
Kovács Veronika

Koreai zsánerképek 

a XVIII – XIX. században

A Kelet egzotikus világa régóta izgatta a nyugati ember fantáziáját. Habár 

a Kelet művészete sokban különbözik a nyugaton kialakult hagyományoktól 

gondolati és kivitelezési szempontokból, mégis a világ művészettörténetének 

fontos és meghatározó részét képezi. 

Európában nagy múltra tekint vissza a „chinoiserie”, a kínai művészettől 

inspirált stílus, amely már a XVII. század óta népszerű volt. A „japonizmus”, 

amely az ukiyo-e fametszetek csodálatának hatására alakult ki, a XIX. század 

közepétől lázban tartotta a művészeti életet. A koreai művészet azonban kevés 

visszhangot keltett Európában. Így annál különlegesebb Gustav Klimt némely 

portréja, különösen Friederike Maria Beer-é, amely hátterét Juhea Kim kuta-

tásai szerint egy Koguryŏ-kori (i. e. 37–668) művészet ihlette váza figurális 

mintája adja (1. kép).1

Korea évszázadok óta szoros politikai és kulturális kapcsolatban állt a keleti 

művészet bölcsőjének tartott Kínával, így festészetét nagyban meghatározták 

a kínai festőiskolák. Habár ez így van, a koreai művészet mégsem pusztán a kí-

nai minták követésén alapul, a koreai ízlés mindig kifejeződik az alkotásokon. 

Ez különösen megmutatkozott a kínai Ming dinasztia (1368–1644) bukása 

után, amikor a nemzeti sajátosságok hangsúlyozása még fontosabb szerephez 

jutott. Így született meg két új, egyedülálló műfaj, Korea legfontosabb és leg-

ünnepeltebb művészi eredménye: a realisztikus tájkép és a zsánerkép.

A zsánerképfestészet a koreai művészet legsajátságosabb műfaja. Híven 

tükrözi az ország kultúráját, mindennapjait. Olyan egyedi oldalról mutatja 

be az ország lakóinak életét, amely megkülönbözteti őket minden más ázsiai 

1 Juhea Kim, Feathered Hats, Golden Crowns: Ancient Korea Manifested on Klimt's Canvas. 

Princeton Class of 2009. http://blogs.princeton.edu/wri152-3/f05/juheakim/ – A szerző tanul-

mányában arra törekszik, hogy a háttérben megjelenő alakok fejdíszeit Koguryŏ fejdíszekkel 

összevetve bebizonyítsa az előkép koreai eredetét. 
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országtól. Alkotásai nem csak művészi szempontból, hanem történelmi és 

néprajzi szempontból is értékes dokumentumok. 

A zsánerkép fogalmának meghatározása

A „zsáner” elnevezés egy francia szóból ered, melynek jelentése „fajta”, „vá-

laszték”.2 A késő XVIII. századtól kezdve a francia írók a „zsánerkép” kifejezést 

olyan festményekre alkalmazták, amelyek az emberek udvari, polgári, vagy 

paraszti életének különböző jeleneteit mutatták be.

A koreai művészetben szintén olyan képeket értünk zsánerkép alatt, amelyek 

az emberek – felsőbb és alsóbb rétegek – hétköznapi cselekedeteit ábrázolják. 

A koreai p’ungsokhwa ( ) kifejezés olyan képtémákra utal, melyek 

szokásokkal és rítusokkal, valamint udvari ceremóniákkal kapcsolatosak. Mivel 

fontos volt dokumentálni ezeket az eseményeket, az ilyen festmények megszilár-

dult kompozíciókkal, merev, stilizált formákkal párosultak. A p’ungsokhwa egyik 

alfaja a sokhwa ( ), amely az átlagemberek életéből vett jeleneteket 

örökít meg. Habár a koreai p’ungsokhwa és sokhwa kifejezést egyaránt zsáner-

képnek lehet fordítani, a sokhwa áll közelebb a nyugaton kialakult zsánerkép 

műfajához. A chosŏn-kori (1392–1910) hivatalnokok és nemesek a sokhwa 

kifejezéssel „köznapi” vagy akár „vulgáris” képekre utaltak.3 A kifejezés tehát 

leginkább olyan képekre vonatkozik, amelyek nemesek és kisaengek – hivatásos 

szórakoztatóművészek, kurtizánok – afférját, kereskedőket és gazdálkodókat, 

háziasszonyok életét, továbbá megbotránkoztató jeleneteket ábrázolnak. A ter-

minust először Yi Kyu-kyŏng (1788–1865) sirhak4 tudós használta Ojuyŏnmun 

című munkájában. Leírta, hogy ezeket a képeket főként paravánokon, teker-

cseken és a házak falán látni. Véleménye szerint ezek kezdetben különleges 

jelentéssel bírtak, amellyel a festők már nincsenek tisztában.5 

A koreai zsánerkép kialakulása

Történeti áttekintés
Mivel Korea évszázadokon keresztül földművelő társadalom volt, a min-

dennapi életet, főleg a gazdálkodást bemutató képeknek hosszúra nyúló 

2 Jane Turner (szerk.), The Dictionary of Art, Oxford University Press, 1997/12, 286.
3 Cho Jae-eun, „Paintings that live in the heart and home – Genre Painting.” 2007.03.19.

http://joongangdaily.joins.com
4 „Gyakorlati tudományok”, konfuciánus szociális reformmozgalom a XVII –XIX. században.
5 Eom So Yeon, „Minhwa: A Precious Look at Traditional Korean Life.” Koreana, 1992/6, 3.
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hagyománya van. A sokhwa és p’yŏngsaengdo (  – életkép) első 

emlékeit a Három királyság korabeli Koguryŏ (i.e. 37– i.sz. 668) sírok falfest-

ményein találhatjuk. Koguryŏ a Koreai-félsziget északi részén helyezkedett 

el, s Mandzsúriával volt határos. Kína – a hozzá való közelségből adódóan 

– nagy hatást gyakorolt az állam művészetére. Több mint 50 sírkamrát tártak 

fel a mandzsúriai Tungkou-síkságnál és a régi Koguryŏ főváros, P’yŏngyang 

környékén. Ezekben a sírokban az elhunyt portréja mellett életére és a korra 

jellemző különböző hétköznapi tevékenységeket ábrázoló festmények talál-

hatók, úgy mint az étel elkészítése és feltálalása, vendégek fogadása, tánc- és 

vadászjelenetek. 

Korea Koguryŏ-kori sírjai közül a leghíresebb az úgynevezett „Birkózók sírja”, 

amely az V. században épült. A sír egyik falán egy jól szerkesztett kompozíci-

ójú birkózójelenet látható. A másik, méltán híres sír a VI. századi „Táncosok 

sírja”, amely nevét a keleti falon lévő táncjelenet után kapta, míg a sírkamra 

nyugati falán mozgalmas vadászjelenet látható (2. kép). A sírkamra ember- és 

állatábrázolásai realisztikusak, míg a táj elemeit csak jelzésszinten jelenítik 

meg. Ezek a jelenetek tanúskodnak a Koguryŏ-kor viseletéről, fegyvereiről és 

vadászmodoráról is.

