki a japán környezetet 
sugalló iparművészeti tárgyak fogalmát. Az 1860-as évektől megugró Japán ex-
port hatásaként minden európai és amerikai curio-shopban elérhetővé váltak 
az olcsó, tömegesen előállított legyezők, melyek mind használati, mind dísz-
tárgyként (falra, vagy mennyezetre tűzve a japán kultúra elismeréseként vagy 
csupán dekorativitásával élve) terjedtek el a társadalom magasabb és alacsonyabb 

11  Allen Hockley, Felice Beato’s Japan: places. an album by the pioneer Foreign photographer in 
Yokohama, Visualizing Cultures procejt, Massachusetts Institute of Technology, 2012. http://ocw.
mit.edu/ans7870/21f/21f.027/beato_places/fb1_essay01.html. 

12   Louis Gonse, l’art Japonais, vol. 1, Paris, A. Quantin, 1883, 39, valamint Gonse Louis, l’art 
Japonais, 1886 (2. ed.), 139. Az 1886-os kiadás elérhető: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k117881z. 
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osztályaiban egyaránt.13 A merev legyezők, összecsukható testvéreikkel együtt, 
angol esztétikai klisékké váltak, tekintet nélkül azok japán udvari kultúrában 
és a társadalmi szokások között betöltött tradicionális szerepére, kezelésének 
módjára, „nyelvezetére”.14 George Du Maurier a The colonel című, nem japán, 
hanem brit környezetben játszódó darab bemutatása kapcsán tanácsolta a mű 
szerzőjének, Frank Burnand-nak, hogy „helyenként tűzzön hat pennys japán 
legyezőket a falakra”.15 Nem csoda tehát, hogy a századforduló előtt bemutatott 
két angol darabban óriási hangsúlyt kaptak a papírlegyezők. Gilbert a mikádó 
londoni próbafolyamata közben több japánt is alkalmazott, hogy a szereplőket 
többek közt helyes legyezőkezelésre is oktassák.16 Mivel a magyar darab az angol 
minta másolásával került színre, nem meglepő a legyezők legfőbb attribútum-
ként való megjelenése. A három gésanövendék londoni és budapesti, beállított 
műtermi fotóját összevetve láthatjuk, hogy a magyarok törekedtek a brit minta 
teljes átvételére, s azt is, hogy a színpadi kellékként használt legyezők megfeleltek 
a fent említett „hat pennys” jelzőnek (4. kép). A dekorativitással való visszaélés 
a női hajkoronákban olykor megjelenő mini-, valamint a kezekben tartott óriás 
méretű legyező – mely a tárgy alapvetően funkcionális voltát nem veszi figye-
lembe. A Gésák teljes mértékben követi a mikádó példáját. A szereplők kezében 
megtalálhatók mind a merev, mind az összecsukható legyezők, melyek vagy 
egyszínűek, vagy a japán művészetben gyakori motívumokkal (hullám, madarak 
stb.) vagy virágokkal díszítettek. 

A napernyő és a paraván ugyanolyan klisé-szerű tárgyakká váltak a korai 
darabok képi világában, mint a legyező. A gyakran eltúlzott méretű napernyők 
a k“örnyezet japánságának fokozása érdekében jelentek meg, és bár az európai 
divatban kizárólag a hölgyek körében terjedtek el, itt megtalálhatók női és férfi 
szereplők kezében egyaránt. 

Érdekes eredményre juthatunk a paravánok vizsgálatával. a mikádó első fel-
vonása a szövegkönyv szerint Ko-Ko palotájának udvarában, második felvonása 
pedig annak kertjében játszódik.17 A Gésák esetében szintén mindkét felvonás 
a természetben folyik le: az első a Tízezer gyönyörűséghez címzett teaház, míg 
a második az Imari palota kertjében. Láthatjuk tehát, hogy a színpadokon 

13 Lionel Lambourne, Japonisme. cultural crossings between Japan and the West, New York, London, 
Phaidon, 2005, 110.

14  Uo., 109.
15  Ford. „Japanese sixpenny fans here and there on the walls”. Lásd: Lambourne, i. m., 110.
16  Brian Jones, “Japan in London 1885”, W. s. Gilbert society Journal, 2007, XXII, 688–693.
17  Martyn Green, Martyn Green’s Treasury of Gilbert and sullivan, London, Michael Joseph, 1961, 

411, 427.



311Japonizáló díszletek, jelmezek és a tradicionális japán művészet kapcsolatai

ellenzőnek, mint beltéri berendezési tárgynak, semmi keresnivalója nem volt. 
A számos archív fotót figyelve azonban szembetűnő a paravánok gyakori hasz-
nálata. Gondolhatnánk itt is a paraván erős attribútumerejére, amely a japánt 
„még japánabbá” teszi, vannak azonban olyan archív fotók, amelyek ezen fel-
tevésünket is felülírják. A szemmel láthatóan japán motívumokat magán viselő 
paravánok ugyanis olyan színdarabok szereplőinek háta mögött is megjelennek 
egyes műtermi fotókon, amely daraboknak semmi közük nem volt Japánhoz. 
Ilyen példa 1900-ból a Beregi Oszkárt mint Rómeót és Tóvölgyi Margitot mint 
Júliát ábrázoló fotó, melyet Shakespeare darabjának szegedi előadása idején ké-
szítettek.18 Ebben az esetben a paraván csupán műtermi kellék volta miatt, erős 
dekorációs értékét kihasználva került a képre, az előtte pózoló személy kiléte 
lényegtelen. A paraván tehát e műtermi fotókon mint a korszak divatos berende-
zési tárgya van jelen, mely valószínűleg minden jobb műteremben megtalálható 
volt, s a japán darabok szereplőiről készült fotók esetében csupán szerencsés 
egybeesésről beszélhetünk a szereplők és az ellenzők egymásra találásakor.

A legyezők, napernyők, paravánok megjelenése a korai japán témájú színda-
rabok kapcsán összefügg azok népszerűségével a korabeli divatban és lakáskul-
túrában is.19 Bár helyük a színpadon volt, sem minőségük, sem funkciójuk nem 
felelt meg azok eredeti tulajdonságainak. E tárgyak külsőségek maradtak csupán, 
amelyek felhívták a korabeli nézők figyelmét arra, hogy nem otthon vannak.

Egyedi esetet képviselnek a pillangókisasszony Teatro alla Scala-beli premier-
jére készült díszlettervek, amelyek számos olyan dísztárgy vázlatát tartalmaz-
zák, melyek olyan szecessziós iparművészeti munkák ismeretéről tanúskodnak, 
melyekre már hatott a japonizmus. Tekintve, hogy Giuseppe Palanti díszlet- és 
jelmeztervező jól ismerte korának legfontosabb japán művészettel foglalkozó 
kiadványait, s az azokban közölt reprodukciókat – mint azt a korábbiakban 
már bemutattuk –, „túlkapása” a japán művészet tudatos továbbgondolásaként 
értékelhető, nem pedig a japán tárgyi kultúra ismerete hiányának tudható be. 
E díszletterveken olyan lámpások, asztalkák, székek, füstölők és egyéb apró beren-
dezési tárgyak láthatók, melyek formavilágukban, motívumaikban, színeikben 
osztoznak a korszak legfelkapottabb iparművészeinek termékeivel. A számos 
floreális formájú, színes üveg és fém kombinációjából álló lámpás, füstölő és váza 
többek közt Émile Gallé, Louis Majorelle, François Eugène Rousseau, vagy Otto 
Eckmann munkáinak ismeretét árulja el. A korszak közönségének a díszletek 

18   Közölve: Belitska-Scholtz Hedvig – Rajnai Edit – Somorjai Olga (szerk.), színháztörténeti 
képeskönyv, Budapest, Osiris, 2005, 182.

19   A paravánokról a korabeli lakáskultúrában lásd: Wichmann, i. m., 155–164.
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néprajzi hitelessége iránti igényét mutatja, hogy ezek a tárgyak sem az említett 
ősbemutató, sem az azt követő premierek során nem jelentek meg a díszlet 
részeként a színpadon. Tervként viszont egy kreatív, saját művészi teljesítmé-
nyének nyomát hagyni vágyó, progresszív tervezőről árulkodik, aki tisztában 
volt a Japán tradicionális tárgykultúrája és kora iparművészete között fennálló 
kapcsolattal, a nemzetközi trendekkel és az egyes iparművészek munkáinak 
stiláris és materiális jellemzőivel.

Építészet, térrendezés

A japán építészettel való megismerkedés folyamata jól láthatóvá válik a tanul-
mányban tárgyalt darabok díszleteinek kronologikus áttekintésével.

Természetesen a századforduló darabjai sem mentesek a fent leírt attribútum 
erejű tárgyaktól, ugyanakkor már törekszenek a valóban karakteres japán tárgyak 
színpadi kellékként való használatára is. Így jelenik meg a pillangókisasszony pá-
rizsi, Opéra Comique-béli bemutatójának mise-en-scéne-jében, melyet Albert 
Carré színházigazgató készít el, rengeteg japán tárgy neve, vagy leírása, melyek 
közül számos a magyar díszletben is megtalálható: ellenző, kakemono, shōji (moz-
gatható falelemek), teaszertartás eszközei, bambuszlámpák, koto, házioltár Budd-
hával, füstölő, inrō, tubákos szelence, pipa.20 E műtárgyakkal a díszletek tervezői 
egyrészt az 1867-es párizsi világkiállítást követő számos tárlaton, magángyűjtők 
otthonában, valamint könyvekben, folyóiratokban közölt ábrákon és fotókon 
találkozhattak (mint arra már jelen tanulmány Fotográfia című alfejezetében 
utaltunk). Giuseppe Palanti, a pillangókisasszony milánói díszleteinek tervezője 
például forrásául egy japán iparművészeti tárgyakat bemutató táblát használ fel 
Louise Gonse l’art Japonais című könyvének 1883-as kiadásából, amelyről egy 
az egyben átmásol egy inrót a hozzá tartozó netsukével és egy stilizált virágokkal 
díszített lakkdobozt a színpadra kerülő tárgyak tervei közé, amely tárgyak a könyv 
írójának és egy személyben lelkes gyűjtőnek birtokában voltak.21 

A korai darabok (a mikádó, Gésák) esetében árulkodó az az idézet, amely Relle 
Páltól származik a magyar japonizmus, vagy ahogyan ő nevezi, „Nipponizmus” 
jellemzésére: „[... ]az emberek betanulták, hogy mi az a kakemonó, és tudják, 
hogy a japáni ház az yamen”.22 A yamen azonban a kínai nyelvben használatos 

20   Gabriella Olivero, „I nomi delle «piccole cose». Vocaboli giapponesi nella Mise en scène di 
Albert Carré per Madame Butterfly”, studi pucciniani I, 1998, 40–42. 

21   Dimitrio, i. m., 78–81.
22   Relle Pál, Nipponizmus, Aurora, 1911, 23–27. 
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fogalom, amelyet a kormányhivatalokat és egyéb közigazgatási hivatalokat be-
fogadó épületek megnevezésére használtak.23 A kínai építészet hatása tagadha-
tatlan a japánéra, ugyanakkor a „yamen” fogalmát épülettípus megnevezésére 
nem használták. Siegfried Wichmann azonban utal rá, hogy a japonizmus által 
érintett művészek gyakran nem foglalkoztak azzal, hogy származásbeli különb-
séget tegyenek modelljeik, inspirációs forrásaik között, így azok akár egy képen 
belül is előfordulhattak egymás mellett24 (5. kép). 

a mikádó londoni premierjének Hawes Craven által készített díszlete az első 
felvonásra Ko-Ko főhóhérmester palotájaként egy olyan épület külső képét tárja 
elénk, mely szerkezetében 1700-as évekbeli japán kapuépületeknek feleltethe-
tő meg. Ilyen épület például a már csak archív felvételekről ismert Yusho-in 
mauzóleum középső kapuja a tokiói Shiba parkban, ahol 1716-os halála után 
eltemették el Tokugawa Ietsugu sógunt.25 Az épület tetőszerkezete és homlok-
zatának tagolása mutat hasonlóságokat a kapuépülettel, világos viszont, hogy 
funkciót tévesztett. A képen megfigyelhető kínai elemek a geometrikus díszí-
tésű fakerítések, a ház kontinentális építészeti jellege (szemben a japán lakó-
épületek emelt padlószintjével, melyet gerendák emelnek fel a földfelszíntől), 
valamint a tó túlsó partján felsejlő többszintes pagodaépület. A pagoda ugyan 
megjelenik a japán szakrális építészetben (általában buddhista környezetben), 
ugyanúgy, mint Nepálban, Indiában, Koreában, Vietnamban vagy Burmában, 
nem tekinthető olyan elemnek, mely a környezet japánságát hangsúlyozhatná. 
Fontos megjegyezni, hogy a látványterv bal és jobboldalán egy-egy tori látható. 
A tori a hagyományos sintoista építészet szabályai szerint a szentélykomplexum 
bejárata, s a nagyközönség számára nyit utat az épületegyütteshez. Bár egy szen-
télykörzeten belül számos tori állhat, főkapuból egyet találunk. Valószínűsíthető 
tehát, hogy a bejárat nem egy jelentős tisztséggel bíró udvaronc (jelen esetben 
főhóhérmester) magánkertjén keresztül nyílna. Láthatjuk, hogy a Hawes Craven 
által tervezett látványvilág magában foglal ugyan elemeket a japán építészetből 
(kapuépület, tori, pagoda) viszont azok ellentéteket képeznek egymással, így 

23  A yamen meghatározása a Merriam-Webster Dictionary szerint a következő: „The headquarters or 
residence of a Chinese government official or department.”. Lásd: http://www.merriam-webster.
com/dictionary/yamen.

