
Sitkei Dóra

Koreai kerámiák és a japán teaszertartás

Japánban eleinte kínai eredetű teáscsészéket, chawanokat1 茶碗 (唐物茶碗 
karamono-chawan, szó szerinti jelentése: „Tang2-dolog chawan”) használtak 
a teaszertartásokhoz.3 

A koreai chawanokat4 „kōrai chawan”-nak 高麗茶碗 nevezik (Goryeo5/Kōrai6 
chawan, szó szerinti jelentése: „Goryeo[-királyság idejéből származó7] chawan”8), 
japánbeli használatukról először 1537-ben tesznek említést, a Matsuya kaiki  
松屋会記 (Matsuya teaszertartás-feljegyzések)9 szerint, Jūshiya Sōgo 十四屋宗

伍 (?－1552)10 teamester használt kōrai chawant teaszertartásakor.11

1 A japán elnevezések latin betűs átírásához a Hepburn-féle átírást, a koreai szavak esetében 
az ún. átdolgozott latin betűs átírást (Revised Romanization of Korean), a kínai elnevezések 
latin betűs átírásához a pinyint használtam.

2 Tang-dinasztia 唐朝 (618–907).
3 „Meihin chawan no rekishi to bunka. Rikyū-jidai no chawan”, www.nhk-cul.co.jp.
4 Koreai eredetű, illetve később Japánban készített, a koreai teáscsészék jegyeit magán viselő 

chawanok.
5 A koreai Goryeo-királyság 고려 高麗 (918–1392). 
6 A Goryeo-királyság japán elnevezése.
7 Valójában elsősorban a Joseon-királyság 조선 朝鮮 (1392–1897) időszakából származtak ezek 

a teáscsészék.
8 „Meihin chawan no rekishi to bunka. Rikyū-jidai no chawan”, www.nhk-cul.co.jp.
9 Teaszertartásokról (茶湯, 茶会) készültek feljegyzések (cha-kaiki 茶会記), közülük a legrégebbi 

a Matsuya kaiki, melyben a narai lakkműves Matsuya család három generáción át (Matsuya 
Hisamasa, Matsuya Hisayoshi, Matsuya Hisashige 松屋久政・久好・久重) jegyezte fel 
a teaszertartásokat. A feljegyzések az 1530–1650 közötti időszakot fedik le. (Sen Sōshitsu 
(szerk.): Chadō koten zenshū (9. kötet), Tankōshinsha, Kyōto, 1957. Idézi: „Matsuya kaiki kara 
yomitoru Edo-jidai shoki no furumai. Sono ryōri to shokuzai”, www.eonet.ne.jp.)

10 Carter Covell (1979) szerint Takeno Jōō 武野紹鴎 (1502–1555) volt a teamester az említett 
1537-es teaszertartáson. (Jon  Carter Covell, „Japan’s Deification of Korean Ceramics”, Korea 
Journal, 19/5 (1979), 19–26. 20.)

11 „Nihon-jin ga aishimamoritsutaetekita kotōji”, www.minato.artnavi.jp.
  Watanabe Takeshi, „From Korea to Japan and Back Again: One Hundred Years of Japanese 

Tea Culture through Five Bowls, 1550–1650”, Yale University Art Gallery Bulletin, Japanese Art 
at Yale (2007), 82–99. 84.
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1560-ig elvétve, majd 1560-tól kezdve egyre gyakrabban említik a kōrai 
chawanokat. Egy 1565-ös naplóbejegyzésben arról írnak, hogy már elegendő 
koreai kerámia van jelen Japánban ahhoz, hogy rendszerezhessék őket. A teázók 
ebben az időben az erős teához (koicha 濃茶) kínai, vas-oxid mázzal bevont 
chawant használtak, míg koreai chawant használtak a hígabb teához (usucha  
薄茶). 1580-ban a teázáshoz használt kínai és koreai chawanok száma körülbelül 
megegyezett.12  A teamesterek a koreai chawanokat – a kínai chawanokhoz 
képest egyszerűségük, mesterkéletlenségük miatt használták szívesen.13 