A Paekche (i.e. 18 – i.sz. 660) és Silla (i.e. 57 – i.sz. 668) királyságokból 

azonban nem maradtak fenn hasonló emlékek. Az Egyesített Silla (668–935) 

és a Koryŏ (916–1392) királyság idejéből sem kerültek elő zsánerképek, habár 

a Koryŏ buddhista festmények alapján következtethetünk arra, hogy a hétköz-

napi élet ábrázolásának hagyománya nem szűnt meg. A Koryŏ-kortól kezdve 

a buddhista kolostorok fő csarnokában megjelennek a t’aenghwa (

) és kamnot’aenghwa ( )6 festmények, amelyek a földi 

életből vett jeleneteket, szenvedéstörténeteket ábrázolnak, és egyedien jellem-

zőek Koreára. Az elhunytakért szóló buddhista rituálékra összpontosulnak, és 

először mutatnak be világi jeleneteket a buddhista művészetben.    

A Chosŏn-korban (1392–1910) a festészet nagy fejlődésnek indult. A kínai 

Yuan (1271–1368), Ming (1368–1644) és Qing (1644–1912) periódusok stílusa 

nagy hatást gyakorolt Korea festészetére, valamint Kínán keresztül kezdtek 

megismerkedni a nyugati festésmóddal is, melyet keresztény misszionáriusok 

hoztak Pekingbe a XVII-XVIII. század folyamán. A külföldről érkező művészeti 

hullámok ellenére a kor tudós festőinek és a festőakadémia hivatalos művé-

szeinek mégis sikerült egyedi hangot adni műveiknek. A festészeti műfajok 

egyre inkább tükrözték a koreai jellegzetességeket. A XVIII. században, Yŏngjo

6 Jelentése szó szerint „édes harmat”, mely a Lótusz Szútra szerint minden életet áthat.
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( uralk. 1724–1776) és Chŏngjo ( uralk. 1776–1800) uralkodása idején 

teret hódító Sirhak mozgalom is nagy szerepet játszott abban, hogy a festők 

elkezdtek új technikákat alkalmazni, valamint ihletért közvetlen környezetük-

höz, hazájuk tájaihoz és lakóihoz fordultak.

A Chosŏn-kor két nagy művészeti újítása a realisztikus tájkép és a zsáner-

kép volt. A zsánerkép műfaja a késő Chosŏn-korban, 1700 és 1850 között élte 

virágkorát. Míg a korábbi életképeken a legfelsőbb osztály fényűző életvitelét 

jelenítették meg, a Chosŏn-kori zsánerkép a köznép felé fordult. A hétköznapi 

emberek és az életük iránti érdeklődés első képviselői az úgynevezett „tudós 

hivatalnok festők” (sadebu ) voltak. A XVIII. század elején ilyen 

jelentős alkotó volt Yun Tu-sŏ ( 1668–1715), a zsáner kép műfajának 

egyik úttörője, aki realizmusra törekedve, szeretettel ábrázolt jeleneteket a nép 

mindennapjaiból. Ennek ellenére nála még mindig meghatározóbb volt a táj 

szerepe, ezért képeit inkább inmul sansuhwá-nak ( ), 

vagyis embereket is ábrázoló tájképeknek tekinthetjük.7 Virágot szedő nőket 

(3. kép), szalma szandált készítő férfiakat festett. Fia és unokája Yun Tŏk-hui 

(  1685–?) és Yun Yong ( 1708–?) az ő stílusát követték (4. kép), 

s játszadozó gyerekeket, virágszedő nőket ábrázoltak. Cho Yŏng-sŏk (  

1686–1761) nagy számú és változatos témájú zsánerképet hagyott hátra maga 

után: 37 festményből és vázlatból álló albumában szövő-varró nőket, pihenő 

gazdákat, lópatkolást, halászatot mutat be. Cho Yŏng-sŏk kiindulópontja szin-

tén az inmul sansuhwa volt, de mivel a képek táji elemét túlságosan a kínai 

művészet hatása alattinak érezte, fokozatosan elhagyta a figurális kompozí-

cióinak ezen elemét (5. kép).8 Ezt az újítást később Kim Hong-do (  

1745–1806?) fejlesztette tökélyre. 

A művészek alaposan megfigyelték a körülöttük lévő emberek életét, hét-

köznapi tevékenységét, és hűen adták vissza a kor mindennapjait műveikben. 

Habár a tudós festőknek fontos szerepük volt a zsánerkép kialakulásában, 

természetesen a hivatásos festők voltak azok, akik kiemelkedőt tudtak alkot-

ni a műfajban. A XVIII. század végén, XIX. század elején a négy évszakhoz 

kötődő tevékenységeket – a gazdaság körüli munkákat, vadászatot – festették 

meg. A zsánerműfaj két legjelentősebb alkotója Kim Hong-do és Sin Yun-bok 

(  1758–1813?) volt. Az ő munkásságuk hatására vált népszerűvé a zsá-

nerkép. A művészi technika is fejlődött: több érzelmet tükröző arckifejezést 

7 Kim Yŏn-sun, „Chosŏn hugi p’ungsokhwa yŏngu (Zsánerképek a kései Chosŏn-korban).” 

Yesulnonjib 2008/8, 61.
8 Kim Yŏn-sun, i.m., 64.



309Koreai zsánerképek a XVIII–XIX. században

ábrázoltak, valamint a perspektíva és a három dimenzió bemutatása is egyre 

magasabb szintre jutott. 

A zsánerkép kialakulásának társadalmi és ideológiai háttere
A Chosŏn-kori művészet témái, valamint a zsánerképek kialakulása szoros 

összefüggésben áll a konfuciánus politikai ideológiával és etikai normákkal.

Az emberek életére vonatkozó morális tanításokat hirdető neokonfucia-

nizmus a kései Koryŏ-dinasztia idején kezdett teret hódítani Koreában, és 

a Chosŏn-korban az állam vezető ideológiájává vált sŏngrihak ( ) né-

ven. Az ideológia befogadása a középosztály felemelkedésének ígéretével is 

összefüggött: a korábbiakhoz képest már nem csak származási előjog alapján 

juthatott valaki hivatalnoki rangra, hanem az állami vizsga letétele által is.

