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ÚJKOR 

Az egymás melletti elbeszélés globális modellje –
Epizódok az európai hatalmak és Kína kapcsolatai-
ból az ópiumháború előtt

A történelem színpadán végignézve a nagy királyok mellett többször 
gondolunk azokra, akik nagy területeket jártak be egy cél elérése ér-
dekében.	Felfedezők,	kereskedők,	követek	és	tudósok	képe	lebeghet	
szemünk	előtt,	akik	sokak	által	elképzelt	vagy	kitalált	helyeket	pró-
báltak	meg	felkutatni,	nem	sajnálva	erre	sem	időt,	sem	verítéket.	A	
Mindenható	Isten,	az	Örök	Mennyország	vagy	a	Mennyi	Birodalom	
fiai sokáig nem érthették meg egymást, hiszen nem azonos világban 
léteztek, születtek és gyarapodtak. A mesés Kelet és a sokak által 
fejlett Nyugatként ismert földrajzi egység (és államok) találkozásait 
különös	érdeklődéssel	figyelték	a	kortársak	és	teszik	azt	a	mai	napig.	
Michael Keevak	(National	Taiwan	University,	Taipei)	monográfiájá-
ban pontosan ezt a nehéz kapcsolatrendszert kívánja bemutatni, külö-
nösen	Kína	és	a	különböző	európai	hatalmak	követségein	keresztül.

Az	első	klasszikus	modellhez	vissza	kell	utaznunk	a	XIII.	század-
ba,	amikor	az	Európát	fenyegető	mongol	(máshol	tatárnak	nevezett)	
veszély	a	római	katolikus	egyház	fejét	arra	kényszerítette,	hogy	dip-
lomatákat küldjön a világ keleti részére. A hagyományos diplomáciai 
kapcsolatfelvételt nagyban akadályozta a két fél anakronisztikusnak 
mondható	ellentéte,	mivel	mindkettő	közvetve	magának	követelte	a	
teljes	világ	feletti	uralmat.	Míg	a	Rómában	tartózkodó	pápát	(ebben	
az	időben	IV.	Incét)	maga	az	Örök	Isten	(Deus eternus) bízta meg, 
hogy	ő	legyen	a	Megváltó	földi	helytartója;	addig	a	mongol	kánt	az	
Örök Mennyország (Möngke Tengri)	utasította	hasonló	feladatokra.	
Ilyen értelemben mindketten az ismert világ feletti politikai és szak-
rális	 uralomra	 kaptak	 parancsot,	 látszólag	 ugyanattól	 az	 entitástól.	
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Az	európai	értelemben	vett	diplomáciai	tárgyalások	–	ahol	mindkét	
fél adott és kapott valamit – itt nem voltak lehetségesek. Ahogyan 
a	pápa	 felszólította	a	mongol	kánokat	a	kereszténységre	való	átté-
résre,	addig	azok	követelték	a	keresztények	azonnali	behódolását.	A	
patthelyzet elkerülésében egyik fél sem volt igazán érdekelt, egysze-
rűen	elbeszéltek	egymás	mellett.	Ennek	oka	egyes	kutatók	szerint	a	
heterogén	mongol	hatalomgyakorlók	lehettek,	akik	államukba	több	
vallás	híveit	foglalták	bele	–	és	nem	értették	a	pápa	kizárólagosság-
ra	törekvő	érvelését.	A	mongolok	által	képviselt	tolerancia	azonban	
nem	a	vallások	egyenlő	 elfogadását	 jelentette,	 hanem	egyiket	 sem	
tekintették	tényezőnek	–	mindenkinek	be	kellett	hódolnia.	A	felold-
hatatlan ellentétet a kiküldött követek sem tudták áthidalni, így az 
első	kapcsolatfelvétel	Kelet	és	Nyugat	között	kudarccal	végződött.	
Természetesen ez nem szabott határt a kíváncsiságnak – elég csak 
Marco Polo történetére gondolnunk, ami többeket inspirált a „mesés 
Kelet” felkutatására.

A	 XV.	 századi	 Európa	 és	 Ázsia	 szinte	 egyszerre	 döbbent	 rá	 a	
megismert	világ	határainak	illúziójára.	Az	előbbi	esetben	viszonylag	
jól	dokumentáltak	a	különböző	európai	–	különösen	az	ibériai	–	ál-
lamok	 tengerészeti	 törekvései,	 illetve	az	arab	hajózásnak	bizonyos	
vívmányai.	Ezzel	egyidőben	indították	útjára	az	első	és	egyetlen	kí-
nai	expedíciót	is,	amivel	egyes	feltételezések	szerint	egészen	Ame-
rika	nyugati	partjaiig	is	eljuthattak.	A	régészeti	leletek	és	a	kutatók	
eredményei	alapján	biztosnak	mondható,	hogy	a	két	„világ”	valahol	
Afrika	 környékén	 találkozhatott	 először.	Míg	 a	 kíniak	 legtöbbször	
határköveket és oszlopokat hagytak maguk mögött hatalmuk kiterje-
désének jelzésére, addig a portugálok ún. padrãokat	(kőoszlop)	he-
lyeztek	el	a	fontosabb	helyeken.	Ezek	a	kőből	készült,	keresztre	meg-
szólalásig	hasonlító	emlékművek	váltak	később	az	európai	befolyás	
igazolásaivá,	így	például	Malakka	erődjénél	is	e	köré	építették	kato-
nai	létesítményeiket.	A	spanyol	és	főleg	portugál	felfedezők	(egyben	
kereskedők	és	zsoldosok)	itt	kezdték	kiépíteni	kapcsolatrendszerüket	
a	helyi	vezetőkkel,	akikről	tudomást	szerezhettek	a	távoli	birodalom	
létezéséről.	Diplomáciai	értelemben	pontosan	ők	voltak	azok,	akik	
először	kapcsolatba	tudtak	lépni	a	kínai	kormányzattal	és	követséget	
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küldhettek hozzájuk (�5�7–�522). A vörös hajú barbárok nem ismer-
ték a helyi szokásokat. 