A koreai kerámiák további elismertségéhez vezetett, amikor Sen no Rikyū 
千利休 (1522–1591), a három nagy teamester (sōshō 宗匠) egyike14 1584-ben 
az addig általa használt chawanok helyett valami újat, egy különleges kerámi-
át keresett teaszertartásához: és ekkor egy kōrai chawanra esett a választása. 
Ezt követően kezdett el érdeklődni a kōrai chawanok iránt.15

Ahogy a koreai típusjegyekkel bíró, kōrai chawan felváltotta a karamono, 
kínai chawant, egyúttal megjelent a wamono 和物 (sajátosan japán jegyekkel 
bíró) chawan is, elsősorban Sen no Rikyū tevékenységének köszönhetően.16 
Az ő közvetlen irányításával készültek a raku 楽 kerámiák,17 mely ma az egyik 
leghíresebb chawantípus. Formájuk igénytelenül egyszerűnek tűnik, sok 
közülük koromfekete színű, mely komor, de méltóságteljes hatást kelt.18

A kōrai chawanokat értékesebbnek tartották a wamono, japán típusú 
cha wanoknál.19 Japánban, a „tea világában” a legnépszerűbb kerámiák rang sora 
12 Watanabe, i.m., 84.
13 „Nihon-jin ga aishimamoritsutaetekita kotōji”, www.minato.artnavi.jp.
14 Theodore M. Ludwig, „The Way of Tea: A Religio-Aesthetic Mode of Life”, History of Religions, 

14/1 (1974), 28–50. 29. – A teljes kifejezés: Tenka san sōshō 天下三宗匠 „az ég alatti [vagyis: 
az egész világon] három nagymestere”. Sen no Rikyū mellett: Imai Sōkyū 今井宗久 (1520 
–1593) és Tsudai Sōgyū 津田宗及 (? –1591) tartozik a Három nagy teamester közé. (Moro 
Miya, Moro Miya de lishi shouzhang. Shi ba ge ni yiding yao renshi de Riben renwu, Rye Field 
Publishing Co.,Taiwan, 2013, 175.)

15 Tanaka Kaoru (szerk.), Nihon no meitō jūsen (2)Yūmei bijutsukan shozōkan – Chawan II, 
Mainichi shinbun-sha, Tōkyō, 1994, 59.

16 „Nihon-jin ga aishimamoritsutaetekita kotōji”, www.minato.artnavi.jp; „Meihin chawan no 
rekishi to bunka. Rikyū-jidai no chawan”, www.nhk-cul.co.jp.

17 Carter Covell (1979) szerint, kb. 1587 körül Sen no Rikyū attól tartva, hogy nem tud elegendő 
koreai kerámiához jutni, megkezdte – a sok szempontból a koreai kerámiákhoz hasonló – saját 
kerámiatípusának előállíttatását egy Japánban élő koreai család segítségével, mely kerámiatípust 
rakunak neveztek. (Carter Covell, i.m., 22.)

18 Itō Nobuo – Maeda Taiji – Miyagawa Torao – Yoshizawa Chū, Japán művészet, Budapest, 
Corvina Kiadó, Budapest, 1980, 169.

19 „Nihon-jin ga aishimamoritsutaetekita kotōji”, www.minato.artnavi.jp.
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kétféleképpen hagyományozódott át, az egyik változat szerint a sorrend a követ-
kező: 1. Ido, 2. Raku, 3. Karatsu 「一井戸、 二楽、 三唐津」, a másik változat 
szerint: 1. Ido, 2. Hagi, 3. Karatsu 「一井戸、二萩、三唐津」.20 A raku kerá-
mia kivételével a két listán mindegyik kerámiatípus sajátosan koreai jegyeket 
magán viselő kerámia, kōrai chawan. Szállóigeként még ma is érvényesek 
ezen rangsorok.21

Visszatérve a koreai kerámiák japánbeli történetére, az Imjin-háború 임진 왜란  
壬辰倭亂 (1592–1598)22 során Toyotomi Hideyoshi 豊臣秀吉23 csapatai – 
Hideyoshi személyesen nem vett részt a hadjáratban – a Ming Birodalom ellen 
vonulva támadtak Koreára. 