A Koryŏ-korban megalapították a Festészet hivatalát, a Tohwawŏn-t, s a hi-

vatal kiváló művészeket gyűjtött az udvarba. Feladataik közé tartozott a fiatal 

művészek konfuciánus szellembeli oktatása, a királyi család tagjainak, valamint 

magas rangú hivatalnokok és nemesek portréinak megfestése.9  A konfuciánus 

tanítás szerint a művészetnek mindenekelőtt az elmére és a szívre kell hatnia, 

nem pedig az emberi érzelmeket kell kifejeznie. A festménynek a legmagasabb 

értékeket kell képviselnie; mély gondolatokat kell ébresszen filozófiáról, koz-

mológiáról, moralitásról. A Tao és a világot alakító erők mindenhatóságát kell 

tükröznie. A legmagasabb erényeket kell megmutatnia, úgy, mint a lojalitást és 

az ősök tiszteletét. Csak a legnemesebb témákat szabad megfesteni. 

Ezek alapján az átlagemberekről készített képeket nem nevezhették magas 

művészetnek: vulgárisnak, sekélyesnek tartották azokkal a festményekkel, táj-

képekkel szemben, amelyek a konfuciánus ideálokon alapultak.  

A késő Chosŏn-korban két fontos tényező vezetett a zsánerképnek mint ön-

álló műfajnak a megjelenéséhez és egyre nagyobb népszerűségéhez. Az egyik 

ilyen tényező a társadalom szerkezetében bekövetkezett változás, a másik pedig 

az új ideológia és a Sirhak mozgalom megjelenése. 

A chosŏn-kori Yi dinasztia Korea leghosszabban uralmon lévő dinasztiája 

volt. 1392-es alapítását követően két évszázadon keresztül virágzott az ország 

gazdasága és kultúrája. A XVI. század végétől kezdve azonban számos ne-

hézséggel kellett szembenéznie az országnak. Az uralkodó osztályon belüli 

viszályok és a japánok támadásai (Imjin háború, 1592–1598) meggyengítet-

ték az országot. Kínában a mandzsu Qing-dinasztia uralomra kerülése után 

9 Francis Mullany, Symbolism in Korean Ink Brush Painting, Folkestone: Global Oriental, 2006, 

177.
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lerohanta Koreát, hogy hűbéresévé tegye. Az udvar látszólag behódolt, de 

mindvégig barbárnak tartotta a mandzsukat, és ettől kezdve Korea magát te-

kintette a klasszikus kínai civilizáció egyetlen méltó örökösének. E csapások 

miatt az udvarban elterjedt az a nézet, hogy csak akkor lel nyugalmat az ország, 

ha elzárkózik minden idegen hatástól. Korea csaknem 250 éves elzárkózása 

alatt valóban nyugodt, stabil állapot alakult ki az országban, mely alatt olyan 

kultúrapártoló uralkodók regnáltak, mint Yŏngjo és Chŏngjo király. 

A japán háború befejezése és a Kínának való kényszerű behódolás után 

helyreállt a rend. Az ország politikailag stabilizálódott, ami a gazdaság felvi-

rágzásához, később pedig annak átalakulásához vezetett. Kezdett megjelenni 

a pénzgazdaság, az áruval való fizetést a XVII. században egy kormányrendelet 

pénzfizetésre változtatta.10 A pénzforgalom, különösen a fővárosban egyre 

növekedett, a gazdaság és a külkereskedelem egyre aktívabbá vált. A gazdasági 

változás társadalmi mobilitást vont maga után, s új társadalmi réteg jelent meg: 

a yŏhangin ( ), amelynek tagjai a gazdaságból, kereskedelemből nagy 

vagyonra szert tevő újgazdagok voltak. Ők vagyonukhoz mérten magasabb 

társadalmi rangot kívántak maguknak, ám nemesi rangot nagyon nehéz volt 

szerezni. Magukat vigasztalva különböző intellektuális összejöveteleken vettek 

részt, a tudo mányoknak és a művészetnek szentelve figyelmüket. A pénzgaz-

daság fejlődése következtében Szöul igazi nagyvárossá fejlődött, új kultúrát 

teremtett. Elszaporodtak a kisaeng házak, kocsmák, divatba jött a szerencse-

játék. A késő Chosŏn-kori Korea a modern fogyasztói társadalommá válás 

útjára lépett. 

A köznép kultúrájának virágzása tehát az általuk birtokolt gazdasági hatal-

mon alapult. Az újgazdagok ízlése a művészet új formáit kereste, így a p’ansori,11 

a zsánerkép és a népművészet, a minhwa ( ) is előtérbe kerülhetett, melyet 

korábban megvetett a konfuciánus társadalom kiváltságos rétege.  

A XVIII. századi gazdasági változásokat, a feudális társadalmi rend meg-

rendülését szellemi megújulás is követte. Bárhogy is igyekezett Korea elzár-

kózni a külföldi ideológiáktól, a késő Chosŏn-korban beszivárgott az országba 

a nyugati tudomány és technológia, elősegítve a következetesebb, racionálisabb 

gondolkodásmódot, felkeltve a köznép öntudatát; a katolicizmus is megjelent, 

amely megkérdőjelezte és kritizálta a hierarchikus konfuciánus társadalmi 

rendet, és az egyenlőség mellett tett hitet. Követői a néhány nemesi család 

10 Yi Jung-hŭi, „Chosŏn hugi p’ungsokhwa ŭi balsenggwa kŭndaesŏng (The Birth of Modernity 

of the Genre Paintings in the Latter Part of the Choson Period).” Hanguk hyŏndae misulsahak, 

2004/13, 52.
11 Zenés dráma, énekbeszéd; a Chosŏn kor vége felé kialakult zenei műfaj.
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kezében összpontosuló túlzott hatalom által eltorzított politikai és társadalmi 

rendet kívánták helyrebillenteni.12

Ezektől a gondolatoktól is inspirálva jött létre a konfuciánus szociális reform-

mozgalom, a Sirhak mozgalom, mely a kora XVIII. századtól a XX. század 

elejéig, különösen Yŏngjo és Chŏngjo királyok ideje alatt volt meghatározó. 

A szigorú konfuciánus tanok gondolkodás nélküli elfogadása és a Kínától való 

túlzott függés ellen irányult, és a nemzeti kulturális identitás után kutatva ki-

hatott a művészetek területére is. 

A festészetben tovább folytatódott a hagyományos, idealizáló kínai stílu-

sokban való alkotás, de megmutatkozott a jellegzetesen koreai festőstílus ki-

alakítására irányuló vágy is. Ez a realisztikus táj- és zsánerképek formájában 

született meg, eltávolodva a korábban megkérdőjelezhetetlenül felsőbbrendű, 

képzeletbeli kínai tájak ábrázolásától. A festők a környezetükből merítettek 

ihletet, ezáltal hazai tájakat örökítettek meg, valamint a mindennapi élet olyan 

mozzanatait, amelyek felett korábban elsiklott a tekintetük. Hogy a minden-

napok változatosságát hűen tudják visszaadni, a festőnek közelről kellett ta-

nulmányozni a hétköznapi embereket.