24   Wichmann, i. m., 8.
25   John Whitney Hall (ed.), The cambridge History of Japan. early Modern Japan, Vol. 4, Cambrid-

ge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, Sao Paolo, Cambridge University Press, 
1991, 6. kiad. 2006, 20–21; valamint Felice Beato’s Japan: places. an album by the pioneer Foreign 
photogrepher in Yokohama ca. 1869, 31. kép leírása. Lásd: http://ocw.mit.edu/ans7870/21f/21f.027/
beato_places/fb1_essay05.html#text. 
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egy hibrid képet hoznak létre, mely Titipu képzeletbeli városának építészetét 
tükrözheti ugyan, Japánét azonban nem. A díszlettervező tisztában volt a Japán 
építészetben megjelenő karakterisztikus elemekkel, azonban azok funkciójával 
és történetiségével nem.

Bár a Gésák magyar színházbeli premier díszleteinek vizuális forrásai nem 
ismertek, a Király színházbeli (15 évvel későbbi) előadás archívjai utalhatnak 
az eredeti képi világra (6. kép). Egyes fotókon jól láthatóak a díszletben szerep-
lő épületek elemei: a gerendavázas épületek gazdagon díszítettek szamárhátíves 
nyílásokkal, faszerkezetük pedig fényesen csillogó (feltehetően aranyszínű) festett 
motívumokban gazdag. A szerkezetet adó gerendarendszer beosztása önkényes, 
nem felel meg annak a tradicionális statikai formulának, amelynek értelmében 
Japánban a házak egymástól egyenlő távolságra lévő gerendák rendszeréből 
épülnek fel. E rendszernek köszönhető a falak mozgatható panelekkel (shōji) 
való kiválthatósága és a padlószint földtől való megemelése.26 Megállapíthatjuk, 
hogy Hawes Cravenhez hasonlóan jelen (ismeretlen) tervező is tisztában volt 
a japán építészet egyes vizuális sajátosságaival, nem ismerte azonban építészeti 
szabályait, a szerkezetek logikáját. 

A japán építészet ismeretéről, viszont a japán építészet történetének figyel-
men kívül hagyásáról tesznek tanúbizonyságot a pillangókisasszony díszlet-
tervei Milánóból, amelynek legfőbb vonásai a budapesti díszleten (1906) is 
megfigyelhetőek. A második felvonás díszlete, amely Cio-Cio-San házának belső 
terében játszódik, olyan stílusjegyeket hordoz magán térrendezését és díszíté-
sét tekintve, mely a Shoin-zukuri stílusnak felel meg.27 E stílus Japán 15. és 18. 
század közötti időszakában jellemezte a főúri rezidenciák építészetét, s ennek 
megfelelően a tágas terek (akár száz tatami alapterületűek), a díszes, művészi 
megmunkálású falfelületek jellemezték. A Pillangókisasszony története viszont 
a japán nyitás (1853) után játszódó történet, melyben egy amerikai tengerész-
hadnagy ideiglenes házasságot köt egy tizenöt éves gésával, Cio-Cio-Sannal.28 

A történet szereplőinek társadalmi helyzetét ismerve megállapíthatjuk, hogy 
bár az enteriőr (pár dekorációbéli hiteltelenségtől eltekintve) megfelel Japán 
építészettörténete egy bizonyos periódusának, ez a periódus nem egyezik meg 

26   Bognár Botond, Mai japán építészet, Budapest, Műszaki, 1979, 54, 56–57, 59–60.
27  shoin szócikk, szerző: Bincsik Mónika = Fajcsák Györgyi (szerk.), Keleti művészeti lexikon, 

Budapest, Corvina, 2007, 284–285; shoin-zukuri, Japanese Architecture and Art Net Users System. 
http://www.aisf.or.jp/~jaanus/deta/s/shoinzukuri.htm A japán tradicionális belső terek evolú-
ciójához lásd: http://www.yoshinoantiques.com/newsletters/Interiors.pdf. 

28  Lásd a pillangókisasszony eredeti librettójában: http://opera.stanford.edu/Puccini/Butterfly/
libretto_m.html. 
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azzal, melyet a színpadon meg kellene jelenítenie. A budapesti díszlet egyszerű 
szövetmintás, világos színű falaival, valamint a színpadon szereplő tárgyak re-
dukálásával már a polgári ház felé vezető úton jár (7. kép).

A történelmi környezetnek legmegfelelőbb megoldása a korszakban az opera 
párizsi bemutatójára készült díszletterv. Alexandre Bailly és Michel Jambon ter-
vén az épület szerkezete már valóban hiteles és helyes. Olyan gerendaszerkezetet 
jelenítenek meg a színpadon, amely megépítve valóban elbírná az épület egyéb 
elemeit. A padlószint és a talaj szintje között már jelentős távolság látható, a shō-
jik minimális díszítést kapnak fehér alapon, a gerendázat megőrzi természetes 
színét és dekorációmentességét, a járószintet pedig tatamik borítják. A milánói 
díszletben látható komód és szekrénykék helyett már láthatjuk a falpanel mögé 
rejthető beépített szekrényt, és a tekercsképek is az őket megillető helyre, a to-
konomába29 kerültek, kiváltva a díszletből a sehova nem vezető lépcsőt és a kör-
ablakot. A terek mértéke emberibb, az összhatás letisztultabb, és a „bent” és 
„kint” terei kevésbé válnak el egymástól, mint korábban, amely a japán építészet 
egyik legfőbb karakterisztikuma. A színpadon látható enteriőr megfelel az ún. 
Sukiya-zukuri stílus sajátosságainak, amely Japánban 1750 és 1867 között volt 
elterjedt mind a főúri, mind pedig (kisebb mértékrendszerrel dolgozva) a pol-
gári építészetben.30 A díszletből eltűnik az a horror vacui, amely inkább emlé-
keztetett a korábbi színpadképben egy orientalista gyűjtő magánmúzeumának 
dekorációjára (gondolok itt a minden felületet betöltő bambuszos díszítésre, 
a sudarék fametszetstílusú díszítőmotívumaira, a színek tobzódására, valamint 
a díszlet egyéb klisé-motívumaira; mint az íves híd a tájban, a Fuji hegy felsejlő 
képe vagy a repülő darvak).

Japán építészetének legalaposabb ismeretéről (vagy annak legszorgalmasabb 
tanulmányozásáról) Jaschik Álmos díszlettervei tanúskodnak. Vázlatfüzetében 
számos palotaépület külső és belső terének rajza szerepel, amelynek mind archív 
fotók, mind pedig fametszetek lehettek inspirációs forrásai, mint azt már jelen 
tanulmány Fametszet című alfejezetében kifejtettem. Ráadásul díszlete tökéle-
tesen tükrözi a kort és a helyszínt, melyben a darab játszódik. A chūshingura, 
a negyvenhét szamuráj uruk haláláért elkövetett bosszújának legendája, amely 
Japán nemzeti eposzává vált, történelmi tényeken alapul, amelynek fő esemé-
nye, Kira Yoshinaka meggyilkolása (az akkori japán naptárból Gergely-naptári 

29  Kis falfülke a japán vendégszobában, melyben a tekercsképeket és becses tárgyakat helyeznek el. 
Lásd tokonoma szócikk, szerző: Bincsik Mónika = Fajcsák, i. m., 333.

30  Gen Itasaka (ed.), Kodansha encyclopedia of Japan, vol. 7., Tokyo, Kodansha, 1983, 265; valamint 
sukiya-zukuri, Japanese Architecture and Art Net Users System. http://www.aisf.or.jp/~jaanus/
deta/s/sukiyazukuri.htm. 
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rendszerbe átszámolva) 1703. január 30-ra esett. Mivel a történet nagy része 
Kira, a császár ceremóniamesterének rezidenciáján játszódik, a díszletnek egy 
18. század eleji főúri épületet kell megjelenítenie. Jaschik Álmos szorgos gyűjtő-
munkájának köszönhetően egy stilizált és leegyszerűsített, ugyanakkor történe-
tileg és építészetileg hiteles képet tárt a publikum elé (8. kép). A díszlet megfelelt 
a Shoin-zukuri stílus korábban tárgyalt vonásainak. A térkezelés azonban nem 
az európai színpadi trendnek, hanem a klasszikus japán színjátszásban meg-
szokottnak felelt meg. Olyan térkapcsolást hozott létre az épület, annak külső 
tere és beltere között, mely minimális (a függöny leengedését nem szükségeltető) 
módosításokkal újjászervezhető egy újabb szituációnak megfelelően. A szín-
padon egyszerre van jelen a három térsáv, mely a japán építészet bázisa. Ezek 
a „kint”, a „bent”, és az ezeket összekötő „harmadik tér.”31 A színpadon ezeknek 
megfeleltethetőek az egyes térrészek. A közönséghez legközelebb eső, a színpad 
teljes szélességén végignyúló rész a „kint”, a kert szintje, melyből a tengelyben 
lévő széles lépcsősoron át juthatunk a keskenyebb és kisebb térmélységgel bíró, 
verandának megfelelő színpadi sávra, mely a „kint” és a „bent” terét köti össze 
eltolható falpanelek segítségével. A hol elzárt, hol megnyitott belső tér a palo-
tának csupán egy szegmensét tárja elénk, ezért a színpadnak viszonylag kicsi, 
a lépcsősornak megfelelő szélességű részét foglalja el. A térrészek különböző 
szélességének és azok elválaszthatóságának köszönhetően a közönség egyszerre 
követheti nyomon a három térrészben zajló eseményeket úgy, hogy egy adott 
térrészben lévő szereplőnek nem kell tudnia a másik térrészben elhelyezkedő 
másik szereplőről. 

Elmondhatjuk tehát, hogy a mikádótól a pillangókisasszonyon át a roninok 
kincséig eljutva a színpadon látható japán építészet fokozatosan rátalál funkcióira 
és történetiségére, s végül nem csak a japán építészetet reprezentálja hitelesen, 
hanem a japán tradicionális színjátszás jellegzetes vonásait is.

Összegzés

Tanulmányommal célom volt rávilágítani, hogy a Japánba álmodott művek dísz-
letei különböző mélységű díszlettervezői ismereteket és intenciókat takarnak, 
melynek következtében egyes művek még a 19. századi orientalizmus egzoti-
kum-éhségéhez állnak közel, míg mások etnográfiai pontossággal próbálnak 

31  Az összekötő szót szándékosan hangsúlyoztam, hogy felhívjam a figyelmet a japán építészet azon 
speciális vonására, amely a külső és belső terek összehangolására, nem pedig azok egymástól való 
elzárására irányul, mint a nyugati építészet általában. Bővebben lásd: Bognár, i. m., 56.
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objektív képet nyújtani Japánról, és megint mások egyéni művészi megoldásokat 
is tartalmaznak, eleget téve ezzel a japonizmus képzőművészeti fogalmának. 
S mivel e színházi darabok nem egyszeri alkotások, gyakran mindhárom ten-
denciával párhuzamosan találkozhatunk akár ugyanabban az évadban is. E ka-
leidoszkópot pedig a nézőknek nyílt alkalmuk úgy fordítani, hogy az leginkább 
alkalmazkodjék személyes látásmódjukhoz.
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sebestyén Dóra

Japán békeszerződés, 1951

宜しく挙國一家子孫相傳へ確く神州の不滅を信じ任重くして道遠きを念（おも）ひ
総力を將來の建設に傾け道義を篤くし志操を鞏（かた）くし誓て國體の精華を発
揚し世界の進運に後れざらむことを期すべし爾臣民其れ克く朕か意を體せよ。1

 (Hirohito császár 1945. Augusztus 15-i rádióbeszédének részlete)

Bevezetés

Jelen dolgozat témája, az 1951-ben megkötött japán békeszerződés. Az első 
részben a békeszerződéshez vezető történéseket veszem sorra, aztán pedig be-
mutatom a békeszerződés főbb pontjait, kitekintéssel a jelen korra. Végül az ame-
rikai-japán kapcsolatok kialakulásáról és mai állapotáról írok. A dolgozat célja 
a békeszerződés és annak a modern japán politikára, társadalomra gyakorolt 
hatásának vázlatos bemutatása.  

A japán kapituláció körülményei

Japán 1940. szeptember 27-én lépett be hivatalosan Német-, és Olaszország ol-
dalán a világháborúba, és 1945. szeptember 2-án kapitulált. A feltétel nélküli ka-
pitulációra már július végén, a potsdami konferencián felszólították, miután már 
Németország is megadta magát. Japán azonban ezt elutasította. Harry S. Truman2 
elnök a további szárazföldi és valószínűsíthetően rengeteg áldozatot követelő, 
hosszan elnyúló beavatkozások helyett döntött az atombomba bevetéséről. 