Az Imjin-háború során számos koreai fazekasműhelyt az égetőkemencékkel 
együtt leromboltak, több száz24 koreai fazekas mesterembert ejtettek foglyul, 
és hurcoltak Japánba25, sok esetben családostul.26 A koreai mesteremberek 
egy része szabad akaratából, a jobb megélhetésért ment a japán csapatokkal 
Japánba.27A háború előtt rendelték Koreából a chawanokat (Gohon 御本, 
Goshomaru 御所丸 típus) a teaszertartásokhoz, ugyanúgy, mint korábban 
Kínából a kínai chawanokat.28 A japán délnyugati részén lévő földbirtokok 
(han 藩) urai (daimyōi 大名) az akkoriban már divatos koreai kerámiák hódo-
lóiként azon okból vitték a koreai fazekasokat birtokaikra, hogy ott készítsenek 
számukra kerámiát. Ennek eredményeként többek között Hagi 萩, Ueno 上野,  

20 Higuchi Atsushi, Kōrai - Chōsen tōki to Nihon-jin, Senshū Daigaku, Tōkyō, 2004, 2.
21 Robert Yellin, „Hagi Ware: 400 Years of Tradition and Innovation. Exhibition Review”,  

www.e-yakimono.net, 2001.
22 Kerámiatörténeti vonatkozásban a háború angol elnevezése: „Pottery Wars” vagy „Teabowl 

Wars”. (Martin Collcutt – Marius Jansen – Kumakura Isao, A japán világ atlasza, Helikon 
– Magyar Könyvklub, Budapest, 1997, 160)

23 Teamestere volt az említett Sen no Rikyū, aki 69 éves korában rituális öngyilkosságot, seppukut
切腹 követett el Toyotomi Hideyoshi parancsára. (Ludwig, „The Way of Tea…”, i.m., 29; „Cha no 
yu no gokui wa jiyū to kosei nari. Ano hito no jinsei wo shirō – Sen no Rikyū 1522-1591.2.28”, 
www.kajipon.sakura.ne.jp.)

24 Johannes Wieninger, „Chawan”, Teeschalen, Teabowls 14.10.2009–28.3.2010, MAK-
Schausammlung Asien, MAK Permanent Collection Asia, Wien, 2009–2010, 47.  
Clearwaters–Kao (2007) szerint kb. 300 koreai fazekas mesterembert hurcoltak Japánba. 
(Deborah Clearwaters – Stephanie Kao (Ed.), Experience Chanoyu: The Japanese Art of 
Tea - A Workshop for Educators May 5, 2007. Asian Art Museum Education Department, San 
Fransisco, 2007, 33.)

25 Collcutt – Jansen – Kumakura, i.m., 160.
26 Ch’oe Sun-u, „2000-Year of Korean Ceramics”, Korean Journal, 19/4 (1979), 22–26. 26.
27 Carter Covell, i.m., 23.
28 Ogawa Hirohisa, „Ido Jawan, Kourai Jawan and Karamono Jawan”, www.geocities.jp, 2004.
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Tottori 高取, Satsuma 薩摩 nevű településeken alakultak ki híres fazekasköz-
pontok, melyek ma is a leghíresebbek közé tartoznak Japánban.29  

Érdekességként lehet megemlíteni, hogy e fazekasközpontok a hagyományos 
japán kerámiatípus-felosztás szerint30 japán típusú kerámiákat készítenek, 
megemlítve, hogy koreai technikával készítik őket a mai napig.

Itō Nobuo 伊藤信夫 és szerzőtársai (1980) kiemelik a koreai fazekasok 
Karatsu 唐津 nevű helységbe való telepítését (a mai Saga 佐賀 tartomány 
területén), mely alapján a koreai stílusú kerámiát karatsu kerámiának is nevezik. 
A karatsu kerámiát a japán kerámia alapjának szokás tekinteni.31 A korábban 
említett két kerámia népszerűségi listán, mindkét esetben a karatsu kerámia 
foglalja el a harmadik helyet.