Yŏngjo és Chŏngjo királyok ideje alatt rengeteg zsánerkép született. Az új-

gazdag réteg nem volt képes élvezni a kínai stílusú, ideálokon alapuló költé-

szetet és festészetet. Az ilyen elvont festmények helyett a szokások és koreai 

tájak képeivel elégítették ki a művészet utáni éhségüket. A zsánerképek nagy 

népszerűségnek örvendtek, ennek következtében az új társadalmi réteg kép-

vásárlásainak száma is növekedésnek indult.13 

Az egyedi, koreai stílus kezdett egyre jobban kikristályosodni, amely-

nek tendenciái Cho Sŏk (1592–1668) és Chŏng Sŏn (1676–1752) művészet-

ében figyelhetők meg leginkább. Cho Sŏk volt a realisztikus tájképfestészet 

(jinkyŏngsansuhwa ) első képviselője és úttörője, 

akinek művészi elveit és stílusát Chŏng Sŏn tökéletesítette. Ők és követőik 

hátat fordítva az idealizáló, képzeletbeli kínai tájképfestő stílusnak, megmu-

tatták Korea tájainak igazi szépségét. Kim Hong-do Chŏng Sŏn eredményein 

elindulva megalkotta saját, független stílusát. Nagy figyelemmel fordult az 

emberek felé, szokatlan módon a tájképeibe is beemelt emberi alakoknak is 

jelentős szerepet adott. Ő volt a legjelentősebb úttörője a zsánerkép, a sokhwa 

műfajának.

12 Ki-baik Lee, A New History of Korea,Ilcheokak, Seoul, 1984, 239.
13 Dongju Lee, The Beauty of Old Korean Paintings, Saffron, Seoul, 2005, 153.
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A zsánerképek típusai

A zsánerképeket megkülönböztethetjük alkotójuk, vagyis az alapján, hogy 

írástudó festők (sadebu), udvari művészek (hwawŏn) vagy népművészek ké-

szítették őket. Nem minden műfaj tartozott azonban csak az egyik művész-

csoport kedvelt témái közé. A tudósok szellemi összejöveteleit udvari festők 

és írástudó festők is megörökíthették, a p’yŏngsaengdo életkép a nemesekre és 

népművészekre egyaránt jellemző volt.

A hivatalos festészetben korábban az emberek csupán kis részletei, kiegé-

szítői voltak a konfuciánus gondolatokkal átitatott tájképeknek vagy a repre-

zentatív képeknek. Az udvari művészet meghatározó műfaja volt a hivatalos, 

vagy szertartási jeleneteket megörökítő kép, a panch’ado, amelyet a művészek 

tekercsekre vagy paravánokra festettek, valamint a különböző rituálékhoz 

való instrukciókat tartalmazó könyvekhez készített illusztráció, az uigwe. Ezek 

a képek főként a nagy történelmi eseményeket, fontos udvari ünnepségeket, 

külföldi delegációk látogatását kívánták megörökíteni, de a jövő hivatalnokai 

számára is jelentős útmutatóul szolgáltak arról, miként kell bizonyos ceremó-

niákat helyesen elvégezni. Maga Kim Hong-do is festett egy nyolc panelből 

álló paravánt, amelyen Chŏngjo király apja sírja elé járul. Kim madártávlatból 

mutatja be a grandiózus eseményt, amelyen emberek ezrei vettek részt, akiket 

a festő művén egytől-egyig egyedien ábrázol. A paraván hetedik és nyolcaik 

panelén megfigyelhető az Európában tökélyre fejlesztett rövidüléses perspek-

tívával való kísérletezés is. Chŏng Sŏn tízpaneles paravánon örökítette meg 

a japán delegáció látogatását a XVIII. század első felében.

Az emberek megjelentek a tájképeken is a legkülönbözőbb tevékenységet 

folytatva, de még mindig csak kiegészítő elemként, nem ők álltak a figyelem 

középpontjában. Ezek a képek a konfuciánus felsőbb réteg és a tudósok szá-

mára tanításokként, filozófiai gondolatébresztőként hatottak. A négy évszak 

paraszti munkáit ábrázoló képeket sem lehet még igazi zsánerképnek tekin-

teni; nem a parasztok életét és élményeit mutatják be, hanem sokkal inkább 

a vidék tisztaságát és ártatlanságát adják vissza. Ezeket eredetileg a hivatalos 

festők alkották a korai Chosŏn-korban, később azonban fokozatosan váltak 

a népművészet részévé is.14A zsánerképek e csoportja, a pinp’ungch’ilwŏldo és 

a kyŏngjakdo a vidéki embereket úgy festi le, mintha minden bonyodalom 

és világi ambíció nélkül élnék életüket. Korea sokáig támaszkodott a föld-

művelésre, mint az országot fenntartó erőre, ezért a földműves munkákat áb-

rázoló festményeket nagy tiszteletben tartották. A képek hátterében gyakran 

14 Yim Doo-bin, „Korea’s Folk Paintings.” Koreana Summer, 3/2 (1989).
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hegyeket láthatunk, filozofikus tartalmaktól sem mentesen. Kim Tu-ryang 

és Kim Tŏk-ha közösen készített, a négy évszakot ábrázoló, kínai előképekre 

visszanyúló művén nagy részletességgel mutatja be a természetben a külön-

böző hónapokhoz kötődő gazdaság körüli munkákat (6. kép). A jelenetek, 

mint például a cséplő- és vadászjelenet a falusiak nehéz erőfeszítései ellenére 

derűs hangulatot árasztanak. 

Yun Tu-sŏ sadebu festő több ízben örökített meg jeleneteket az egyszerű em-

berek gazdálkodó életéből, de már nem konfuciánus eszmék vezérelték, hanem 

a nép iránt érzett szeretet és kíváncsiság. Egyik leghíresebb képén meredek 

hegyoldalon különböző növényeket szedegető nőket ábrázol (3. kép). Egyikük 

kosarat és kést tart a kezében, amelybe a leszedett növényeket helyezi, s lefelé 

indul a lejtőn. A másik nő társának és nekünk hátat fordítva röpke pihenőt 

tart, mielőtt újult erővel folytatja a munkát. Yun Tu-sŏ nagy gondot fordított 

a parasztasszonyok öltözékének kivitelezésére is: fejükön kendőt viselnek, ka-

bátujjuk feltűrve, szoknyájuk derekukra felkötve, hogy munka közben azok ne 

zavarják őket. Yun előtt senki nem ábrázolt nőket ilyen gondosan az alsóbb 

rétegekből.15 Unokája, Yun Yong Gyógynövényt szedő nője erre a műre vezet-

hető vissza, a két alakot egyetlen figurában egyesítette (4. kép). A nő erőteljes 

figurája a nézőnek hátat fordítva jelenik meg. Testtartása, öltözéke megegyezik 

a Yun Tu-sŏ képén pihenő nőével. Kezében sarlót, hóna alatt kosarat tart. 