A döntés megszületett és 1945. augusztus 6-án Hirosimára, majd augusztus 
9-én Nagaszakira is ledobtak egy atombombát. Ezzel egy időben a Szovjet-
unió is hadat üzent Japánnak. Valószínű, hogy a háborúban való kimerültség, 
az áldozatok óriási száma, a rettenetes pusztítás és a Szovjetunió hadüzenete is 

1  “Unite your total strength, to be devoted to construction for the future. cultivate the ways of rectitude, 
nobility of spirit, and work with resolution – so that you may enhance the innate glory of the Imperial 
state and keep pace with the progress of the world. (Jones: Japan’s New order in east asia, 475. 
nyomán – WM. Theodore De Bary – Carol Gluck – Arthur E. Tiedemann (ed.), sources of 
Japanese Tradition, Part II, Vol. 2, New York, Columbia UP, 2006, 318.

2  Az Amerikai Egyesült Államok elnöke 1945 és 1953 között. Élt: 1884–1972.
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elég nyomás lett volna, de ehhez társult még egy lehetséges harmadik bomba 
ledobása is. Mindez ahhoz vezetett, hogy az istenként tisztelt Hirohito császár, 
megtörve a császári hallgatás szabályát, augusztus 15-i rádióbeszédében fel-
szólította a mintegy hétmillió japán katonát, hogy azonnali hatállyal tegyék le 
a fegyvert a szövetségesek előtt. Sok japán életében először hallotta az archai-
kus nyelven megszólaló császár hangját. A császár a következő év januárjában 
bejelentette, hogy a császári család nem isteni eredetű, és a császár maga nem 
isten. Ennek beismerése fontos feltétele volt annak, hogy a kapituláció után 
a császárt nem vonták felelősségre és a trónon maradhatott. Természetesen 
sok szövetséges a vádlottak padján szerette volna látni Hirohitót, azonban 
Douglas MacArthur3 közbenjárásával hivatalában maradhatott. Ez azonban 
már nem tényleges végrehajtói hatalom volt, hanem inkább ceremoniális poszt.4 
A császár személye az ország egységét jelképezi azóta is. A háború utáni ren-
dezést illetőleg fontos megjegyezni, hogy a császár trónon maradása nagyban 
megkönnyítette az amerikai megszállók helyzetét.

A kapitulációs okmányban, Japán elfogadja a Potsdami Nyilatkozat rendel-
kezéseit, a császár felszólítja a japán népet mindennemű ellenségeskedés be-
szüntetésére, a főparancsnokságokat az azonnali kapitulációra, bárhol legyenek 
is. Elrendeli, hogy azok a Szövetséges Hatalmak parancsnokainak és megbízott-
jainak kötelesek engedelmeskedni. Rendelkezik még a hadifoglyok és polgári 
internáltak azonnali elengedéséről. Japán részről az aláírók közt volt Mamoru 
Shigemitsu5 a japán császár és kormány nevében, míg a Szövetséges Hatalmak 
részéről az egyik legfontosabb aláíró maga Douglas MacArthur volt.6

Japán helyzete a II. világháború után

Az ország helyzetének rendezésére Molotov,7 orosz külügyminiszter, az európai 
vesztes országokhoz hasonlóan itt is egy Szövetséges Ellenőrző Bizottság fel-
állítását követelte, ezzel elkerülve az amerikai megszállást, és túlzott befolyást. 
Végül 1945. december 27-én felállították a Távol-Keleti Bizottságot, amely a tá-
vol-keleti ügyekért lett volna felelős, de az ellentétek miatt igazi jogkörökkel 

3  Az Amerikai Egyesült Államok Hadseregének tábornoka, élt: 1880-1964.
4  Feladatkörét az Alkotmány határozza meg, a kabinettől függetlenül nem hozhat jelentős döntéseket, 

az első cikkely a császár szimbolikus szerepét emeli ki. 
5  Mamoru Shigemicu – 重光 葵, japán diplomata, élt: 1887–1957. 
6  Halmosy Dénes, Nemzetközi szerződések, 1918–1945. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó – Gon-

dolat, Budapest, 1983, 668–690.
7  Vjacseszlav Mihajlovics Molotov, vezető orosz politikus, élt: 1890–1986.
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alig tudták felruházni. Felállították a Szövetséges Hatalmak Japán Tanácsát is, 
de mivel ennek elnöke és a szövetséges hatalmak főparancsnoka az amerikai 
Douglas MacArthur lett, aki vétójoggal rendelkezett a döntések felett, a Tanács 
megléte is formálissá vált.8

Az amerikai megszállás 1945-től egészen a békeszerződés 1952-es hatályba-
lépéséig tartott. Japán történelme során először került idegen megszálló uralma 
alá. Elvesztette a szuverenitását, a császár átadta hatalmát a népnek és az alkot-
mányos monarchia rendszerét építették ki. Amerika hivatalos politikája Japán 
demokratizálása és demilitarizálása volt. A kimondott politika mellett azonban 
arra is törekedni kezdtek, hogy Japánt gazdaságilag gyenge mezőgazdasági hát-
országgá alakítsák.9 A megszállók nagy meglepetésére a japánok jelentősebb 
ellenállás nélkül fogadták a General Headquartes (Főparancsnokság) rendelkezé-
seit. Ennek oka az volt, hogy a lakosság kifáradt a háborúban, hatalmasak voltak 
a veszteségek és nagyon erős a békevágy.

E tényezők hatása az 1947-ben hatályba lépő, többségben amerikaiak által 
készített alkotmányban is érződik. Az úgynevezett békealkotmány leghíresebb 
része a 9. cikkely, amely örökre megtiltja Japán számára a háborúindítás jogát és 
az önálló hadsereg felállításának lehetőségét.10 Az Egyesült Államok garanciát 
vállalt Japán esetleges külső támadása esetében a védelemre. 

A békeszerződéshez vezető út

1948-tól az amerikai japán politika megváltozott. Egyrészt a japánok annyi-
ra együttműködőek voltak, hogy kevésbé féltek attól, hogy a jövőben ellenük 
szegülnek, másrészt ott lebegett a fejük fölött a kommunista veszély, amelynek 
a koreai háború már fizikai megvalósulását jelentette. A szigetországban ekko-
riban nagy volt a szegénység, a világháború után romokban volt a gazdaság. 
Félő volt tehát, hogy a nyomasztó gazdasági és társadalmi helyzetben baloldali 
fordulat kezdődhet.11 Az Egyesült Államok tudta, hogy Japán lehet a legfonto-
sabb távol-keleti szövetségese a szovjet terjeszkedés feltartóztatásában, ehhez 
azonban egy stabil, gazdaságilag is növekvő államra volt szüksége. Az ország 
felzárkóztatása érdekében pénzügyi reformokat vezettek be, segélyeket utaltak 
ki. A koreai háború és Kína kommunista fordulata miatt a Pentagon Japán újra 

8  Horváth Jenő – Paragi Beáta – Csicsmann László, Nemzetközi kapcsolatok története 1941–1991, 
Grotius Könyvtár, Veszprém, 2010.

9  Halmosy, i. m.
10  The Constitution of Japan, 1947.
11  Horváth–Paragi–Csicsmann, i. m.
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felfegyverezésében és az amerikai katonai bázisok megtartásában látta a szovjet 
terjeszkedés megállításának lehetőségét. Mindezeket figyelembe véve a béke-
szerződés kérdése is egyre sürgetőbb lett. Truman a békeszerződés tárgyalási 
folyamatát felgyorsítandó különmegbízottjának nevezte ki John Foster Dullest.12 
Véleménye szerint a japán békeszerződéssel nem volt szabad tovább késlekedni, 
hiszen a megszállás alatt levő Japánban nagyobb a veszélye a szocialista eszmék 
elterjedésének. A koreai események miatt a kommunisták iránt érzett ellenszenv 
egyre nagyobb lett, ami az amerikaiaknak kedvező közhangulat kialakulásához 
és a megállapodás megkötéséhez vezethetett.

Dullesnek nem csak az amerikai vezetést kellett meggyőznie a békeszerződés 
megkötéséről. A japán miniszterelnök Yoshida Shigeru13 elzárkózott az ország 
újra felfegyverezésétől. Egyrészt mert ez ellenkezik az alkotmány 9. cikkelyével, 
és tartott a japán közvélemény ellenállásától, másrészt ez óriási terhet rótt vol-
na a még csak fejlődő japán gazdaságra.14 Dulles közbenjárására Yoshida végül 
hozzájárult egy 50 ezer fős japán védelmi erő felállításhoz és egy kollektív védelmi 
szerződésben való részvétel lehetőséghez.

1951. szeptember 4-én, San Franciscóban megkezdődött a békekonferencia. 
Dulles már a párizsi békekonferencián is fellépett a németek megalázása el-
len, és itt is egy elnéző békeszerződést próbált kiharcolni a japánoknak, ezzel 
megalapozva a későbbi jó japán-amerikai kapcsolatokat. A szerződés konszen-
zust teremtett az eltérő amerikai érdekek közt, és egyszerre teremtette meg 
az önálló és szuverén Japánt, és biztosított lehetőséget az ország korlátozott 
felfegyverezésére.

A béke aláírásának körülményei

A japán különbéke szerződést 49 állam képviselője írta alá: Amerikai Egyesült 
Államok, Argentína, Ausztrália, Belgium, Bolívia, Brazília, Ceylon, Chile, Costa 
Rica, Dél-afrikai Unió, Dominikai Köztársaság, Ecuador, Egyiptom, El Salvador, 
Etiópia, Franciaország, Fülöp-szigetek, Görögország, Guatemala, Haiti, Hol-
landia, Honduras, Indonézia, Irán, Irak, Japán, Kambodzsa, Kanada, Kolum-
bia, Kuba, Laosz, Libanon, Libéria, Luxemburg, Mexikó, Nagy-Arábia, Szíria, 
Törökország, Új-Zéland, Uruguay, Venezuela és Dél-Vietnam. 

12  John Foster Dulles, amerikai politikus, élt: 1888–1959.
13  Yoshida Shigeru –吉田 茂 , Japán miniszterelnöke: 1946–1947 és 1948–1954. Élt: 1878–1967.
14  Mészáros Tamás, „A japán békeszerződés (1951)” (szócikk), Grotius, 2010,  http://grotius.hu/

publ/displ.asp?id=FHORXM (letöltés dátuma: 2011.11.05.).
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A listából feltűnik, hogy igen sok olyan ország képviseltette magát, amelynek 
a háború során nem sok kapcsolata volt Japánnal, viszont olyan fontos államok, 
mint India, Kína, Korea vagy a Szovjetunió nincs a szerződő felek közt. Ezek 
közül az első három részt sem vett a konferencián. India Nehru15 miniszterelnök 
elnemkötelezettségi külpolitikája, Korea az éppen akkor zajló háború miatt nem 
tudott részt venni, míg Kína esetében a megosztott kormány elismerése okozott 
problémákat. A békeszerződést alá nem írókkal, később kétoldalú szerződéseket 
kötött Japán. 1952-ben a tajvani kormánnyal és Indiával is. Ezenkívül Japán tizen-
két ázsiai állammal kötött jóvátételi és kártérítési egyezményeket. Az itt vállalt 
több mint 500 milliárd jennyi kötelezettségét 1975 végéig teljesítette.

A Szovjetunió ugyan részt vett a konferencián, ám magát a szerződést nem 
írta alá, mert úgy érezte, hogy az csak az Egyesült Államok befolyását biztosítja 
Japánban. Nem értett egyet az ország újra felfegyverezésével, és véleménye szerint 
a területi problémákat nem oldhatta meg megfelelően a szerződés. 

Annak ellenére, hogy 1956-ban a Szovjetunió és Japán közös nyilatkozatban 
rögzítette a hadiállapot megszűnését és jegyzőkönyvet írtak alá a kölcsönös 
kereskedelmi kapcsolatok fejlesztéséről, békeszerződés a mai napig sem szü-
letett köztük. 

A békeszerződés tartalma 

Az I. fejezet a „Béke” címet viseli. Ebben a Szövetséges Hatalmak és Japán közötti 
hadiállapot beszüntetését, és Japán szuverenitását rögzítik. 

A II. fejezet a területi intézkedéseket tartalmazza. Ebben Japán többek közt 
lemond Koreára vonatkozó jogairól, jogcímeiről és igényeiről, a Kuril-szigete-
ket és Szahalin azon részét érintő igényéről, amelyek az 1905. szeptember 5-i 
porthsmouth-i szerződés alapján kerültek japán uralom alá. Elismeri továbbá 
az ENSZ gyámsági rendszer 1947-es kiterjesztését. Japán hozzájárul, hogy több 
japán területet az Egyesült Államok kizárólagos igazgatása alá vonjanak. Ide 
tartozik például a Ryū-Kyū szigetek (beleértve Okinawa szigetét) és a Daitō 
szigetek. Ezen helyeken az „Egyesült Államok jogosult egészben vagy részben 
gyakorolni a közigazgatást, törvényhozás és bíráskodás jogkörét e szigetek te-
rülete és lakossága felett, beleértve a területi vizeket is.”16  

Ez felhatalmazza az Egyesült Államokat, hogy továbbra is katonai támasz-
pontot tartsanak fent – a mai napig is – Okinawa szigetén. Ezt rögzítették 

15  Dzsaváharlál Nehru – a független India első miniszterelnöke 1947–1967-ig. Élt: 1889–1964.
16  Halmosy, i. m., 205.
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az ame rikai–japán biztonsági egyezményben is. A fentiekben említett területen 
levő, japán nemzeti ingóságokról, javakról, követelésekről különleges megálla-
podások fognak rendelkezni. 