További érdekesség, hogy a XVII. század folyamán két japán keramikus 
dolgozott Busanban 부산 釜山, a mai Dél-Korea területén, Funahashi Gen’etsu 
舟橋玄悦 (?–1664) és Nakaniwa Mosan 中庭茂三 (茂山) (?–1694),32 akik japán 
földesurak, daimyōk megrendelésére chawanokat készítettek. Ők „gohon-de”-nek 
御本手 nevezték a kerámiáikat, ami azt jelenti, hogy „a tiszteletteljes könyvek 
stílusában [készített]”. Egy Japánban megtalálható könyvről volt szó, mely 
különböző chawantípusokról szóló leírásokat és illusztrációkat tartalmazott.33 

Carter Covell (1979) szerint Busanban 1639–1717 között a Tokugawa 
sógunátus 徳川幕府 (1600–1868) számára készítettek teakerámiákat, 

29 Higuchi, i.m., 1.
30 A chawanok típusai: 
 Kínai (típusú) chawanok (karamono chawan 唐物茶碗): Tenmoku chawan 天目茶碗, Seiji 清磁, 

 Sometsuke 染付, Shonzui 祥瑞, Akae 赤絵, Egōrai 絵高麗. 
 Koreai (típusú) chawanok (kōrai chawan 高麗茶碗): Ido 井戸, Ungaku 雲鶴,  

Mishima 三島, Hakeme 刷毛目, Kohiki 粉引, Amamori 雨漏, Katade 堅手,  
Goki 呉器, Komogai 熊川, Totoya 斗々屋, Soba 蕎麦, Kaki no heta 柿の蔕,  
Goshomaru 御所丸, Kinkai 金海, Irabo 伊羅保, Gohon 御本 stb. 

 Japán (típusú) chawanok (wamono/wabutsu chawan 和物茶碗): Setoguro 瀬戸黒, Shino 志
野,  Oribe 織部 stb.; Koreából származó mesteremberek által megismertetett technológiával 
készült: Hagi 萩, Karatsu 唐津, Takatori 高取, Agano 上野, Satsuma 薩摩, Ninsei 仁清, 
Kenzan 乾山, Kōetsu 光悦 stb. (Fukushima Mika, „Sadō no o-chawan no rekishi wo shirō”,  
www.ameblo.jp.)

31 Itō – Maeda  – Miyagawa – Yoshizawa, i.m., 169.
32 Más források szerint Mosan és Funahashi – Tsushima 対馬 szigetének hét híres fazekasához 

tartozott, akik Kobori Enshū 小堀遠州 (?–1647) teamester ideje alatt tevékenykedtek. (Sekai 
daihyakka jiten, dai 2 han. „Enshū nana-gama”, www.kotobank.jp, 1998; Yabe Yoshiaki, Asahi 
Nihon jinbutsu jiten. “Mosan”, www. kotobank. jp.)

33 Wieninger , i.m., 47.
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melyekből a sógun daimyōi számára ajándékozott, megköszönve szolgálataikat. 
Értékesebbnek számítottak a földbirtoknál vagy a pénznél. A sógun megtiltotta, 
hogy a Koreából importált kerámiákról Japánban másolat készüljön.34 

A történelmi korszakolást követve a következő, a Meiji-korszaktól 明治時代  
(1868–1912) kezdve a koreai chawanok múzeumokba kerültek kiállítási tárgy-
ként, ami szintén az egyik legnagyobb szintű elismerésnek számít.35

A két kerámia népszerűségi listán az első helyet az Ido chawanok foglalják el. 
Yanagi Sōetsu 柳宗悦36 írja a következőket: 26 chawan tartozik a meibutsu 名物  
(„híres dolog/tárgy”) kategóriába, ezek közül a legszebbeket nevezik: „Meibutsu  
ō (Nagy) Ido”-nak 名物大井戸, közülük is a legszebb a Kizaemon Ido 喜左衛門

井戸.37 Úgy tartják, hogy ez a chawan a Tea esszenciáját hordozza magában.38 
A japán nemzeti kincsek listáján 14 kerámiatermék szerepel, melyek egyike 
a Kizaemon Ido chawan, melyet 1951-ben vettek fel a listára.39

Az Ido név pontos eredete nem ismert, de Yanagi szerint az Ido helynév, a ke-
rámiatípus elnevezése a származási helyére utal.40

Egyéb elméletek az Ido név etimológiájára vonatkozóan:41

Az Ido mint vezetéknév az egyik birtokosára (Ido Wakasa no Kami 1. 
Satohiro 井戸若狭守覚弘 [1556–1638]) utal;
Ido 2. 韋登 nevű területen készítették (viszont Higuchi (2004) szerint 
nem tudni, hogy hol készült42);
az Ido teáscsészébe nézni, olyan, mint egy kútba nézni (az „ido” 3. 井戸  
kutat jelent japánul);