Itt azonban, Yun Tu-sŏ képével ellentétben, hiányzik a hegyvidékes háttér, 

csupán néhány fűcsomó utal a természetre.

A nem tanító célból készült festmények előképeit Kínában megtalálhat-

juk a gazdálkodó embereket, tolvajokat, babafürdetést ábrázoló képekben, 

de a zsánerkép műfaját, igazi jellegét és stílusát koreai művészek alakították 

ki a XVIII–XIX. század során.16 Ezek a művészek már elhatárolódnak a korábbi 

generációk művészetétől, akik a konfuciánus értékrend szerinti legnemesebb-

nek tartott földműves munkák bemutatásán kívül egyéb kézműves munkákat 

ritkán választottak tárgyul.17 Itt az emberi alakok kerülnek a középpontba – 

minden más pedig a háttérbe.

Koreában is kialakult a sŏngsido, a zsúfolt városokat madártávlatból bemutató 

képtípus. A műfaj Kínában már az ókorban népszerű volt, Japánban is szép 

számmal találkozhatunk ilyen ábrázolásokkal. Ezek rendkívüli részletesség gel 

15 Wŏn-yong Kim –Hwi-jun An, Sinp‘an Han’guk misulsa (A koreai művészet története), Sŏul 

Taehakkyo Ch‘ulp‘anbu, Seoul, 1993, 293.
16 Keith Pratt,  Korean Painting. Oxford University Press, Hong Kong, New York, 1995, 23.
17 Christina H. Y. Han,  Korea Around 1900: The Paintings of Gisan. Royal Ontario Museum, 

Toronto, 2007, 12.
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mutatják be a városi élet különböző jeleneteit, az összes társadalmi réteget 

felvonultatva (7. kép).

A sain p’ungsokhwa ( ) a felső osztály elegáns és 

kifinomult világát örökíti meg: utazásaikról, társadalmi eseményeiről és ösz-

szejöveteleiről szól. Ez a képtípus a köznép munkáit bemutató ábrázolásokkal 

párhuzamosan alakult ki a XVIII. században. Az egyik korai sain p’ungsokhwa 

példa Chŏng Sŏn Olvasás utáni pihenő című képe (8. kép). A kép a polcokon 

sorakozó rengeteg könyv, a falon függő tájkép és a cserepekben pompázó 

növények megjelenítésével a művelt tudós idealizált világát mutatja be.

Kang Se-hwang (1713–1791) a nemesek legkedveltebb szabadidős tevékeny-

ségeit, mint például a baduk18 játékot, a zenélést, valamint az íjászatot örökítette 

meg festményein. Kang Hŭi-ŏn (1710–?) a nemesek szabadidős tevékenységeit 

megörökítő albumába (Sainsamkyŏngdoch’ŏb- ) foglalt képei, 

köztük a kalligráfia és az íjászkodás19 szintén ezt az életstílust képviselik.

A sain p’ungsokhwa rokona az ajipdo, amely a tudósok szabadban való gyü-

lekezőit festi le. Később ezek a képek már nem csak a felsőbb osztályok tagjait 

mutatták be, hanem az újonnan feltörekvő rétegekét is, melyek tagjai nem 

léphettek feljebb a társadalmi ranglétrán, de igényelték a szellemi összejöve-

teleket (9. kép). 

Amikor Korea a fogyasztói társadalom kialakulásának útjára lépett, a szellemi 

felsőbbrendűség kifejezése mellett a luxuscikkek, ritka növények felhalmozása, 

az élvhajhászat egyre nagyobb szerepet töltött be a yangban osztály életében.20 

A XVIII. század második felétől kezdve a felsőbb réteg szerencsejáték közben, 

kisaengek társaságában egyre gyakrabban jelenik meg a sain p’ungsokhwa fest-

ményeken. Erről a megváltozott, hedonisztikus életformáról tanúskodik Sin 

Yun-bok zsánerképalbuma is. 

A p’ŏyngsaengdo, „életkép”, az egyén, leginkább tudós hivatalnok életében 

elérkező fontos, meghatározó eseményeket mutatja be, gyakran több képből 

álló paravánokon (18. kép). A paravánokon előforduló ábrázolások nyolc 

fontos pontot mutatnak be a hivatalnok élettörténetéből: első születésnapját, 

fiatalkori tanulmányait, konfuciánus szabadidős foglalatosságokat, az esküvői 

szertartását, magiszterré való kinevezését, 60. születésnapját, valamint időskori, 

tiszteletre méltó állami pozícióba való felemelkedését. Ez a fajta dokumentá ció 

18 A japán „go” játék koreai megfelelője.
19 Ijászkodó nemesek című képének hátterében megjelenik a patakban mosó nők motívuma is.
20 Chang Chin-Sŏng, „Chosŏn hugi sain p’ungsokhwa wa yŏ kamunhwa (The Representation of 

Yangban Leisure Activities in Late Joseon Genre Painting).” Misulsanondan 24 (2007), 290.
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konfuciánus gondolatokat tükröz, de írástudó festők és népművészek is mű-

velték egyaránt. A népművészetben nem egy konkrét személy, hanem egy 

szimbolikus alak jelent meg a vásznon, aki az emberek által irigyelt fényűző 

életformát követte. 

A Chosŏn-kori buddhista festmények (kamnot’aenghwa), amelyek az embe-

rek vallási életét mutatják be, különleges típusa a zsánerképeknek (10. kép). 

Különböző körülményeket ábrázolnak, amelyekkel az emberek szembesülhet-

nek az élet körforgása során (szamszára). Bár ezek a képek buddhista szemlé-

letmóddal születtek, mégis olyannyira megragadják a Chosŏn-kor életstílusát 

és jellegét, hogy szintén zsánerképeknek nevezhetők.21 A Tang Jövendölések 

könyve egy kézikönyv, amely azon a gondolaton alapul, hogy az ember sorsát 

négy fontos dolog határozza meg: a születésének éve, hónapja, napja és órája. 

Ebben a könyvben az illusztrációk a Chosŏn-kori emberek életét és a munká-

hoz, szerencséhez, balszerencséhez és ambícióhoz való hozzáállását tükrözik, 

ezért sok közös vonása van a zsánerképekkel.

A zsánerképek legkiemelkedőbb mesterei

A koreai zsánerképfestészet három nagy mestere Kim Hong-do, Sin Yun-bok, 

és Kim Tŭk-sin. Ezek a mesterek dinamikus képszerkesztéssel, humorral és 

gyakran szatirikus hangnemmel fűszerezték munkáikat, szemben a korábbi 

korok leíró, reprezentatív művészetével. 