Az amerikai irányítás Japánban ma már természetesen nem érvényesül ilyen 
mértékben, azonban továbbra is számos kellemetlen incidens történik az ame-
rikai támaszpontok miatt, és hiába kezdték meg az ott állomásozó amerikai 
katonák átszállítását más szigetekre, a folyamat lassú és sok további egyeztetést 
igényel. Míg az okinawai kormányzó a közakaratnak is eleget téve a támaszpontok 
minél hamarabbi felszámolását sürgeti, addig a kormány nehezen tudja teljesí-
teni az ehhez szükséges feltételeket. Hatoyama Yukio17 2010-es lemondásában 
is közrejátszhatott, hogy nem tudta betartani a választási ígéretiben Okinawára 
vonatkozó pontokat. 

Japán területét a négy sziget: Hokkaidō, Honshū, Shikoku, Kyūshū, és néhány 
kisebb közeli szigetcsoport alkotja. 

A területi rendezés sok kérdést nyitva hagyott. Az egyik legfontosabb ilyen 
a Kuril-szigetek helyzete. A Kuril-szigeteken eredetileg az az ainu népcsoport 
élt, amely Hokkaidō őslakosságát is alkotta, majd a 18. századtól megkezdődött 
az orosz betelepülés is. Iturup szigetén még volt orosz település, azonban az at-
tól délre lévő szigeteket a Tokugawa sógunátus felügyelte. 1855-ben a Shinodai 
egyezmény alapján az Iturup és az attól délre lévő szigetek japán uralom alá, míg 
az Uruptól északra fekvő szigetek orosz uralom alá tartoznak. Szahalin szigetén 
mindkét nép lakosai élhettek. 1875-ben Japán a szentpétervári egyezményben 
lemondott Szahalinról a Kuril-szigetekért cserébe. Az 1904 és1905 között zajló 
japán-orosz háborút lezáró, Roosevelt közreműködésével létrejövő portsmouth-i 
békében mivel az oroszok nem tudtak jóvátételt fizetni, átadták Szahalin déli 
részét és a Kuril szigeteket.

Jelen szerződés a portsmouth-i megállapodást semmisé teszi, azonban a ja-
pánok szerint ők már korábban is jogosultak voltak a Kuril-szigetek négy tag-
jára, így ezt az igényüket most is fenntartják. Továbbá mivel a szovjetek nem 
írták alá a szerződést, így nem is hivatkozhatnak rá. A szigetek helyzete ma 
sem megoldott, és emiatt békeszerződés sem jött létre. A szigetek területe maga 
ásványkincsekben szegény, de az alattuk elterülő kőolaj és földgáz területekre 
mindkét állam igényt tart.

A III. fejezet a biztonság megőrzésének módjairól rendelkezik. Japán elfogadja 
az ENSZ Alapokmányának 2. cikkelyét, azaz nemzetközi vitáit békés módon 

17  Hatoyama Yukio - 鳩山 由紀夫(1947-), Japán miniszterelnöke 2009. szeptember 16. és 2010. 
június 2. között. 
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rendezi, más államok függetlenségét sértő erőszakos vagy erőszakkal fenyegető 
tevékenységeket nem végezhet, segítenie kell az ENSZ-t, illetve nem segíthet 
az ENSZ-szel szembenálló államot. Rögzítik Japán – az Alapokmány 52. cik-
kelyében említett – egyéni vagy kollektív önvédelemre való jogát, illetve, hogy 
Japán jogosult kollektív biztonsági megállapodások kötésére. A fejezet további 
része a Szövetséges Hatalmak megszálló erőinek kivonásáról szól. Ezt legkésőbb 
90 napon belül meg kell tenni, ám ha Japán úgy dönt, többoldalú egyezmények 
alapján állomásozhatnak külföldi fegyveres csapatok az ország területén. Így 
az amerikai csapatok maradásának nincs jogi akadálya. 

A IV. fejezetben a politikai és gazdasági rendelkezéseket veszik sorra. A fe-
jezet első cikkelyében a Japán és a Szövetséges Hatalmak közti kétoldalú szer-
ződések és egyezmények érvényben tartását és felújítását a szerződő felek 
döntésére bízza azzal a kikötéssel, hogy az esetleges módosításoknak a jelen 
Szerződéshez igazodniuk kell. A nyílttengeri halászat szabályozásáról vagy 
korlátozásáról és ezen területek fenntartásáról tárgyalásokat kell kezdenie 
az érintett Szövetséges Hatalmakkal. Politikai intézkedés továbbá, hogy Ja-
pánnak el kell fogadnia az ott vagy máshol működő Távol-Keleti Nemzetközi 
Katonai Bíróság és háborús ügyeiben ítélkező más szövetséges bíróság által 
hozott ítéleteket. Kegyelmezést, feltételes szabadlábra helyezést Japán javas-
latára csak azon kormány vagy kormányok beleegyezésével lehet megítélni, 
amelyik a bírói ítéletet meghozta.

Az V. fejezetben a japán jóvátétel kérdését rögzítik. A Szövetséges hatalmak 
Japán nehéz gazdasági helyzetére hivatkozva, eltekintenek a jóvátételtől, azonban 
a helyreállításhoz Japánnak rendelkezésre kell bocsátania népének szolgálatát. 
A jóvátételtől függetlenül kártalanítania kell a hadifoglyokat, sőt Kína és Korea 
kitüntetett elbánásban részesül az okozott károk megtérítésében. 

Jelen szerződés ugyan megemlíti a hadifoglyokat, ám sok olyan károsultat 
kihagynak, akiknek helyzete máig nem tisztázott. Ilyen különleges esetek 
például a japán katonáknak biztosított „kényelmi hölgyek”, akiket többnyire 
Koreából, Kínából hurcoltak el és rabszolgaként tartottak a katonai bordély-
házakban.18 A japán állam eleinte elismerte ezeket a bordélyházakat, azonban 
kártérítési perüket a japán bíróság elutasította, és a nyilvános bocsánatkéréstől 
is elzárkóztak. Az ilyen ügyek lezárása sok akadályba ütközik, többek között 
azért is, mert ezek az események még az új alkotmány előtt történtek, és ab-
ban nem foglalkoznak vele, így úgy gondolják, hogy ma már nincs jogalapja 
a kártérítésnek.

18  Gy. Horváth László, Japán kulturális lexikon, Covina kiadó, Szekszárd, 1999.
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A VI. fejezet a viták rendezését a Nemzetközi Bíróság elé utalja.
A VII. fejezet a hatálybalépés körülményeit írja le, illetve hogy ha Japán az elkö-

vetkezendő években előnyösebb békeszerződést kötne egy másik állammal, akkor 
azon előnyösebb feltételeknek érvényesülni kell jelen szerződés feleire is. 

A békeszerződést két nyilatkozat egészíti ki, az egyikben Japán elismeri mind-
azon hatályos többoldalú nemzetközi egyezményeket, amelyeknek Japán 1939. 
szeptember 1-jén részese volt. Továbbá a japán kormány elismeri a Szövetséges 
Hatalmak azon jogát, hogy felkutassák és gondozzák az ország területén talál-
ható háborús sírokat, temetőket és emlékműveket. 

A japán-amerikai kapcsolat

A békeszerződésben világosan látszik az Egyesült Államok fölénye, és a számá-
ra kedvező feltételek kialakítása. A szerződéssel egy időben aláírtak még egy 
amerikai-japán biztonsági szerződést. Ez a szerződés kifejti, hogy mivel Japánt 
lefegyverezték, nem tud eleget tenni az ENSZ Alapokmány által biztosított 
önvédelmi jogának, így nagy veszélyt jelentene, ha védelem nélkül maradna 
a szigetország. Ezért Japán „óhajtja”, hogy az Egyesült Államok csapatai tovább 
ott maradjanak.19

Mindezt kétoldalú szerződések aláírásához kötve lehetővé teszi a békeszerző-
dés. Japán megkeresésére az Egyesült Államok hajlandó bizonyos fegyveres erő-
ket Japánban és környékén fenntartani. A szerződés biztosítja, hogy az amerikai 
csapatok hozzájáruljanak a nemzetközi béke fenntartásához, Japán biztonságá-
hoz külső támadás esetén, illetve a kormányfő felkérésére belső zendülésekkor 
is. Japán ellenben az Egyesült Államok hozzájárulása nélkül nem biztosíthat 
támaszpontot vagy bármilyen jogot egy harmadik államnak. 

A szerződés hatályát veszti, ha lesz olyan ENSZ megállapodás, amely mind 
az Egyesült Államok mind Japán véleménye szerint kielégítően gondoskodik 
a béke és a biztonság fenntartásáról Japán térségében

Ilyen megállapodás a mai napig nem született és mint már említettem, amerikai 
csapatok jelenleg is nagy számban tartózkodnak Japánban. Nem biztos azonban, 
hogy ez csak az amerikai érdekeket szolgálja, ugyanis azáltal, hogy a csapatok 
ott vannak, minden esemény, amely Japánban történik, az Egyesült Államokat 
is szervesen érinti. Ez egy olyan szövetségi kapcsolatot biztosít, amely a hadá-
szatilag még mindig hátrányból induló Japánnak nagyon fontos. 

19  Halmosy, i. m.
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Összegzés

Elmondhatjuk, hogy a japán békeszerződés megszületése nagyon fontos volt 
az Amerikai Egyesült Államok számára. A hidegháború azon szakaszában, 
amikor az ázsiai térségben sorra kerekedett felül a kommunista ideológia, 
az Államok nem engedhette, hogy Japánt is elveszítse. Később a dominó-elv20 
legfontosabb eleme is Japán és az ott rejtőző ipari potenciál lesz. Fontos stra-
tégiai szerepének is köszönheti a szigetország, hogy ilyen feltételek mellett 
fejezhette be végül a háborút. Az Egyesült Államok a mai napig megőrizte 
befolyását, de Japánnak az elkövetkezendő években valószínűleg felül kell vizs-
gálnia alkotmányát és nagyobb szerepet kell vállalnia az ENSZ-ben is, hiszen 
nem lehet tudni, hogy az Államok meddig tudja fenntartani támaszpontjait. 
Az Oroszországgal való békeszerződés hiánya és a Kuril-szigetek rendezetlen 
helyzete is mutatja, milyen nagy hatással van a Japán államra a békeszerződés 
mind a mai napig. 
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Muszka Katalin

Koryo Saram: A Közép-Ázsiába 
deportált koreaiak története

I. Bevezető

Napjainkban fokozott figyelem övezi a két Koreát és a koreai nemzetet. Mindez 
köszönhető talán a Koreai-félsziget északi és déli pólusa, valamint a térségben 
jelen lévő vezető nagyhatalmak között évek óta folyó tárgyalásoknak, a koreai 
nagyvállalatok termékei globális jelenlétének és népszerűségének, vagy akár 
a (leginkább populáris) kultúrát terjesztő „koreai hullámnak”, de tény és való, 
hogy Korea, az ország történelme, a nyelv és a kultúra egyre növekvő érdeklő-
désnek örvend.

1. Koreaiak a nagyvilágban
Az ember azt gondolná, hogy egy (két) olyan viszonylag kis területű és lakosságú 
ország, mint Korea, viszonylag elszigetelten tölti napjait a két távol-keleti óriás, 
Kína és Japán között a Koreai-félszigeten. Ugyanakkor a koreai a világon az egyik 
legmobilisabb nép. A koreaiak lelkes turisták, rengeteget utaznak külföldre üzleti 
ügyben, bárhol a világon lépten-nyomon koreaiakba botolhatunk, és az ame-
rikaiak után a koreaiak az előkelő második helyet mondhatják maguknak, ami 
a világon kifejtett misszionáriusi tevékenységet illeti. 

Több ország is jelentős koreai népességgel rendelkezik, köztük Magyarországon 
is viszonylag nagyobb koreai közösség él. A legtöbb Koreán kívül élő koreai ter-
mészetesen Kínában és az Egyesült Államokban él, e kettőt követi Japán, Orosz-
ország és Kanada. Kevesen gondolnánk, hogy jelentős koreai kisebbség él olyan 
– hétköznapi szóval élve – „eldugott” helyeken, mint Közép-Ázsia és azon belül 
is, Kazahsztán és Üzbegisztán. Az magától értetődő, hogy sok koreai egy szebb 
és jobb élet reményében vándorolt ki a messzi Nyugatra, de vajon mi vezette ezt 
az amúgy világjáró népet olyan országokba, ahol az ilyen remények irreálisak?