A	gazdasági	motivációk	után	egyre	 több	európai	misszionárius,	
főként	jezsuita	érkezett	a	kínai	udvarba.	Céljuk	–	ahogyan	azt	már	
a pápánál láthattuk – a pogány kínai tanok megtisztítása és az „igaz 
hit”	(kereszténység)	meghonosítása	volt.	Az	európai	vallásbéke	meg-
bomlása	idején	létrejövő	Jézus	Társasága	szerzetesrendje	volt	az	az	
eszköz,	amellyel	végre	lehetett	hajtani	e	feladatot.	A	XVII.	században	
egyre több páter érkezett a kínai udvarba, akik felmérve a helyzetet, 
komoly dilemma elé kerültek a helybéli szokásokkal kapcsolatban. 
A	teológiai	viták	helyett	egyikük,	Matteo	Ricci	úgy	vélekedett,	hogy	
az	egyes	itteni	szokások	összeegyeztethetők	a	keresztény	vallás	ele-
meivel.	Az	első	és	 legfontosabb	problémának	a	 terminológia	bizo-
nyult,	mint	például	az	istenre	vonatkozó	szavak	és	magyarázatok	el-
terjesztésének	módja.	Két	főbb	koncepció	csapott	össze:	maradjanak	
meg	azoknál	a	kifejezéseknél,	amiknek	van	kínai	megfelelőjük,	vagy	
hozzanak	 létre	 saját	 szavakat	mondanivalójuk	 kifejezésekor.	Ricci	
szerint az itteni terminus technicusok sokkal közelebb állnak a Biblia 
istenképéhez,	mint	azt	elsőre	gondolhatnánk.	A	két	rendszer	egyezte-
tésének	lényege	abban	állt,	hogy	a	Jézust	követők	ne	haragítsák	ma-
gukra	a	kínai	hatóságokat,	hanem	inkább	annak	segítségével	tudják	
terjeszteni	 tanaikat.	Ennek	egyik	módszere	 lehetett	 a	kínai	 császár	
meggyőzése	(vagyis	áttérítése),	hogy	aztán	hivatali	eszközökkel	biz-
tosítsák	pozícióikat.	Ezért	több	tudóst	is	küldtek	a	mandzsu	uralkodó	
Kang-hszi	 udvarába,	 aki	 előszeretettel	 alkalmazta	 őket	 különböző	
feladatokra	 (asztrológia,	 matematika,	 naptárreformok).	Azonban	 a	
XVIII.	 század	 eleji	 hitviták	még	e	 távoli	 kontinensen	 is	 éreztették	
hatásukat, ami a ferencesek helybéli megjelenésével érkezett el ide. 
Ők	ugyanis	a	hit	megtagadását	–	sőt,	pogányságot	–	láttak	a	behódo-
ló	Ricci-módszerben,	és	a	pápát	kérték	fel	döntőbírónak	e	helyzetben.	
A	kölcsönös	meg	nem	értés	itt	érte	el	a	tetőpontját:	a	kínai	hatóságok	
értetlenül	álltak	a	távoli	barbárok	hitvitái	előtt.	A	pápa	beleszólása	egy	
már	működő	struktúrába	–	minden	politikai	realitást	mellőzve	–	rend-
kívül megingatta a keresztényekbe vetett bizalmat, aminek végén 
1720-ban	kitiltották	a	külföldieket	(elsősorban	a	keresztényeket)	a	bi-
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rodalom	egész	területéről.	Ilyen	értelemben	alig	láthatunk	különbséget	
a	XIII.	században	a	mongolok	kánjához	küldött	pápai	legátusok	és	a	
Kang-hszihoz	küldött	különböző	páterek	és	diplomaták	XVII.	századi	
tevékenysége között. A kölcsönös egymás melletti elbeszélés bábeli 
zűrzavart	teremtett	az	addig	működő	szisztémákban,	legyen	az	ázsiai	
steppéken vagy Kínában. Egyedül két csoport volt az, akik észrevették 
a	helyi	sajátosságok	fontosságát	a	„keleti	birodalmakkal”	való	tárgya-
lások	során:	a	mongol	uralom	alatt	élő	nesztoriánusok	és	a	sokak	által	
irigyelt és bírált jezsuiták.