A zsánerképek két fontos kompozícióbeli újítást hoztak magukkal: a művészek 

az adott pillanatra koncentráltak, annak lényegét igyekeztek megragadni, amely 

a háttér minimalizálásához és a cselekvő emberek középpontba helyezéséhez ve-

zetett. A háttér üres, csak utalásokból tudjuk, hogy a szabadban vagy a házban 

játszódik-e a jelenet, valamint az évszakra is a cselekmény, valamint a használati 

tárgyak vezetnek rá. Ezt a jelenséget leginkább Cho Yŏng-sŏknál, Tanwŏn Kim 

Hong-donál (Tanwŏn zsánerkép albuma), majd később Kisan Kim Chun-gŭnnél 

figyelhetjük meg. A nagy hagyományokra visszatekintő tájképfestészet elemeinek 

elhagyása a cselekményt időtlenné, örök érvényűvé teszi. A művészek a minél 

pontosabb realista ábrázolásra, az érzelmek széles skálájának megjelenítésére 

törekedtek, ezért az alakok élettel teliek, egyediek lesznek.

Mindenképpen meg kell említeni egy témabeli újítást is: a XVIII. századtól 

kezdve a nők ábrázolásának gyakorivá válását. Megjelent a szép nőket bemu-

tató miindo műfaja is, amelyben a nőket, mint a kép önálló témáját ábrázolták. 

A nők mindennapi életéről is képet kapunk – legyenek akár kurtizánok vagy 

21 So Jae-gu, „Special Exhibition of Joseon Dynasty Genre Paitings” Koreana. 16/1 (2002).
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parasztasszonyok, előlépnek a privát szférából a nyilvánosság elé. Továbbá 

megjelentek a férfiakat és nőket együtt ábrázoló művek is, így a korabeli nézők 

bepillantást nyerhettek a férfi-nő kapcsolatokba.

Kim Hong-do (1745–1806?)
Kim Hong-do ( ), művésznevén Tanwŏn ( ) volt 

az egyik legjelentősebb művész, aki zsánerképfestészettel is foglalkozott. 

Munkái történelmi, kulturális és néprajzi szempontból is fontosak: híven do-

kumentálja a korszak közembereinek szokásait, hagyományait. A mindennapi 

élet legkülönfélébb mozzanatait örökítette meg, képes volt meglátni a nagysze-

rűt az egyszerű, hétköznapi dolgokban is. Képei az emberek és tevékenységük 

pontos megfigyelésén alapulnak.

Alacsonyabb rangú, katonai nemes családból származott. Mentora Kang 

Se-hwang, a kor egyik legkiválóbb írástudó művésze volt. Az ő ajánlására ne-

vezték ki Kim Hong-do-t a Tohwasŏ (Festészeti Hivatal) „hwawŏn”-jának, aki 

rajzra és portréfestészetre specializálódott. Udvari festőként Yŏngjo és Chŏngjo 

király kedvence volt, mivel minden festészeti műfajban jelentőset alkotott. 

Az újonnan megismert nyugati festészetből átvett perspektívát a chaekgŏri22 

képeken adta vissza tökéletesen.23 Mestere, Kang Se-hwang a pekingi katoli-

kus székes-egyházban látható festményeket és a jezsuita misszionáriusok által 

Kínába hozott műveket ismerve maga is próbálkozott a nyugati festészetben 

elért eredmények alkalmazásával.24 Kim Hong-dó-t ez is inspirálhatta a pers-

pektívával való kísérletezésre. 

Kreativitása, eredetisége viszont a zsánerképeiben mutatkozik meg legin-

kább, ez a műfaj volt az, melyben legszívesebben alkotott. Már fiatal korában is 

festett életképeket, Kang Se-hwang is ösztönözte az ilyen képek megfestésére. 

Kang hamar felismerte Kim e témához való tehetségét, jóindulatú kritikáival 

egyengette a festő útját.25

Kim számos p’yŏngsaengdó-t és ajipdó-t, a nemesek összejövetelét ábrázoló 

képet is festett, amiben megnyilvánul a festmény mint fontos történelmi do-

kumentum mellett tett hite. 

Kim életképeit két csoportba lehet sorolni. Az egyik csoportba azok a fest-

mények tartoznak, amelyeket paravánokhoz készített, és a szereplők részle tesen 

22 Polcokat, rajta könyveket és a tudós egyéb eszközeit ábrázoló képtípus.
23 Ju-seok Oh, Tanwon Kim Hong-do, Yolkwadang, Seoul, 1998, 29.
24 Tong-ju Yi, Tanwon Kim Hong Do: His Life and Works I, Korea Journal 1973/8. 45.
25 Wŏn-yong Kim – Hwi-jun An, i.m., 296. 
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ábrázolt táji háttérben jelennek meg. Haengryŏp’ungsokdo elnevezésű, nyolcpa-

neles paravánja egy nemes és kísérőjének utazását mutatja be. A két főszereplő 

utazásai során találkozik a pamutszedő, cséplő, vásárra menő, vasolvasztó 

vidéki emberekkel. Ezeken a paneleken a hátteret adó természet teljes pom-

pájában jelenik meg. 

A másik csoportba a 30-as, 40-es éveiben készített zsánerkép albumának 

képei tartoznak. Huszonöt lapból álló albumát a Koreai Nemzeti Múzeum őrzi 

Szöulban, amely egyben Korea 527. nemzeti kincse is (11–14. kép). Rengeteg 

témát örökített meg, mint például tetőcserepezés, kocsmabeli kiszolgálónők, 

ruhamosás, szőnyegkészítés, falusi iskola, kovácsműhely, esküvői szertartás. 

Képeiben remek képzelőereje, az egyszerű emberek iránti szeretete és ki-

emelkedő festőtehetsége testesül meg. Minden kép háttér nélkül jelenik meg, 

az ügyes, koherens kompozíciót, amely teret és mélységet is érzékeltet, jól 

kiemeli. Minden egyes szereplőre külön odafigyel, vonalai erőteljesek, hatá-

rozottak, pontosak.

Falusi iskola című alkotása a chosŏn-kori oktatásról ad képet (11. kép). 

Egy idősödő tanárt és kilenc diákot mutat be. A tanár alacsony asztalka mö-

gött ül, vele szemben a diákok két sorban a földön. A tanári asztal előtt egy 

diák éppen felel, könyve tárva fekszik előtte. A tanári asztal mellett egy vessző 

hever. A fiú bal kezével könnyeit törölgeti, úgy fél a vesszőzéstől; jobb kezé-

vel nadrágja szárát készül felhúzni. Társai a bal oldalon segíteni próbálnak 

neki – súgják, mutatják a választ, a jobb oldalon ülő diákok pedig mintha jól 

szórakoznának a jeleneten. Minden arcon különböző arckifejezés jelenik meg. 