Sajnos, nem a saját akaratuk. A század elején jelentős számú koreai élt a Koreán 
kívüli Távol-Keleten, és a Szovjetunió megalakulása után nem is olyan sokkal, 
Sztálin igazgatása alatt fordult sorsuk szomorúra, és kényszerítették őket elhagyni 



338 Muszka Katalin

otthonukat, hogy az akkori Szovjetunió kies közép-ázsiai területeire deportálják 
őket.  Így vált a koreai nép Sztálin etnikai tisztogatásának első áldozatává.

Dolgozatom célja, hogy röviden átfogó képet nyújtson az akkori helyzetről 
és körülményekről, bemutassa, hogyan folyt a deportálás, és hogy mi történt 
a közép-ázsiai koreai közösséggel a deportálást követően egészen napjainkig. 

II. A szovjet távol-keleti koreaiak és deportálásuk

1.  a szovjetunió a deportálások idején
A Szovjetuniót 1922-ben, az Orosz Birodalom 1917-es bukását követően hozta 
létre négy szovjetköztársaság.  Ezt az óriásállamot számos autonóm köztársaság, 
autonóm és nemzetiségi körzet alkotta, s az Oroszországi Kommunista Párt irá-
nyítása alatt állt. A szovjet távol-keleti koreaiak deportálását Sztálin hivatali ideje 
alatt hajtották végre. A Generalisszimusz, Sztálin 1922-ben lépett hivatalba, akkor 
még a bolsevik párt főtitkáraként, s haláláig, 1953-ig volt a Szovjetunió diktátora. 
A koreaiak deportálásáról szóló rendeletet ő és Molotov írták alá.

A Szovjetunió 1991-ben bomlott fel, s ezzel egyidőben létrejött a FÁK (Független 
Államok Közössége, Содружество Независимых Государств), melynek 11 ország 
volt tagja, ezekből mára kettő kilépett. Az alábbiakban a dolgozatomban kiemelt 
Kazahsztán és Üzbegisztán máig a FÁK tagja és az elmúlt évek során számos gaz-
dasági, katonai és egyéb együttműködési egyezményt írtak alá Oroszországgal. 

2. Koreaiak a szovjetunióban az 1920-as évek előtt
Az első orosz távol-keleti koreai telepesek az 1863-as koreai szárazság idején 
érkeztek az Orosz Birodalomba. Újabb hullám érkezett az 1869-70-es koreai 
éhínség idején. 1883-ra a koreai lakosság száma már meghaladta a harminc-
kétezret, s az 1890-es években elnyerték a jogot, hogy az Orosz Birodalom ál-
lampolgáraként regisztrálják magukat. A későbbiekben az orosz földre települő 
koreaiak száma egyre nőtt, leginkább az 1904–05-ös japán–orosz háború idején, 
valamint a növekvő koreai japán befolyással egy időben.

1917-re már több mint százezerre nőtt a koreai lakosság, 1926-ra pedig már 
több mint százhetvenezerre, és a későbbiekben is tovább nőtt. Ebben az időben 
sok koreai kérvényezett szovjet állampolgárságot, de a többség „politikailag 
gyanúsnak” minősült és elutasították a kérvényeiket. Miután a szovjet kormány 
beleegyezett, hogy Birobidzsanban egy Zsidó Autonóm Kerületet hozzanak létre, 
annak mintájára a koreaiak is engedélyt kértek egy Távol-keleti Koreai Nemzeti 
Körzet létrehozására, de ezt a kormány 1929-ben visszautasította.
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3. az első deportálás
Mindezek után kettős politika látszott kirajzolódni. A szovjet kormány egyrészt 
támogatta, hogy koreai nyelvű iskolák és folyóiratok létesüljenek, másodrészt 
felhasználta a koreaiakat propagandacélokra is: szovjet mintakisebbségségnek 
tüntették fel őket, valamint kidomborították a kapitalista japán uralom alatt, 
a határ túloldalán sínylődő koreaiak szenvedéseit.  

1926. december 6-án a központi kormány elfogadott egy titkos tervet, amely 
szerint a Szovjetunió iránti hűtlenség alapos gyanújára alapozva a szovjet-ko-
reaiak felét, körülbelül nyolcvannyolcezer embert visszatelepítenek Habarovszk-
tól Északra. Különböző politikai és költségvetési okokból 1930-ig nem hajtották 
végre a kitelepítési tervet. Az első transzfer 1930-ban indult útjára, és az északra 
irányuló áttelepítések kis létszámmal folytatódtak 1931-ig, amikor a tervet hiva-
talosan is feladták. Csupán kétezer-ötszáz koreait telepítettek északabbra, mégis 
ez az eset volt a legelső a szovjet etnikai tisztogatások és kitelepítések sorában. 
Az igazán nagyléptékű kitelepítés 1937-ig váratott magára, abból a félelemből 
adódóan, hogy a japánok esetleg casus bellinek tekinthetik.

1937 augusztusában újra felmerült az áttelepítés gondolata, hogy megakadá-
lyozzák a „japán kémek előrenyomulását” a Szovjetunió távol-keleti régiójában. 
A megannyi koreai sorsát eldöntő, 1428-326CC számú rendeletet 1937. augusz-
tus 21-én Sztálin és Molotov látták el aláírásukkal, a hírhedt dokumentumban 
meghatározták a deportálás módját és végrehajtási idejét. A döntés alapján 
a koreaiakat a mai Kazahsztán és Üzbegisztán, akkor még szovjet tagállamok, 
területére kellett szállítani.

A deportálási műveletet, amelyet japán kémellenes politikai kampánnyal egé-
szítettek ki, 1937. október 25-én fejezték be. A műveletet az ún. NKVD Trojka 
felügyelte, szigorú határidőkkel. Három tételben végezték a műveletet, az elsők 
a Poszjet és Grodekovo környéki koreaiak voltak. Az út 30–40 napig tartott 
és egy-egy „menet” 50 vonat-kocsiból állt, minden kocsiban 25–30 emberrel.  
Az összesítés alapján 171 781 személyt telepítettek át, ebből megközelítőleg száz-
ezret Kazahsztánba, hetvennégyezret pedig Üzbegisztánba. Harmincnégyezer 
embert a kazahsztáni elhagyatott Ustobe régióba küldtek, ahol se szállás, se 
élelem nem várta őket, és több mint három évig kellett küzdeniük, hogy gon-
doskodjanak magukról.

4. Élet a deportálás után
Az első években nagy szenvedés várt a koreaiakra. Jogaik szinte a semmivel voltak 
egyenlők, nagy volt az éhínség, s nem volt hol lakniuk. Legnagyobb segítségük 
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maga a helyi lakosság volt, sok kazah némi apróbb elvégzett munkáért cserébe 
szállást és élelmet kínált a hontalan koreaiaknak.

Japán kémeknek bélyegezték őket, és a Vörös Hadsereghez sem volt szabad 
csatlakozniuk. Lévén a koreaiak kitűnő földművelők voltak, a kormány elrendelte, 
hogy a kolhozokban dolgozzanak. Munkájukat szorgalommal és kiváló ered-
ményekkel végezték, több mint százan még aranycsillagot is kaptak. Termelési 
falujukat vagy városukat azonban nem volt szabad elhagyniuk, a nagyszerű 
termelési eredményeknek köszönhetően többeket Észak-Koreába küldtek, hogy 
ismereteiket átadják az ottani koreaiaknak is, de az északi kormány bizalmat-
lanul fogadta és hazaküldte őket. Csupán Sztálin 1953-as halála után adódott 
lehetőség számukra, hogy több szabadságjogot követeljenek. 

A kormány tiltotta köreikben, hogy anyanyelvükön beszéljenek, mind oda-
haza, mind az iskolában és a munkahelyeken megkövetelték az orosz nyelv 
használatát, a koreai nyelvű tankönyveket elégették. S noha a kormány adott 
ki koreai nyelvű folyóiratokat és lapokat, és Ustobéban alapított egy koreai 
színházat, ahol koreaiul is játszottak különböző színdarabokat, ezek nagyrészt 
mind propagandacélokat szolgáltak. S ami még súlyosabb, a közép-ázsiai 
koreaiaknak egyre inkább gondot okozott a hangeul, saját írásuk elsajátí-
tása, mivel nem használhatták anyanyelvüket, és egyre nagyobb teret nyert 
az orosz nyelv.

1956-ban Hruscsovtól megkapták az őket megillető mozgásszabadságot és 
sokan a városokba költöztek, és tanárnak, orvosnak kezdtek tanulni. A koreaiak 
magas szintű szakmai színvonalának és a koreai munkamorálnak köszönhetően 
számos közép-ázsiai koreai fehér galléros szakmát tanult és végzett, valamint 
sokan magas szintű kormánypozíciókat is elnyertek. 

1991 után elfogadtak egy nyilatkozatot, amely szerint visszaállítják a kitelepített 
koreaiak jogait, visszatérhetnek korábbi lakhelyükre, kérhetik az orosz állam-
polgárságot és egyéb juttatásokban is részesülhetnek.

5. Koryo saram: a volt szovjet tagállamok területén élő koreaiak
a) a koryo saram elnevezés
A volt szovjet tagállamok területén élő koreaiak a koryo saram (Корё сарам,
고려사람) névvel illetik magukat. Ha oroszul a karejci (корейцы) szót hasz-
nálják, nem tesznek különbséget a koreai területről érkező vagy az etnikai 
koreaiak között. A koreai nyelvben is, mivel a Goryeo-kori koreaiakra is ezzel 
a szóval utalnak, a kettősség elkerülése végett a volt szovjet államok terüle-
tén élő etnikai koreaiakra való utaláskor inkább a koryoin (고려인高麗人) 
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kifejezést használják, melynek jelentése egy az egyben megegyezik a koryo 
saram kifejezésével, csak ez esetben az „ember” szó sino-koreai változatát 
használják.

B) a koryo saram helyzete napjainkban
A napjainkban a FÁK-államok területén élő koreai etnikum számát négyszáz-
hetvenezerre becsülik. Ezen belül az eloszlás a következő:

Ország Koreai lakosság száma
Üzbegisztán 198 000
Oroszország 125 000
Kazahsztán 105 000
Kirgizisztán 19 000
Ukrajna 9 000
Tádzsikisztán 6 000
Türkmenisztán 3 000
Egyéb tagköztársaság 5 000

Oroszországban az etnikai koreaiak száma nem csak a természetes szaporulatnak 
köszönhetően nőtt, sok az észak-koreai és Kínából érkezett koreai vendégmun-
kás, illetve Dél-Koreából is áttelepültek üzletemberek, befektetők. Érdekes módon 
Ukrajnában a 2001-es népszámlálás során még több mint tizenkétezren vallották 
magukat a koreai etnikumhoz tartozónak, de csupán 12,5 százalékuk vallotta 
anyanyelvének a koreait, a többség (76 százalék) az oroszt vallotta anyanyelvék, 
és csupán töredékük az ukránt. Ukrajnában működik az Ukrajnai Koreaiak Tár-
sasága, amely 1996-ban Harkovban létrehozta az első ukrajnai koreai iskolát.

A közép-ázsiai térség legnagyobb koreai etnikumával rendelkező két ország 
Üzbegisztán és Kazahsztán. Kazahsztánban a koreai lakosság száma viszonylag 
stabil maradt az évek során, ellentétben a németekkel, akik a Szovjetunió fel-
bomlása után nagy számban Németországba emigráltak. A kazahsztáni koreaiak 
Alma-Ata, a korábbi főváros vonzáskörzetére koncentrálódnak. Németországgal 
ellentétben Dél-Korea nem igazán tett erőfeszítéseket arra, hogy a helyi koreaiakat 
emigrálásra buzdítsa, ugyanakkor 2001-ben Biskekben létrejött egy Koreai Ok-
tatási Központ, ami a kultúrát és a nyelvet népszerűsíti. Az országban dél-koreai 
keresztény misszionáriusok is aktívan tevékenykednek.
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Az üzbegisztáni koreai közösség főleg vidéken koncentrálódik. Üzbegisztán 
önállósodása után sokan nyelvi problémákkal szembesültek, hiszen beszéltek 
koreaiul és oroszul, de üzbégül nem. Ezért a helyi nyelvet nem beszélő koreaiak 
számára a későbbiekben a munkavállalás nagy nehézségekbe ütközött, sokan 
elhagyták az országot, hogy Oroszországban próbáljanak szerencsét.

A két Koreába történő emigrálás nem igazán volt jelentős. Néhányan politikai 
vagy üzleti kötődés miatt hazatértek Észak- vagy Dél-Koreába, e koreaiak száma 
azonban alacsony. Érdekesség, hogy 2005-ös adatok szerint Dél-Koreában több 
mint tízezer üzbég vendégmunkás dolgozott. Valószínűsíthető, hogy e munká-
sok többsége etnikai koreai.

c) a közép-ázsiai koreai nyelv: koryo mal
A közép-ázsiai régióban élő koreai etnikum anyanyelvét a koryo mal (고려말, 
Корё маль, 중앙아시아 한국어jungang asia hangugeo) névvel illeti. Ez a stan-
dard koreai nyelv hamgyeong nyelvjárásából származó nyelvváltozat. A koreai 
nyelv e változata nem igazán egységes, régebben a helyesírás az északi normákat 
követte, mára ez már keveredik a déli normákat követő helyesírással. Lavrenti Son 
koreai származású szovjet drámaíró Emlék (기억) című színdarabjában örökí-
tette meg a koreaiak deportálás alatti szenvedéseit, s darabját koryo malban írta. 
Ugyanakkor a koryo mal nem egységes, nem használják az iskolákban az oktatás 
nyelveként, ahol pedig koreait oktatnak, hogy az északi vagy déli nyelvi szabá-
lyokat követő standard koreait oktatják-e, az csupán az oktató északi vagy déli 
származásán múlik. Egy professzor megpróbálta az Alma-Ata Egyetemen a koryo 
malt oktatni, de próbálkozása kudarcba fulladt. Egy egységes romanizált koryo 
mal létrehozására is történt kísérlet az 1930-as években, szintén sikertelenül.