34 Carter Covell, i.m., 25.
35 Higuchi, i.m., 1.
36 Yanagi Sōetsu (1889–1961) (Yanagi Muneyoshi) filozófus volt, aki érdeklődött a koreai művészet 

iránt, a népművészet (mingei 民芸) fogalmát bevezette először koreai, majd japán vonatkozás-
ban. (Kikuchi Yuko, „A Japanese William Morris: Yanagi Sōetsu and Mingei Theory”, Journal 
of William Morris Studies 12-2, William Morris Society, London, 1997, 39–45. 40; „The Japan 
Folk Crafts Museum. History of the Japan Folk Crafts Museum and Founder Sōetsu Yanagi”, 
www.mingeikan.or.jp.)

37 Idézi: Cho Hak, „Dawan, chawan, chassabal or Teabowl. Kizaemon Ido”, www.dawan-
chawanchawan-chassabal.blogspot.hu, 2010.

38 Idézi: Cho Hak, „Dawan, chawan, chassabal or Teabowl. Kizaemon Ido”, www.dawan-
chawanchawan-chassabal.blogspot.hu, 2010.

39 Database of National Cultural Properties, www.kunishitei.bunka.go.jp, 1997 [2014].
40 Idézi: Cho Hak, „Dawan, chawan, chassabal or Teabowl. Kizaemon Ido”, www.dawan-

chawanchawan-chassabal.blogspot.hu,2010.
41 „Chawanroku ichi Ido ni Raku san Hagi”, www.geocities.jp.
42 Higuchi, i.m., 1.
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kút mélyéből került elő;4. 
koreaiul mázat jelent;5. 43

az India szó (Indiát japánul Indo-nak ejtik) helytelen kiejtése rögzült.6. 

Watanabe (2007) szerint vitatható a szó eredetére vonatkozó harmadik elmélet,44 
de ellenérvként Cortot idézi (1992), aki szerint a teamester Takeno Jōō 武野

紹鴎 (1502–1555) a renga verssel 連歌45 is sokat foglalkozott, aminek során 
hasonló logika alapján működő szójátékok kerülnek központi szerepbe, mindez 
hihetővé teszi az Ido elnevezés mögötti említett gondolatmenetet.46

Általános vélemény szerint ezen edények Koreában étel számára készített 
tálkák voltak,47 amelyeket a köznép használt a mindennapokban48 olcsó 
tömegtermékként.49 Higuchi 樋口 (2004) szerint Koreában jelenleg sem tartják 
sokkal értékesebbnek őket.50 

Mivel ásatások során nem kerültek elő hasonló edények,51 Nishida 西田 
(1994) kizárja, hogy Koreában tömegtermékként készítették volna.52

Cho Haknak (2010) egy internetes oldalon megjelent írásához olvasható egyik 
hozzászólásban összefoglalnak több teóriát a koreai Kizaemon chawanhoz53 

43 Nem találtam meg azt a koreai máz jelentésű szót, mely alátámasztja a teóriát. Az Ido chawanok 
esetében használt mázat: yuyak 유약  釉藥 -nak nevezik koreaiul.

44 Watanabe, i.m., 86.
45 A renga műfaj láncverset jelent, melyet több költő ír, az első költő három sort ír meg (hokku 

発句), a következő két sort (ageku 挙句) már egy másik költő szerzi, majd újból háromsoros 
rész következik és így tovább. Az egyes részek között tartalmi kapcsolatnak kell lennie, melyet 
az engo 縁語, kulcsszó/hívó szó teremt meg. (Vihar Judit, A japán irodalom rövid története, 
Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest, 1994, 50.)

46 Louise Allison Cort, „The Kizaemon Teabowl Reconsidered: The Making of a Masterpiece”, 
Chanoyu Quarterly, 71 (1992), 15.

47 Yanagi Muneyoshi, The Unknown Craftsman. A Japanese Insight Into Beauty. Kodansha 
International, Tōkyō, New York, 1989, 191.