A nagy kalapos diák valószínűleg egy idősebb fiú lehet. Vidéken, hogy minél 

többen kerüljenek a tudás birtokába, a különböző korú gyerekeket együtt 

tanították, de szintjüknek megfelelően Ez a kép, és az album Szőnyegszövés 

című festményén megjelenő, szegény családból származó tanuló gyerek Korea 

oktatás iránt tanúsított tiszteletét is bemutatja.26 

Egy háttal ülő diákot kivéve mindenkinek látjuk az arcát. Ez a megoldás 

a Birkózás című képén is visszaköszön (12. kép). Bámészkodók hada ül kör-

ben, a kör közepén két versenyző feszül egymásnak. A bámészkodók arcki-

fejezései itt is nagy változatosságot mutatnak. A jobb alsó sarokban két férfi 

tátott szájjal figyeli az eseményeket. Egy másik férfi a tömegben legyezővel 

takarja el száját. A bal alsó sarokban lévő férfi – egy árus az egyetlen, aki nem 

figyel a mérkőzésre. A kép bevonja a szemlélőt a cselekménybe, úgy érezzük, 

mintha az esemny izgatott szereplőinek egyike lennénk.

26 Jun-hyun Jin, „Kim Hong-do Captures the Essence of Joseon Society”, Koreana 2009/8/23, 54.
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A Táncoló fiú című képén szintén akad egy alak, aki hátat fordít nekünk: 

a jobb alsó sarokban ülő, pengetős hangszeren játszó férfi (13. kép). A képen 

Tanwŏn alapos részletességgel mutatja be az egyes zenészeket, a hangszerek 

fogásának, megszólaltatásának módját. A homokóra-formájú dobon (janggu-n) 

játszó férfi a ritmusra rázza a vállait, a csúcsos kalapot viselő, sípon játszó ze-

nész gömbölyödő arccal fújja hangszerét. Általában a zenészek egyenes sorban 

szoktak ülni és zenélni, de Kim képén félkörben foglalnak helyet.27 A táncoló fiú 

érdekes pózban áll; hosszú ujjú zubbonya lobog a mozdulatok hevességétől.

Az album Patakparti mosást ábrázoló képe kissé különbözik a többi darab-

tól (14. kép). Ezen a képen látszik a legtöbb a környezetből. A sziklák között 

hömpölygő patak sebes folyását dinamikus kis vonalakkal van érzékeltetve. 

Az ilyen pajzán, leskelődős jeleneteket megtalálhatjuk a keleti erotikus ké-

peken, a ch’unhwa-kon is, habár Kim Hong-do volt az első, aki ezt az elemet 

a zsánerkép témáival ötvözte.28 Hasonló humoros jelenetet örökít meg Sin 

Yun-bok is a Tano-napot bemutató művén (17. kép).

Kim Hong-do műveinek tartalmában és formájában realizmusra, a népi 

jellegzetességek kiemelésére törekedett. Tehetségével magas művészi szintre 

emelte a zsánerképek műfaját, munkássága rendkívüli hatással bírt kortársaira 

és követőire egyaránt.

Sin Yun-bok (1758-1813?)
Sin Yun-bok ( ), művésznevén Hyewŏn ( ) a színes, 

romantikus és érzéki zsánerképek kiváló alkotója volt. A festő életéről keveset 

tudunk. 1758 körül született Sin Han-p’yŏng udvari művész fiaként; később 

ő maga is a Tohwasŏ udvari festőjévé vált. A konfuciánus vezetők nem nézték 

jó szemmel merész témáit, köztük pajzán képeit, ezért később eltávolították 

a Tohwasŏ-ból.29

Művészi világa teljesen eltérő volt mesterétől, Kim Hong-dó-étól. Míg Kim 

Hong-do a nép életéből vett humoros jeleneteket festett, Sin munkáit roman-

tika, érzékiség, erotika jellemezte. Szembetűnők a stílusbeli és kompozícióbeli 

különbségek is. Kim Hong-do erőteljes, vastag vonalakkal rajzolt, Sin finoman, 

vékonyan körvonalazta alakjait, teret adva a részletgazdagabb kidolgozásnak, 

művei színekben rendkívül gazdagok. Kim Hong-do jelenetei legtöbbször hát-

tér, díszlet nélkül jelennek meg, ezzel szemben Sin Yun-bok mindig elhelyezi 

27 Youngdae Park, Essential Korean Art from Prehistory to the Joseon Period, Hyeonamsa. Seoul, 

2004, 261.
28 Kim – An, i.m., 298.
29 Park, i.m., 298.
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szereplőit a térben. Képeinek szereplői nem a közemberek voltak: a gyönyört 

kereső nemeseket mutatta be a főváros éjszakai életén keresztül. Aprólékosan 

megmunkált képei által megismerhetjük a Chosŏn-kor felső rétegének szo-

kásait, tevékenységeit, viseletüket. 

Sin műveiben fontos szerephez jut a nő. Korábban csak mint motívum jelent 

meg festményein, de később főszereplővé vált. Hyewŏn kortársai számára nem 

mint zsánerképfestő, hanem mint nőket ábrázoló képek festője volt híres.30 

Művein számtalanszor előfordulnak kisaeng-ek, hivatásos női szórakoztató-

művészek, akiknek ábrázolásában nagy örömét lelte. Finoman, költői érzékkel 

mutatta be a nemek közti kapcsolatokat is. Művei a konzervatív konfuciánus 

világban rendkívül radikálisnak számítottak. Az uralkodó ideológia értelmé-

ben férfi és nő kapcsolatát, szerelmét nem volt illendő nyilvánosan kifejezni, 

Sin mégis áthágta e korlátot. Talán a legtöbbször fő témának választott laza 

erkölcsű kurtizánok, valamint mámorittas párok merész megformálása veze-

tett a Tohwasŏ-ból való kizárásához is.31

Korea 135. nemzeti kincsét, Sin zsánerképalbumát (Hyewŏn p’ungsoktoch’ŏp) 

a Gansong Museum of Arts őrzi. Az album harminc képet tartalmaz, amelyeket 

a szórakozás, a kisaeng-ház, a hétköznapi élet, a találkozások, a szerelmesek 

és a vágy témaköreibe sorolhatunk. Ezeken a képeken rendszerint csattanós 

epigrammákat is olvashatunk, amelyek a mű igazi tartalmára utalnak.

A szerelmesek témakörébe tartozó képek közt találjuk Sin legköltőibb alko-

tásait. A Holdfényes találka című képén fiatal pár találkozik egy téglakerítés 

sarkánál (15. kép). Az égen a holdsarló vet halvány fényt a párra. A hölgy 

megpróbálja leplezni zavarát a fejére húzott köpenyével. A férfi lámpást tart 

kezében, egyenesen a nőre szegezi tekintetét. A nő és a férfi lábfejei egy irány-

ba mutatnak, jelzik, hogy együtt indulnak tovább. Találkájuk célját sejthetjük. 

A lágy színek s finom vonalak sejtelmes hangulatot teremtenek.