D) Koreai kultúra Közép-ázsiában
Közép-Ázsiába való érkezésük után a koreaiak gyorsan alkalmazkodtak a helyi 
viszonyokhoz és a helyi lakosság életstílusához. Lassan elhagyták a hagyomá-
nyos koreai öltözékek viseletét, de a helyi viselet helyett a nyugati ruházkodási 
szokásokat vették át. A különböző ünnepek is más színezetet nyertek: az eskü-
vők az orosz szokásokat kezdték követni, a temetések az emeletes épületek miatt 
módosultak, hiszen a holtak koporsóit kiviszik az épületből, de míg a koreai 
házakon erre egy nyílás szokott szolgálni, egy többemeletes házban a több kijárat 
van, ezért mindegyik emeleten mindegyik kijárat küszöbébe három kis rovát-
kát véstek. A halottak nevét kínai írásjegyekkel volt szokás írni, de mivel a helyi 
koreaiak körében már alig akadt valaki, aki még ismerte volna ezeket, a hangeul 
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használata került előtérbe. Az első és a hatvanadik születésnap megünneplése 
ugyanakkor teljesen megőrizte koreaiságát. 

Ami a koreai névadási szokásokat illeti, azok is enyhén módosultak. Többen 
az orosz mintát követik, mások maradnak a koreainál, ugyanakkor a koreai 
neveket is leírják cirill betűkkel, és sok vezetéknévhez hozzátoldanak egy -gaj 
toldalékszócskát, amelynek eredete egyelőre tisztázatlan. Házasságkötéskor orosz 
szokás szerint a feleség felveszi férje vezetéknevét, míg koreai szokás szerint 
megőrzik a lánykori vezetéknevet. A statisztikák szerint a vegyes házasságok 
esetében is a koreai hatás az erősebb, kevés koryo saram nő vett fel orosz ve-
zetéknevet. Az orosz vezetéknevek a viselő nemét is jelzik (-ov, -ova), ez a fajta 
vezetéknév-használat sem terjedt el. Mivel sok koryo saram már nem igazán 
bírja a koreai nyelvet, gyerekeiknek orosz nevet adnak. Ilyenkor a dullimja 
szerepét sokszor a név kezdőbetűje veszi át, mely megegyezik a szülő nevének 
kezdőbetűjével.

A koreai konyhaművészet nagyjából megőrizte integritását. A koryo malhoz 
hasonlóan, a gasztronómia területén is meghatározó az észak-koreai Ham-
gyeong körzet. Érdekes módon néhány hagyományos koreai étel, mint a bul-
gogi, a bibimbap vagy a samgyeopsal, kevéssé ismert a koryeo saram számára. 
Oroszországban viszont elterjedt egy koryo saram ínyencség: a csípős répasaláta, 
amelyet „répasaláta koreai módra” (Морковь по-корейски) néven emlegetnek 
az étek kedvelői.

Fentebb említettem, hogy sok koryo saram magas fokú végzettséget szerzett, 
és nem kevesen fontos kormánypozíciókat töltöttek be. Ehhez hasonlóan talál-
hatunk a kultúrában vagy egyéb területeken kiemelkedőt alkotó koryo saram 
származású hírességeket. Ilyen Viktor Coj rockzenész, a híres Kino rockegyüttes 
énekese, Lavrenti Son drámaíró, German Kim, a koryo sarammal foglalkozó leg-
nevesebb kutató, jelenleg egy kazahsztáni egyetem Koreai Tanszékének oktatója, 
Vlagyimir Kim, milliárdos kazah üzletember, Alexandra Kim, az első koreai 
kommunista, Nellie Kim, Szergej Coj és Denisz Ten olimpikonok.

III. Összegzés

A fentiekben röviden bemutattam a távol-keleti, majd később közép-ázsiaivá 
lett koreai etnikum sorsát és körülményeit a deportálás előtt, a deportálás idején 
és a deportálások után egészen napjainkig. Dolgozatom talán nem olyan mély 
és részletes, mint German Kim vagy Michael Gelb írásai, de remélem, azon célját, 
hogy átfogó képet nyújtson a koryo saramról, sikerrel elérte.



344 Muszka Katalin

A koreai nép a történelem során rengeteg hányattatáson ment keresztül, s ezek 
intenzitása, mondhatni, hogy a tizenkilencedik század középétől kezdve fokozó-
dott a japán gyarmati uralom, majd az azt követő koreai háború idején. Tiszteletre 
méltó, ahogyan a Közép-Ázsiába kényszerített koreai közösség alkalmazkodott 
a helyi viszonyokhoz, s szorgalmának és kitartásának köszönhetően nem csak 
saját nemzetük, de egyúttal egy másik állam büszkeségévé is váltak. 
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csendom andrea

A Japánban élő koreai kisebbség,
a zainichi „probléma”

Félreértések a koreai betelepülések 
kapcsán és napjaink generációs problémái

Bevezetőként a zainichi problémáról

Napjaink japán társadalmának egyik égető és régóta megoldásra váró prob-
lémája a Japánban élő koreaiak kérdése. A zainichi kankoku/chōsenjin,1 ösz-
szefoglalóan zainichi koreainak2 nevezett kisebbség alkotja ma Japán második 
legnagyobb kisebbségét 26,6%-kal, amely a japán kormány 2010-es felmérése 
alapján3 565 989 főt tesz ki.

A „Japánban élő koreaiak” megnevezésben – magyarul a zainichi korean 
szó tükörfordítása – a Koreai-félsziget politikai kettészakadása után össze-
mosódik a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság és a Koreai Köztársaság, 
holott Japánban különbség van a magukat észak-, vagy dél-koreainak tartók 
megítélésében. Az előző megnevezéseken kívül Japánban rövidítve használják 
még a zainichi szót,4 és egy harmadik szóval is illetik a koreai kisebbséget 
– amely bár használatos más kisebbségekre is, főként a koreaiakkal kapcso-
latban kavart vitákat a közelmúltban –, ez pedig a sangokujin5 ’harmadik 
országbeliek’. A megnevezés arra a történelmi eseményre utal vissza, ami-
kor a Szövetséges Hatalmak Japán megszállásakor nem tudták eldönteni, 

1 Japánul: 在日韓国・朝鮮人 ’Japánban élő dél-koreai/észak-koreai; koreaiul: 재일 한국인, 재일 
조선인. Dolgozatomban a japán szavak átírásakor a Hepburn-átírást használom. A főszövegben 
közlöm a témával kapcsolatos japán szavakat, lábjegyzetben ezeknek japános átiratát, valamint 
másodikként, ahol szükségesnek éreztem a kapcsolódó koreai megnevezéseket hangullel.  

2  在日コレアン
3  Nihon seifu tōkei. Tōroku gaikokujin tōkei. 2010.
4  Koreában pedig negatív értelemben ismert szó a kyobo (교포), és semleges hangulatú a tongbo 

(동포), ezekkel a szavakkal jelölik a külföldről haza települt koreaiakat is.
5  三国人
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hogy a koreaiak milyen nemzetiséghez is tartoznak – tekintve, hogy a Japán 
Birodalmon belül mindenki japán állampolgár volt –, ezért ezzel az ak-
kor még semleges megnevezéssel illették őket. Azonban, a háború alatti 
sérelmeiket megtorlandó, az akkoriban Japánban élő koreaiak különböző 
erőszakos cselekményei nyomán a szó hamarosan az ő pejoratív jelzőjükké 
vált, ma pedig a konzervatív illetve nacionalista érzelmű japánok egyik ked-
velt kifejezése. 2000-ben Tokió főpolgármestere, Ishihara Shintarō botrányt 
kavart beszédében is használta ezt a jelzőt, amikor „illegálisan bevándorolt 
harmadik országbeliekről”6 beszélt. Ez a rövid példa is jól illusztrálja, hogy 
a japán köztudatban, nem feltétlenül az egész kisebbségre jellemző erőszakos 
megnyilatkozások nyomán, hogyan alakult ki meghatározó, általában véve 
rossz kép a Japánban élő koreaiakról.

Esszém első részében magát a Japánban élő koreai kisebbséget fogom be-
mutatni. Kitérek azon történelmi okokra, amelyek viszonylag nagy létszámú 
koreai kisebbséget eredményeztek a szigetországban. Míg 1900 előtt alig pár 
száz főre tehető a Japánban élő koreaiak száma, 1905–1945 között meghaladta 
a két millió főt, és a San Franciscó-i Béke után a mai állapotokat megközelítő 
hatszázezer főre apadt a Japánban élő koreai populáció. Ma városok szerint is 
igen érdekes eloszlást mutatnak az adatok: Ōsaka: 126 511 fő, Tokió: 112 881 fő, 
Hyōgo megye: 51 991 fő, Aichi megye: 39 502 fő.

A történelmi tények bemutatása után, a második részben a kialakult helyzet, és 
a mai állapotok ismertetésének keretében felvázolom a koreai kisebbség önmeg-
szervezését, szervezeteiket és ezeken keresztül életvitelüket, valamint a Japánban 
kialakult sajátos zainichi kultúrát. 

Mint majd mindezen történelmi változásokon keresztül igyekszem szemlél-
tetni, ma már a harmadik generáció él Japánban. A Japánban felnőtt nemzedék 
többféle problémával küzd, amelyek közül egyfelől a generációs problémák, 
másfelől az identitásproblémák a legsúlyosabbak a fiatalabb generációk szá-
mára. Mindezen problémák két fő okára tanulmányom harmadik részében 
fogok kitérni. Röviden egyrészt arra, hogy nagy szerep jut a japán fél hozzá-
állásának, mivel elutasítóan viselkedik a koreai kisebbséggel szemben. Ennek 
okai nem abból a tényből fakadnak, hogy idegenek Japánban, sokkal inkább 
a velük szemben kialakult sztereotípiákra vezethetőek vissza. A zainichi ko-
reaiak identitásválsága kialakulásának másik fő okát az anyaországtól való 
eltávolodásban, az eredeti kultúrától való elszakadásban, de az újba még be 
nem illeszkedésben látom. 

6  「不法入国した三国人」ld. http://www.zinbun.kyoto-u.ac.jp/~mizna/chosenshi/seimei.html.
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I. A betelepülés négy szakasza 

Egyszerű felosztásban három – az első világháborúig, a második világháborút 
lezáró békéig és napjainkig tartó – bevándorlási hullámot különböztethetünk 
meg a Japánba betelepülő koreaiakkal kapcsolatban, azonban véleményem sze-
rint helyesebb négyről beszélni. Azért tartok szükségesnek négy bevándorlási 
szakaszt megkülönbeztetni, mert a japán megszállástól és az annexiótól kezdve 
egy igen sajátos időszakot figyelhetünk meg a két ország kapcsolatában. Tény, 
hogy Japán agresszióval érte el, hogy a Csoszon királyság végül a Japán Birodalom 
részévé váljon, és az ebben az időszakban a Koreai-félszigetről Japánba emigrálók 
nagy része a szegénység és munkanélküliség elől menekült a szigetországba, de 
nem beszélhetünk erőszakos áttelepítésről. Ezzel szemben a második világháború 
hat évében kényszer munkaszolgálatra erőszakkal telepítettek át koreaiakat, így 
ezt a két történelmi kort nem tartom szerencsésnek összemosni.

Az első korszak tehát az első egyenlőtlen szerződéstől (Nicchōshūkōjōki, 1876) 
a megszállásig (1905) tartó szakasz. A Remete királyságként is emlegetett Csoszon 
királyság a Japán által rájuk kényszerítetett Japán-Koreai Barátsági Szerződés-
sel7 nyitotta meg kapuit a külföld felé. Hasonlóan a néhány évtizeddel koráb-
ban lezajlott Japán ország-nyitáshoz, a koreaiak is törekedtek a külföldi kultúra 
megismerésére, így ebben a harminc évben elsőként koreai cserediákok jelentek 
meg Japánban, akiknek száma néhány száz főre volt tehető. Bár már korábban 
is tudunk arról, hogy a Koreai-félszigetről származó népréteg élt volna Japán-
ban – a Bunroku-Keichō vagy Imdzsin háború8 idején elhurcolt kézművesek 
–, azonban a mai értelemben zainichi koreainak nevezett kisebbségbe ők nem 
tartoznak bele, tekintve hogy bár őseikről tudják, hogy koreaiak voltak, mára 
teljesen integrálódtak a japán társadalomba.