48 Watanabe, i.m., 84.
49 „Kizaemon Ido… Dai Ido chawan”, www.tamrhyouka.hiho.jp.
50 Higuchi, i.m., 1.
51 Higuchi, i.m., 1.
52 Idézi: Watanabe, i.m., 84.
53  Az eddig használt chawan 茶碗 kifejezés szó szerinti jelentése: tea (cha 茶) tálka (wan 碗), 

a want általában rizstálaláshoz, fogyasztáshoz használják. Az Ido-típusú teáscsészének (ide tar-
tozik az említett Kizaemon chawan), mely koreai teáscsészetípus, a koreai elnevezése: Ido tawan  
이도다완  井戶茶碗, japánul: Ido chawan 井戸茶碗. A szakirodalom alapján arra lehet követ-
keztetni, hogy Koreában nem használták teáscsészeként ezen edényeket, ezért a tanulmány 
során az edénytípus átfogó nevének a japán elnevezést, a chawant választottam.
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hasonló tálkák eredeti rendeltetésére vonatkozóan. Az első teória szerint 
Koreában egy új típusú edényt akartak a fazekasok kikísérletezni, de elvetették, 
hogy nagyobb számban állítsák elő, a másik teória szerint ételáldozati edény 
lenne, mert Koreában az asztalon hagyják a tányért és úgy fogyasztják belőle 
a rizst, de e tálakból, mivel nem elég stabilak, nem lehet ezen a módon rizst enni 
(a japánok kézbe veszik a tálat rizsfogyasztáshoz, számukra nem probléma, hogy 
nem stabil), de a hozzászóló elveti az utóbbi teóriát, mert áldozati edénynek  
igényesebb edényt készítettek volna a koreai fazekasok.54

Ogawa 小川 (2004) említi a kōrai chawanokkal kapcsolatban, hogy Koreában 
áldozati edények lehettek.55 Mivel az Ido chawant készítésekor a mázba rövid 
ideig merítették bele, így vékony mázréteg keletkezett rajta,56 mázazása 
a talpánál nem teljes, rücskös és repedt (ezért virágzó szilvafa kérgének, 
kairaginak 梅花皮 nevezik, mely a cápabőrre utal, amelyet kardok markolatához 
használtak);57 Koreában az áldozati edények között alacsonyabb rendűnek 
tartották ezt a típust, de Japánban a később bemutatandó wabi-sabi esztétikai 
elv megtestesítőjének tekintik.58

A Kizaemon Ido chawanról nem tudni, hogy hol készítették Koreában59 és 
hogy miként került Japánba. Ogawa (2004) említ egy véleményt, mely szerint 
a japán teamesterek (chajin 茶人) rendelték az Ido chawanokat Koreából.60 
A második birtokosa ismert: Takeda Kizaemon 竹田喜左衛門, aki oszakai 
kereskedő61 volt, róla nevezték el a teáscsészét.62 Úgy hitték, hogy birtokosaira 
betegséget, halált63 hoz. A csésze 1634-ben Nakamura Sōtetsu 中村宗哲, a híres 
teamester tulajdonába került.64

A teamesterek választották ki a chawanokat a teaszertartáshoz. A teaszer-
tartás során a chawanban készíti el a teamester a teát a vendég számára és 
adja át neki, de emellett Yanagi Sōetsu említi a zen buddhizmushoz kötődő 

54 Cho, i.m.
55 Ogawa, i.m., 2004.
56 Gabriele Fahr-Becker (szerk.). Ostasiatische Kunst, Könemann, Köln, 1998, 675.
57 Watanabe, i.m., 86.; Ogawa, i.m., 2004.
58 Ogawa, i.m., 2004.
59 Higuchi, i.m., 1.
60 Ogawa, i.m., 2004.
61 Yanagi, i.m., 190.  
62 „Ido Chawan »Kizaemon«: Inbegriff des Wabi”, www.teeweg.de.
63 A chawan Yanagi szerint pestist, Carter Covell szerint tumort okozott. (Yanagi, i.m., 190–191.; 

Carter Covell, i.m., 21.)
64 „Ido Chawan – Teaforrás”, www.japantea.hu.
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másik funkcióját is a chawannak: a teaszertartáskor zen-buddhista szemlé-
lődés tárgyaiként is szolgáltak, ezen egyszerű edények szemlélése elvezethet 
a megvilágosodáshoz (satori 悟り). (A koreai emberek nevettek ezen a gon-
dolaton.)65