Hagyományos értelemben vett diplomáciai kapcsolat egyedül az 
oroszokkal jött létre. Ennek egyik legeklatánsabb bizonyítéka az �689-
ben	megkötött	nyercsinszki	békeszerződés,	ami	kiegészítve	az	1727-
ben	megkötött	kjahtai	szerződéssel	egészen	a	XIX.	század	közepéig	
meghatározta	a	két	fél	viszonyát.	Ennek	okát	több	tényező	együttes	je-
lenlétének köszönhetjük: egyrészt a két hatalom földrajzilag is érintke-
zett	egymással	az	Amur	vidékén,	ami	állandó	határvillongásokkal	járt;	
mindkét	 hatalom	komoly	 csapásokat	 szenvedett	 az	 itteni	 különböző	
mongol	törzsektől,	amiknek	elejét	kívánták	venni.	A	közös	érdek	vezé-
relhette	a	kínai	(mandzsu)	követség	előzékenységét,	hiszen	az	oroszok-
nak	többet	engedtek,	mint	bármelyik	eddigi	birodalom	képviselőinek.	
A politikai cél a kínai hatalom számára az oroszok semlegesítése volt a 
térségben	(a	többi	európai	hatalommal	szemben	velük	külön	miniszté-
rium foglalkozott), hogy aztán maguk tudják megvédeni északnyugati 
határukat.	Gazdasági	szempontból	pedig	az	oroszok	tudtak	olyat	kínál-
ni,	amire	Kínának	szüksége	volt:	prémeket.	A	különböző	jogcímeken	
begyűjtött	állati	szőrméket	az	orosz	gyarmatosítók	(többször	kozákok)	
nagy	 haszonnal	 adták	 el	 a	 kínai	 kereskedőknek,	 ami	 segítette	 a	 két	
fél	barátinak	is	mondható	viszonyát.	A	britek	egészen	a	XIX.	század	
elejéig	nem	tudtak	beférkőzni	a	kínai	piacokra	termékeikkel,	mígnem	
megszületett	a	tökéletes	megoldás	az	ópium	legális	és	sokszor	illegális	
exportjának	képében.

A klasszikus diplomáciai kapcsolatok kiépülését tehát nem lehetett 
megteremteni,	hiszen	mindkét	fél	a	saját	univerzumán	belül	próbálta	
értelmezni	a	másikat.	A	kínai	császárok	az	európai	hatalmakra	úgy	te-
kintettek,	mint	távoli	királyságok,	akik	adófizetéssel	tartoznak	a	világ	
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közepét	képező	Középső	Királyság	vezetőjének.	Ezzel	szemben	az	eu-
rópaiak	sokáig	nem	értették	a	kínai	uralkodók	elzárkózását	és	„értet-
lenségét”,	amikor	diplomáciai	kérdésekről	és	főként	kereskedelemről	
volt	szó.	Hiszen	a	XVII–XVIII.	század	során	lassan	létrejövő	világ-
gazdasági	feltételekből	kimaradni	egyet	jelentett	a	bukással	–	gondol-
ták	a	holland	és	később	az	angol	kereskedelmi	vállalkozók.	

Felettébb tanulságos a tény, hogy a britek sem tudtak semmilyen 
diplomáciai	 sikert	 elérni	 a	 kínaiaknál	 a	 XIX.	 század	 közepéig.	A	
teakereskedelem – és ezzel a folyamatos ezüstkiáramlás – miatt meg-
terhelt	brit	gazdaságra	üdítően	hatott	volna,	ha	esetleg	ki	tudnak	épí-
teni	valamilyen	formális	összeköttetést	a	kínai	uralkodóval.	A	britek	
három	nagy	követségét	hasonlóan	hűvösen	és	kételkedve	fogadták,	
mint	tették	azt	a	„vörös	fejű	barbárok”	(portugálok,	hollandok)	ide-
jén, így azok eredménytelenül hagyták ott a keleti vizeket. Az angol 
követek	nem	tudtak	tanulni	a	korábbi	tapasztalatokból,	ami	később	
egy háborúnak adott jogalapot.

Összességében	 elmondható,	 hogy	 viszonylag	 rövid	 terjedelme	
ellenére	 a	 kiadvány	magasan	 kvalifikált	 szerzője	 kitűnő	 foglalatot	
ad	a	kora	újkori	Kínával	való	diplomáciai	kapcsolatok	történetéből.	
A	különálló	fejezetek	végén	elhelyezett	irodalomjegyzék	segíthet	a	
különböző	 diplomáciai	 útkeresések	 tematikus	 megismerésében.	A	
mű	végén	található	index	pedig	nagy	segítséget	kínál	azoknak,	akik	
a követek életútját kívánják végigkövetni. A szövegben elhelyezett 
illusztrációk	pedig	még	színesebbé	teszik	az	amúgy	sem	mozdulatlan	
témát, közelebb hozva ezzel a korszak elképzelését.
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