A megszállástól és az annexiótól (1905–1910) kezdődő és a második világhá-
ború kezdetéig (1939) tartó bevándorlási szakaszt az ipari munkásréteg növeke-
dése jellemezte. A Koreai-félszigetről való kivándorlás fő okai között említhetjük 
a nehéz életkörülményeket, a munkanélküliséget, valamint Japánban az ipari 
fejlesztések miatt szükségessé vált munkaerőt főként a bányászat, vasútépítés 
terén. 1920 és 1930 között minden évben 8–15 ezer koreai kelt át Japánba a jobb 
élet reményében. A hirtelen megnövekedett nagyszámú bevándorló szükségessé 
tett bizonyos törvényi szabályozást. Ezért feltételekhez kötötték a bevándorlást, 
amelyek közül a legfontosabbak: minden letelepedni szándékozónak 10 yent 

7  日朝修好条規;  강화도조약 
8  1592–98. 文禄・慶長の役; 임진왜란



350 Csendom Andrea

kellett birtokolnia, értenie kellett japánul, és már eldöntött munkahelyre kel-
lett érkeznie. Az ebben az időszakban bevándorolt koreaiakat tekinthetjük már 
ténylegesen kisebbségnek.

A két világháború közötti időszak a Japánban élő koreai kisebbség kultúrája 
fénykorának is tekinthető. A bevándorlók megőrizték az anyaország kultúráját, 
népviseltben jártak, koreai ételeket készítettek, koreaiak lakta negyedekbe tö-
mörültek, amelyek közül sok ma is ismert. A japánok részéről azonban egy-egy 
természeti katasztrófa, vagy erőszakos incidens kapcsán a közhangulat a ko-
reaiak ellen fordult, így a Nagy Kantói földrengés (1923) után koreaiak elleni 
megmozdulások bontakoztak ki, mivel a köztudatban a Japánban élő koreaiak 
mint a pusztítás fő okozói jelentek meg.

A második világháború végéig (1945) valamint a San Franciscoi Béke (1952) 
aláírásáig tartó harmadik szakaszban nem bevándorlásról, hanem betelepítésről, 
illetve munkaszolgálatra való kötelezésről beszélhetünk. A háború idején mintegy 
720 ezer koreait hurcoltak el Japánba, Szahalinra, és egyéb déli szigetekre mint 
kényszermunkást (szénbányák, gyárak, földművelés stb.), ennek eredményeként 
1945-re számuk meghaladta a kétmillió főt.

A harmadik korszak bár igen rövid volt, hatásai a két nép későbbi kapcsolatain 
jelentős nyomokat hagytak. Egyrészt a koreai fél sokáig mintegy agresszorként 
tekintett a japánokra, ezért amikor az amerikai megszállással végre felszabadultak 
a munkaszolgálatból, sokan japánellenes felkeléseket szerveztek, és ugyanebben 
az időben nevük a kommunista párttal mosódott össze. Mások minél előbb 
haza kívántak térni, így a kikötőket elözönlötték a korábban elhurcolt koreaiak. 
Ez a felfordulás, a rendezettséghez szokott japán társadalomban megbotránkozást 
váltott ki és félelmet keltett. Ennek a zavaros időszaknak a hatásai máig érzékel-
hetőek a bevezetőben említett sangokujin probléma kapcsán. 

A koreai kisebbség identitásproblémáinak vizsgálata szempontjából a leg-
fontosabbnak a negyedik és egyben utolsó bevándorlási szakaszt tartom. Ebben 
az ötvenes évektől napjainkig terjedő időszakban a zainichi kisebbség széttagoló-
dását figyelhetjük meg, így a negyedik szakaszon belül is két szakaszt különböz-
tethetünk meg. A háború után nagyjából 700 ezer koreai maradt Japánban, ám 
elvesztették minden, az addigi Japán Birodalom területén számukra biztosított 
állampolgári jogukat. Ezt a régi, vagyis háború előtt betelepült koreai kisebbséget 
a szakirodalom old comernek9 nevezi. 

A Japánban maradt koreaiakat kötelezték, hogy regisztrálják magukat 
külföldiként, és 14 év fölött adjanak ujjlenyomatot, valamint amennyiben 

9  オールドカマー; 올드커머
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állampolgárságért folyamodnak mindenképp japánosítsák nevüket. A hábo-
rú után kialakult zainichi kép miatt egészen a hetvenes évek végéig nagyon 
rossz volt a koreai kisebbség megítélése. Tovább erősítette a velük szemben 
kialakult előítéleteket, hogy nagy százalékuk Észak-Korea szimpatizáns volt, 
Japánt csak mintegy átmeneti szállást tartotta számon, ezért meg sem pró-
bált alkalmazkodni. Ez a fajta viselkedésmód a japánokban szintén félelmet 
váltott ki, és előítéleteket szült.

Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem tértek haza rögtön a háború után. Erre 
egyrészt a Koreai háború kitörése szolgálhat válaszként. Másrészt, ha a statisz-
tikákat nézzük, ez lehetett az a népréteg, amely a két háború között költözött át 
a félszigetről, Japánban rendezték be az életüket, és gyakorlatilag már nem volt 
hová hazatérniük. 

Az 1980-as években egyfajta légköroldódás figyelhető meg, ami főként a gaz-
dasági fellendüléssel kapcsolható össze. Ekkor a régi betelepültekhez érkezett egy 
új hullám, a new comerek,10 akik a jobb élet reményében kelnek át Koreából.

A két zainichi koreai csoport között ideológiai különbségek figyelhetőek meg 
mind a politikai világnézet, mind az identitás terén, ezért ettől az időszaktól 
felbomlik a Japánban élő koreaiak viszonylagos egységessége. Míg az egyik 
csoport a Koreai-félsziget felé, másik részük Japán felé volt inkább elkötelezett. 
Ettől az időszaktól ugrik meg a nem Észak-, hanem Dél-Koreával szimpatizáló 
zainichik aránya.

A kilencvenes évek elején a japán kormány megpróbálta rendezni a nagyszá-
mú koreai kisebbség helyzetét. Mivel a japán törvények nem fogadják el a kettős 
állampolgárságot, egy 1991-es törvényrendeletben rögzítették, hogy azok, akik a 
második világháborút lezáró békerendelettel elvesztették a japán állampolgárságu-
kat – mert nem japán nemzetiségűek voltak, de Japánban maradtak –, törvényileg 
különleges elbánásban részesülnek. Ebbe a tokubetsu eijūsha11 kategóriába önkéntes 
alapon léphetnek be a kisebbség tagjai, így a mai zainichi populációból 395 235 főt 
tartanak nyilván ezen a jogcímen. Jelentős könnyítés ez számukra a mindennapi 
életben, mivel hasonlóan élhetnek a japán nemzetiségű állampolgárokhoz, azzal 
a különbséggel, hogy semmilyen politikai jogot nem birtokolnak.

A 2000-es években, Koizumi Junichirō miniszterelnöksége idején figyelhető 
meg a légköroldódás. 2002-ben közösen rendezte meg a két ország a Japán-Koreai 
Világkupát, aminek hatására fellendült a kulturális élet, és változás figyelhető 
meg a zainichi koreaiakkal szemben támasztott negatív előítéletekben is.

10  ニューカマー; 뉴커머
11  特別永住者
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2003-ban a japán NHK-n sugárzott koreai szappanopera, a Téli szonáta12 
nézettségi rekordokat döntve, egyfajta koreai lázat robbantott ki Japánban. 
2005-ben ezt koronázta meg a Koreai-Japán Barátság éve,13 így a 2000-es 
évek első felében a Japánban élő koreaiak helyzete is rendkívül kedvezőnek 
volt mondható.

Napjainkra azonban a recesszió, és az általa kísért nacionalizmus erősödésé-
vel újra lángra kaptak az előítéletek. Egyik kiváltó tényezője ennek a pachinko 
szerencsejáték üzletág, amit a japán köztudat Észak-Koreával hoz kapcsolatba. 
Ezenkívül az internet rohamos terjedésével, újfajta nacionalizmus, az internetes 
nacionalizmus is születőben van Japánban, amelynek alapját a Youtube videók és 
zainichi koreai ellenes oldalak adják. Ez utóbbiak közül is vezet a Sakurai Makoto 
által vezetett zainichik különleges engedélyét megtagadó egyesület, a zainichitok-
ken wo yurusenai shiminnokai,14 amelynek tagjai különböző demonstrációkat 
tartanak a Japánban élő koreaiak jogainak korlátozása mellett kampányolva, 
valamint – ha jogvesztetten nem kívánnak Japánban élni – a hazatelepülésük 
mellett érvelve.

II. A zainichi koreaiak életvitele és kultúrája Japánban

A második világháború után egymás után alakultak a Japánban élő koreaiak életét 
segítő szervezetek, amelyek a Koreai-háborúval az Észak-, illetve Dél-Koreához 
tartozás szerint is elkülönültek. A kezdetben több tagot számláló chongryon, 
hivatalos nevén a zainihon chōsenjin sōrengōkai15 1945-ben alakult és máig 
Észak-Koreával tart kapcsolatot. Ma a Japánban élő koreaiak 25%-a tartozik hoz-
zá. A Chongryon szervezésében működik az a 218 koreai iskola, chōsen gakkō,16 
amelybe a bölcsődétől egyetemig minden típusú iskola beletartozik. Az oktatás 
nyelve koreai, ideológiája pedig kommunista.

Napjaink legnagyobb szervezete azonban a Dél-Koreával szimpatizáló Min-
dan: zainihon daikanminkoku mindan,17 ami 1946-ban alakult. Ma a Japánban 
élő koreai kisebbség 65%-a tagja. A Chongryon és a Mindan tagjai létszámának 
alakulásából is egyértelműen látszik az a változás, amely a hovatartozás terén 
végbement a zainichi koreai populációban.

12  冬のソナタ, 겨울연 가
13  日韓友情年, 한일 우정의 해
14  在日特権を許さない市民の会
15  在日本朝鮮人総聯合会; 조선총련
16  朝鮮学校; 조선학교/우리학교
17  在日本大韓民国民団; 민단
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A két nagy egyesületen kívül két kisebbet érdemes még megemlíteni, 
az egyik a Japánban élő dél-koreaiak egyesülete, a zainippon kankokujin 
rengōkai;18 ezt a new comerek alapítottak az 1990-es években. Ezen kívül 
a negyedik szervezet a chōsen seki,19 vagyis Koreai állampolgárság, ami ,egy 
alternatív megoldást kínáló tömörülése azoknak, akik a fenti háromba nem 
tartoznak bele.

A különböző hivatalos szervezeteken kívül nagy jelentősége van még 
az identitástudat megőrzésben a Korea townként20 ismert koreai negyedek-
nek.  Különböző koreaiak által irányított üzleteket, éttermeket stb. magába 
foglaló negyedek szerte az országban léteznek. Jelentős Ōsaka Ikuno negyede; 
bár kicsi, de Kiotóban a Gion negyed szomszédságában is található egy Ko-
rea negyed, valamint ismert a Tokióban az Ueno állomáshoz közel található 
Kimcsi oldalváros,21 aminek élete a háború után lendült fel, és ma is számos 
étterem, kimcsi üzlet, népviseleti bolt, valamint pachinko kötődésű irodák 
találhatók itt.

A Japánban élő koreaiak megítélése folyamatosan változik, de összességében 
elmondhatjuk róla, hogy nem túl jó és jórészt a bűnözéssel kapcsolódik össze. 
Ennek ellenére sok nagyon sikeres zainichi koreairól tudunk, akik közül né-
hányat alább bemutatok: 

Az üzleti életben Son Masayoshi,22 a Softbank elnöke említendő, vagy Takeo 
Shigemitsu23 a Lotte csoport vezetője. Valamint a politikai szintéren is jelen van-
nak zainichi koreaiak, így például Haku Shinkun24 – ,a Japán Demokrata Párt 
politikusa, a parlament felsőházának tagja –, ő ugyanakkor nem teljesen koreai 
származású, mivel koreai apa és japán anya gyermeke.

A zenében és az irodalomban egyaránt kiemelkedő tehetségű zainichi ko-
reaiakkal találkozunk. Az Akutagawa díjat kapott három írónő közül elsőként 
Li Kaiseinek25 a Mihatenu Yume26 című alkotásáért 1972-ben ítélik oda a díjat. 
Második generációs Japánban élő koreai Li Yangji,27aki 1988-ban a Yuhi28 című 

18  在日本韓国人連合会; 재일본한국인 연합회.
19  朝鮮籍 ; 조 선적
20 コリア・タウン;  코리아타운
21  キムチ横丁
22  孫正義 (손정의)
23  重光武雄 (신격호)
24  白眞勲 (백진훈) 
25  李 恢成 (이회성)
26  見果てぬ夢
27  李良枝 (이양지)
28  由熙
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művével érdemelte ki a díjat. Yu Miri29 pedig a Családi mozi, Kazoku shinema30 
című alkotásával 1997-ban kapja meg az Akutagawa díjat. A zenei életben az enka 
nagy tehetsége volt Misora Hibari.31

A sport területén az egyik legismertebb karate iskola, a Kyokushin karate 
stílus alapítója Masutatsu Oyama.32 A bűnözés kapcsán is ismerünk híres-
sé vált zainichi koreaiakat, így például Mun Segwant,33 aki a Mun Segwan 
Esetként ismert, Pak Chong-Hee, dél-koreai elnök ellen elkövetett 1974-es 
merénylet tettese.