A teaszertartás során a meghívott eredetileg egy vagy két vendég kikapcso-
lódhatott a mindennapi életből, majd testileg-lelkileg felfrissülve távoztak. 
A teaszertartás széles körű elterjedésének társadalmi okai között lehet meg-
említeni a Muromachi-korban 室町時代 (1333–1573), az Ashikaga sógunok 
足利将軍家 idején állandósult feudális harcokat, zűrzavarokat, majd az utá-
nuk következő, parasztfelkelésekkel, éhínséggel járó ōnin-háborút 応仁の乱  
(1467–1477). Az emberek, belefáradva a sok szenvedésbe, vágytak a békés 
kikapcsolódásra és a csendes elmélkedésre.66

Ebben az időben élt Murata Shukō 村田珠光 (1423–1502) buddhista szerzetes 
a (Tiszta föld irányzathoz 浄土教 tartozó) Shōmyō-ji templom 称名寺 szerzete-
seként, Nara 奈良 közelében.67 Shukō teaszertartást tanult a zen szerezetes, Ikkyū 
Sōjuntól 一休宗純.68 Őt megelőzően minden tárgy, amelyet a dekorációhoz és 
magához a teaszertartáshoz használtak, kínai volt.69 Követői városi emberek, 
kereskedők, katonák, papok; a teát, teaszertartást a közönséges dolgok és a vá-
rosi stressztől való elmenekülés eszközének tekintették.70 Az 1470-es években 
barátja volt egy koreai buddhista szerzetes, tusfestő, aki 1424-ben egy csónakban 
menekült át Koreából, az akkori buddhista üldözések elől.71

Takeno Jōō 武野紹鴎 (1502–1555) teamester, Shukō tanítványa így nyilat-
kozott: „Már nem szükséges kínai kerámiákat használni a teaszertartáshoz.”72 
Ő vezette be a teaszertartással kapcsolatban központi esztétikai fogalomként 
a wabi 侘 kifejezést.73

65 Runette Kruger, „The (extra)ordinary (con)texts of beauty and be-ing”, www. repository.up.ac.
za, 2009, 143.

66 Ferenczy László, Japán iparművészet XVII–XIX. század, Corvina Kiadó, Budapest. 1981, 38. 
67 Jennifer Lea Anderson, An Introduction to Japanese Tea Ritual. State University of New York 

Press, New York,. 1991. 29.
68 „Japanese Tea Culture – The Omotosenke Tradition. Chanoyu and religion”, www.omotosenke.jp; 

 Anderson, i.m., 29–30.
69 Louise Allison Cort, Shigaraki, Potters’ Valley, Kodansha International, Tōkyō, 1979, 129, 

Idézi: Watanabe, i.m., 84–85.; Mary Helen Mine, „Japanese Arts and the Tea Ceremony”, 
Monumenta Nipponica, 30/2 (1975), 228–230. 229.; Clearwaters – Kao, i.m., 10.

70 Cort, Shigaraki…, i.m., 129, Idézi: Watanabe, i.m., 84–85.
71 Carter Covell, i.m., 26.
72 Carter Covell, i.m., 20.
73 Clearwaters – Kao, i.m., 2.
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A wabi szó eredeti jelentése a reménytelenség, az egyedüllét, az elveszettség 
érzését tartalmazta, mely a teaszertartás során zen-buddhista asszociációkkal, 
a belső nyugalom megtalálásában oldódik fel.74 A művészetben ez az egysze-
rűnek, a köznapinak a szépet magában foglaló, egyúttal ki is emelő felhaszná-
lásában jelentkezett.75 A szépség az egyszerű és természetes dolgokban rejlik, 
és a tárgyak kiválasztásával, és azok sajátos felhasználásával jut kifejezésre.76 
Takeno Jōō tanítványának, Sen no Rikyūnak 千利休 (1522–1591) a teaszer-
tartását „wabi teának” (wabi cha 侘茶) nevezték.77

Rikyū úgy gondolta, hogy a régi, sokszor gazdát cserélt chawanokat azért 
jó használni, mert már elvesztették az új kerámia illatát, így a tea illata jobban 
érvényesül.78 A kōrai chawanokban talált rá a mushin musaku 無心・無作 („ár-
tatlan és szándékolatlan”79 ) zen gondolatra.80 Ez vezette el a sabi 寂 fogalmának 
„felfedezéséhez”, mely a teaszertartás esztétikai rendszerének egyik központi 
eleme lett.81 A sabi a régi dolgokban megjelenő életerős szépséget jelenti,82 más 
szavakkal: az idő múlásával a dolgok lényegi, fontos része kerül felszínre.83