III. Előítéletek, és ezek okai a japán fél részéről

Mielőtt az identitásbeli és ideológiai problémákra rátérnék, röviden a Japánban 
élő koreai kisebbség önrendelkezéséért és jogaikért folytatott mozgalmakra is 
szeretném felhívni a figyelmet, amelyek a japán köztudatban élő zainichi koreai 
képet még inkább a „rossz” kategóriája felé sodorták.

 Az 1970-es évektől egyre csökkent az Észak-Koreával szimpatizáló zainichi 
koreaiak száma, s ezzel párhuzamosan csökkent a hazatérési vágy is. Egészen 
a hetvenes évekig Japánt átmeneti otthonuknak tartották, bízva abban, hogy 
rendeződik a Koreai-félsziget helyzete, és előbb-utóbb haza tudnak térni. 
Azonban a hetvenes években már nyilvánvalóvá vált, hogy a két Korea nem fog 
egyesülni, és Észak-Korea gazdasági helyzete nem jó, a fejlődés üteme pedig 
nem olyan kedvező, mint amilyenre korábban számítottak. Ezzel a folyamat-
tal párhuzamosan érkeztek Dél-Koreából a new comerek, akiknek az odáig 
Japánban élő koreai kisebbséggel szemben elsődleges célja nem a hazatérés, 
épp ellenkezőleg, a Japánban való letelepedés volt. Nagy valószínűséggel ezek, 
a koreai kisebbség szerkezetében bekövetkező változások indították el a nyolc-
vanas évek elején kibontakozó jogvédő mozgalmakat.

 A mozgalmak első korszakában az ötvenes évektől a nyolcvanas évekig a pol-
gári jogokért, a nyolcvanas-kilencvenes években a társadalmi, míg a kilencvenes 
évektől a politikai, főként szavazati jogokért való társadalmi megmozdulásokról 
tudunk.34 Ezek közül két kiemelkedő mozgalmat, a névhasználat és az ujjlenyo-
matadás megtagadási mozgalmat emelném ki.

29  柳美里(유미리)
30  家族シネマ
31  美空 ひばり
32  大山 倍達 (최영의)
33  文世光 (문세광)
34  Garry Mclellan, Racism in Japan, Grin Verlag, 2011, 6.
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Elsőként a valódi név, a honmyō35 és az ajánlottan használatos név, a tsūmei36 
problémája került előtérbe a hetvenes években. Az állandó jelleggel Japánban élő 
külföldiek számára ajánlottan előírták a japán névhasználatot, amely az eredeti név 
megváltoztatása nélkül, a közéletben mintegy életmódot és beilleszkedést meg-
könnyítendő volt használható. A zainichi koreaiak részéről ez ellenérzést váltott ki, 
főként a legutóbbi időkben kezdik elhagyni használatát. A hetvenes években még 
olyan szórólapokat is kiadtak, amelyek azt hangsúlyozták, hogy a tsūmei előírása 
a diszkrimináció egyik formája. Bár mozgalom alakult az eredeti név közéletben 
történő használata mellett, csak 1983-ra sikerült elérni, hogy a dél-koreai énekes 
Cho Yong-pil eredeti néven kerüljön bemutatásra a médiában.37

1980-ban Han Chong-sok egyszemélyes tiltakozásából bontakozik ki az ujjle-
nyomat megtagadási mozgalom, amely 1985-re tízezer fősre dagadt. A külföldiként 
való regisztrációhoz, és a hosszú távú vízum igényléséhez ugyanis a japán hatóságok 
kötelezővé tették az ujjlenyomatadást, valamint az útlevél személyazonosítóként 
történő használatát. Ezt a koreai kisebbség megbélyegzésként, és emberi jogainak 
megsértéseként értelmezte. Han Chong-sok úgy vélekedett a zainichi koreaiakkal 
kapcsolatos törvényi rendelkezésekről, hogy szándékoltan az ő elnyomásukra tö-
rekszenek. Ez a gondolat egyértelműen abból a történelmi félelemből fakad, hogy 
a koreai nép elnyomott, és Japán az őket leigázni törekvő diktátor. 

Az ujjlenyomatadás körül végül egy egész mozgalom bontakozott ki, amelyben 
részt vett a Mindan is, és több millió aláírt petíciót gyűjtöttek össze. Erőfeszítéseik 
ellenére az ujjlenyomat vételezést csak 2000-ben függesztette fel a Japán állam, 
a külföldiként való regisztráció azonban ma is kötelező.

A törvénykezés okai között főként az a japán elképzelés szerepel, hogy ameny-
nyiben huzamosabb ideig él valaki Japánban, igényelhet japán állampolgársá-
got, így ez a koreai kisebbség számára is elérhető. Másrészt, ha ezt nem tartják 
lehetségesnek, még mindig lehetőségük van különleges elbánású vízumért 
folyamodni. Amennyiben e két lehetőség egyikével sem kívánnak élni, egy-
értelműen külföldiként kell kezelni őket még akkor is, ha folyamatos jelleggel 
Japánban élnek.38 A mozgalmak hatására a nyolcvanas évek vitás időszakában 
a japán fél részéről felmerült az a kérdés, hogy ha ennyire ragaszkodnak koreai 
identitásukhoz, miért nem térnek haza.

35  本名
36  通名
37  Vö. John Lie, zainichi Recognitions: Japan’s Korean Residents’ Ideology and It’s Discontents, http://

japanfocus.org/-John-Lie/2939 (2012-02-16).
38 2012 júliusától a regisztrációs törvények némi változásnak néznek elébe, ám ezekről még nem tudni, 

hogy pusztán adminisztrációs okai vannak-e, vagy más politikai tényezők állnak a háttérben.
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IV. Generációs és identitásproblémák39

Talán jogosnak tűnik az előző kérdés, hiszen az etnikai büszkeségen kívül lát-
szólag semmi oka nincs a koreai kisebbségnek arra, hogy ne változtasson állam-
polgárságot. A probléma azonban jóval túlmegy az állampolgárság kérdésén, és 
napjainkra igen összetetté vált. Tény, hogy a háború után sokaknak nem volt más 
választásuk, mint Japánban maradni. Mivel azonban nem feltételül önszántukból 
választották ezt az új életet, és idegen országot, nem feltétlenül kívánnak japán 
állampolgárokká válni. A Koreai-félsziget japánok általi megszállása a mai na-
pig a japánellenes érzelmek mozgatórugója a két Koreában, egyben a zainichi 
koreaiak identitásának is meghatározójává válik.

Másrészt, amennyiben felveszik a japán állampolgárságot, vagy tegyük fel, 
félvérként születnek, nem biztos, hogy teljesen asszimilálódni tudnak a japán tár-
sadalomba. Ma már a harmadik koreai generáció él Japánban. Az első generáció 
még egyértelműen őrizte a koreai kultúrát, népviseletbe öltöztek, nemzeti ételeket 
ettek. A hetvenes évek új generációja ráeszmélt, hogy a hazatérés nem feltétlenül 
lehetséges, és ők már egy új diaszpórikus kultúrát alkotnak; koreaiak, aki nem 
beszélnek koreaiul és nincs fogalmuk az anyaország kultúrájáról, ellenben a japán 
társadalomban mélyen betagozódtak, mégsem kezelik őket japánként. 

Remek példa erre a folyamatra a Dear Pyonyang című film vagy a diszkriminá-
cióval kapcsolatban Yu Miri regényei. A Dear Pyonyangot nézve megfigyelhetjük, 
hogy a zainichi kisebbség egyáltalán nem akar beolvadni, de a második generá-
ció már elveszíti a szülőföldhöz való érzelmi kapcsolódást, mivel Japánban nőtt 
fel, japánul beszél. Azonban mivel nem japán, identitásválságba kerül, amit úgy 
próbál feloldani, hogy jobban megismeri a forráskultúráját, így azonban kizárja 
annak a lehetőségét, hogy japánná váljon.

Yu Miri regényei olyan zainichi családokat mutatnak be, akiket kitaszít a japán 
társadalom. Az írónő belülről ábrázol, így a koreai fél érzelmi viszonyulását is-
merhetjük meg, aminek fő eleme az értetlenség. A gyermekkori diszkriminálás 
kapcsán nem értik ugyanis a zainichi koreai gyerekek, hogy miért különböznek ők 
a többiektől, csak annyit tudnak, hogy különböznek és ez valami rossz dolog. 

Ezek az élmények felnőtt korban sokszor az ellentétükre fordulnak, és egyfajta 
önmegismerési vágyhoz és a saját kultúra kereséséhez vezetnek. Nem lehetnek 
japánok, de hogy identitásuknak alapot adjanak, el kell kötelezniük magukat 
valamilyen kultúra mellett, így ez szükségszerűen a koreai lesz. Kyo Nobuko 
ilyen önmegismerési folyamat eredményeként világított rá arra, hogy ő és saját 

39   Ld. bővebben Lie, i. m.
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társadalmi csoportja már nem japán és nem is koreai, hanem egy új népcsoportja 
az emberiségnek.40 Ez a kijelentés áll talán a legközelebb az igazsághoz a második 
és harmadik generációval kapcsolatban. A harmadik generáció, ami napjaink 
fiatal nemzedéke, már szinte egyáltalán nem kötődik az anyaországhoz, ennek 
ellenére – amennyiben felvállalja zainichi koreaiságát – megbélyegzik. Ezért 
ösztönösen kíváncsivá válik az anyaország kultúrája iránti, de sok esetben dönt 
inkább a japánsága mellett. A harmadik generáció a másodikkal ellentétben 
általában nem beszél koreaiul, így nagyobb eséllyel olvad bele önkéntelenül is 
a japán társadalomba.

A zainichi probléma mélységére és a köztudatban való élénk jelenlétére utal 
az is, hogy olyan népszerű és híres regényekben is megjelenik burkoltan a prob-
léma, mint Murakami Haruki legújabb regénye az 1Q84. Itt az egyik szereplő 
(Tamaru) egy Szahalinra hurcolt koreai család gyermeke, akit később szülei 
egy ottani árvaházban hagynak, míg ők hazatérnek a szülőföldre. A regény 
bár egyáltalán nem róla szól, mégis érzékletesen bemutatja azt a bánásmódot, 
amely származása miatt érte.41 Természetesen a kutatást nem lehet filmekre és 
regényekre alapozni, de zainichi koreaiakkal készített interjúkban is a fent le-
írtakhoz hasonlókkal találkozunk. Valamint a saját terepkutatásaim is az imént 
leírtakat támasztják alá, bár a kutatást a jövőben érdemesnek tartom kiterjeszteni, 
a történelmi tények bemutatását mellőzve, kifejezetten a mai generáció identitás-
problémáira koncentrálva. 

Röviden összefoglalva a megoldásra tett kísérleteket, a jelenlegi japán kor-
mányzat adhatott volna politikai jogot a Japánban élő koreaiaknak, de az ez ellen 
tiltakozók aránya igen magas, így kérdéses ennek kimenetele. Japán oldalról 
a megoldás csakis a teljes ’honosítás’, a kika42 lenne, ennek azonban előítéleteik 
révén épp ők állják útját. Más részről sokan érvelnek a hazatérés, kikoku43 mellett 
is, amely viszont a new comerek szempontjából nem jöhet számításba.

Probléma az is, hogy bár a Japánban élő koreaiak harmadik generációja már 
japánként nő fel, s habár nem kötődik szülőföldjéhez, a szűk családban meg-
tapasztalt kulturális közeg lényegesen eltér egy japán család normál attitűdjétől, 
ez pedig meg nem értéshez vezethet mindkét oldalról. 

Az eddig leírtakból véleményem szerint következik, hogy a zainichi ko-
reaiak problémája nem az egyik vagy a másik fél attitűdjében keresendő, 

40  Lie, i. m.
41  Ma egyébként ők nem Japánban élő koreainak, hanem szahalini koreai kisebbségnek 

számítanának.
42  帰化; 귀화
43  帰国; 귀국
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hanem mindkettőjükében. Hozzájárul mindehhez a történelmi háttér és Japán 
gyarmatosító múltja. Valamint a zainichi koreaiak 80-as évektől kibontakozó 
jogvédő mozgalmai, amelyek a japánokból egy automatikus védekező reak-
ciót váltottak ki. Bár sok konfliktusforrás rejlik a két nemzet kapcsolatában, 
de mint láthattuk a 2000-es évek elején, amikor mindkét fél kölcsönösen 
elfogadta a másikat, baráti viszony alakult ki a két ország között.

Hogy mi lesz a zainichi kisebbséggel a jövőben, egyelőre vitatott. Feltétele-
zésem szerint a vegyes házasságok, és a Japánban töltött hosszú idő hatására 
a negyedik generáció nagy százaléka már jó eséllyel fog teljesen asszimilálódni 
a japán társadalomba. A koreai kisebbség problémás korszaka tehát napjaink 
másod- és harmad generációja, mivel énképében összetűzésbe kerül a saját 
koreai és japán identitása. E kettő közül pedig hosszú távon mindenkinek ma-
gának kell választania. 
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