Láttuk, hogy a kōrai chawanoknak a teaszertartások során való felhasználása 
szerepet kapott a wabi-sabi esztétikai ideál kialakulásában, egyúttal elmondható 
az is, hogy a wabi-sabi esztétikai ideál első megtestesítőinek a kōrai chawa-
nokat tekintették.84

A tea útja85 (sadō/chadō 茶道), a festészet útja (gadō 画道), a vers útja (kadō 
歌道), a virágrendezés útja (kadō 花道), a kalligráfia útja (shodō 書道), a kard-
művészet útja (kendō 剣道), valamint az íjászat útja (kyūdō 弓道) során a mű vész 
célja, hogy – az adott művészeti ág szabályainak ismeretén túl – eljusson egy 
74 Ferenczy, i.m., 39.;    S. Nagy Anikó: A japán teaszertartás, www.terebess.hu.
75 Ferenczy, i.m., 39.
76 S. Nagy Anikó: A japán teaszertartás, www.terebess.hu.
77 Dorinne Kondo, „The Way of Tea: A Symbolic Analysis”, Man, New Series, 20/2 (1985), 287–306. 292.
78 „Ido Chawan »Kizaemon«: Inbegriff des Wabi”, www.teeweg.de.
79 „Ahogy a víz elfolyik, a madár elrepül.” (Horii Mujō, „Cha no kokoro, zen no kokoro”, 2009.09.06 

Dai-2-ka Chazen ichimi no kai no kōen, www.ningenzen.org, 2009. 31.)
80 Ogawa, i.m., 2004.
81 Ogawa, i.m., 2004.
82 Ludwig, „The Way of Tea…”, i.m., 47.
83 Shinji Osaya, „Niwa to shizen – Kūkan zukuri no sahou”. Shinji Osaya (szerk.): Shinsakuteiki 

– Kokudo to fūkei zukuri no shisō to hōhō, Marumo Shuppan, Tōkyō, 1999/18, 47–49.
84 Jordan Sievers: „Ido tea Bowls Treasured Possessions of Muromachi Daimyo”, www.japantimes.

co.jp, 2013.
85 Két elnevezést használnak japánul a teaszertartásra: sadō/chadō 茶道: „a tea útja” és cha no yu 

茶の湯: „forró víz a tea[készítés]hez”.
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áttöréshez, mely során a korábban említett mushin 無心86 állapotába kerül, és 
így – megvilágosodott mesterként – szabadon tud az adott művészeti ágban 
alkotni és életét élni.87 A tea útja volt az, ahol a mindennapi élet egyszerűségét 
és természetességét alapul véve mind a megvilágosodásra való törekvés, mind 
az esztétikai szempontok egyenrangúan megjelentek.  A többi művészeti ágban 
a köznapi élet keretei közt nem tudott teljes mértékben megvalósulni a művé-
szet és a vallás integrációja. Ezen utóbbi művészeti ágaknál két fő tendencia 
volt megfigyelhető, az egyik szerint a civilizáció elől a természetbe menekülve, 
a természet adta a megvilágosodás keretét, a másik szerint a megvilágosodást 
transzcendens, szimbolikus tapasztalással élték meg.88

Záró gondolatok
A koreai chawanok különböző módokon kerültek Japánba, illetve idővel a japán 
igényeknek megfelelően Japánban is készítették őket. Koreai jegyeket magán 
viselő chawanokat a mai napig állítanak elő Japánban. Az esszében japánbeli 
történetüket mutattam be, kiemelve, hogy a felvázolt korszak során – annak 
politikai és társadalmi keretében – a koreai chawanok a korszak meghatározó, 
új esztétikai elvének, a wabi-sabinak az első képviselői lettek.

86  Mushin  angolul: „no-mind-ness” (Ludwig, „The Way of Tea…”, i.m., 34).
87  Ludwig, „The Way of Tea…”, i.m., 33–34.
88  Ludwig, „The Way of Tea…”, i.m., 41–42.
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