Hasonló témájú, talán egyik legromantikusabb műve a Titkos találka című 

kép (16. kép). Két szerelmes találkozik az éj leple alatt a holdfényben. A nő 

és férfi arca szinte összeér, csak egymást látják és senki mást. A magas falhoz 

simulva lapul meg egy harmadik alak – egy másik nő, aki vagy a találkát össze-

hozó cinkostárs, vagy szintén a férfi után áhítozó, féltékeny nő lehet.

Legmerészebb képe a Tano-napi fürdőző nőket bemutató festménye (17. kép). 

A Tano napján (az ötödik holdhónap ötödik napja) kezdődik meg a nyár a hold-

naptár szerint. Ilyenkor a nők megmossák arcukat és hajukat a patak ban. 

30 Lee, i.m. 168.
31 Pratt, i.m. 25.



320 Kovács Veronika

Sin ké pén a patakban majdnem teljesen meztelen nők fürdőznek – látszik 

csupasz mellük és lábuk – akiket két férfi les meg a sziklák mögül. A domb-

oldalon az egyik nő a hintával készül elrugaszkodni a földtől. Mögötte hosszú, 

a végüknél összekötött hajfonatait rendezgeti egy másik. Jobbról egy harmadik 

nő hozza egy csomagban az ilyenkor fogyasztani szokásos ételeket.

Sin festményein, főleg a kisaeng-házakat és a nemesek kisaeng-mulatságait 

bemutató képeken az erotika társadalomkritikai szerephez jut. A yangban 

osztály a XIX. század elejére már teljesen eltávolodott a korábbi konfuciánus 

moráltól, és csak az érzéki örömöknek élt. Ezt illusztrálják Sin kisaeng-háznál 

iszogatni vágyó, hajókázó, valamint egy lótusz medence szélén mulató yang-

banok és kisaengek csoportját bemutató képei is (18–19. kép). 

Sin Yun-bok jelentősége abban állt, hogy nem riadt vissza a provokatív té-

mák bemutatásától. Nem állt be a korábbi nagy művészek munkásságát utánzó 

sorba, hanem egyedi hangon, csak rá jellemző módon szólaltatta meg a kort, 

amelyben élt.

Kim Tŭk-sin (1754-1822)
Kim Tŭk-sin ( ), művésznevén Kŭngjae ( ) a híres 

kaesŏng-i Kim művészcsaládból származott, unokaöccse a neves udvari fes-

tőnek, Kim Ŭng-hwannak, és húsz évesen lett a Tohwasŏ tagja. 1791-ben, 

többek közt Kim Hong-dó-val egyetemben kiválasztották az uralkodó, Chŏngjo 

portréjának megfestésére. Már életében is felismerték az életképekhez való 

tehetségét, így a festészeti hivatal megbízta őt zsánerképek festésével.32 Kim 

Hong-dóhoz hasonlóan ő is festett életkép paravánokat táji háttérrel, és minden 

háttérábrázolás nélkül megjelenő zsánerképeket is.

Stílusa Kim Hong-dóra emlékeztet az alakok, házak, fák és állatok ábrázo-

lásmódjában. Zsánerképeiből két album gyűlt össze tele élettel teli alakokkal. 

Legszívesebben mindennapos munkákat, tradicionális játékokat, valamint 

szabadtéri tevékenységeket ábrázolt. Kim Hong-dótól eltérően képeibe né-

hány elemet beépít a cselekmény környezetéből, ami különleges atmoszférát, 

új dimenziót ad képeinek. 

Egyik legismertebb képe az Egy macska üldözése című (20. kép). Ezen jól ész-

revehető a Kim Hong-do műveivel való rokonság, amely leginkább a komikus 

szituáció megválasztásában nyilvánul meg: egy alsóbb osztálybeli pár próbál 

elkapni egy macskát, amely ellopott egy csibét. Ami Sin Yun-bokhoz teszi 

hasonlatossá művét, az a háttér és a díszlet konkrét meghatározása. A je lenet 

32 Lee, i.m., 164.
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a ház hátsó udvarán játszódik. A háttérben rügyező fa ága hajlik le. Szinte 

párhuzamos a fa ágával a macskát üldözőbe vevő férfi teste, aki majdnem 

hasra esik, ahogy nekiiramodik, hogy megmentse a csibét. Hosszú pipájával 

próbálja elérni a macskát, míg mögötte a felesége is felugrik, hogy férje se-

gítségére legyen. Habár Kim Hong-do hatása érződik a képen, Kim Tŭk-sin 

egy szinten mégis túllépett mesterén. Kim Hong-do műveivel általánosságot, 

időtlenséget fejez ki, Kim Tŭk-sin képe viszont egy meg nem ismétlődő egyedi, 

röpke pillanatot ragad meg.

A városi élet új eleme, a szerencsejáték jelenik meg a koreai t’uchŏn kártya-

játékot űző négy férfit ábrázoló festményén (21. kép). Ez a kártyajáték a XVIII. 

század második felétől kezdve igen népszerű volt, de mivel nagyon sok anyagi 

veszteséget okozott, egy idő után betiltották.33 Kim képén a négy férfit egy egész 

éjszakán keresztül tartó játszma után láthatjuk. Az alakok játék közben átélt 

lélektani folyamatairól különböző testtartásuk és arckifejezésük árulkodik.

Kim Chun-gŭn (XVIII–XIX. század)
Kim Chun-gŭn ( ), legismertebb nevén Kisan ( ) 

a XIX. század második felének illusztris zsánerképfestője volt. Ő abban a kor-

ban élt, amikor Korea már megnyitotta kapuit a külvilág előtt (1875). Kisan 

többnyire a külföldiek megrendelésére dolgozott, főként Pusan, Jemulpo 

(ma Inch’ŏn) és Wŏnsan kikötővárosokban, ezért munkáival nagy számban 

találkozhatunk Nyugaton is. Képeit többször is felhasználták illusztrációként 

a késő XIX. századi,–kora XX. századi, Koreát a nyugati közönség számára 

bemutató kiadványokban illusztrációként.34 Mivel művei világszerte ismertté 

váltak, munkássága fontos szerepet játszott a nyugati világ Koreáról alkotott 

első elképzeléseinek megformálásában. 

Rajzai vonalvezetése tiszta és határozott. Ugyan kompozíciói egyszerűek, 

de rendkívüli figyelmet fordított a valóság minél pontosabb bemutatására. 

Figurái a korábbi művészekéhez képest elnagyoltabbnak hatnak. Művei között 

találkozhatunk egyszerű körvonalakból álló képekkel és ragyogó színekben 

pompázó alkotásokkal egyaránt. 

Kisan életéről nem lehet sokat tudni. Nem tartozott elit művészkörökbe, 

de minden bizonnyal kisebb hivatásos művész volt.35 Művészetét az utókor 

33 Park, i.m.,  293.
34 Boudewijn C. A. Walraven, „Korean Genre Paintings in the Netherlands and around the 

World.” Korea Journal, 1983/1, 28.
35 Christina H. Y. Han,  Korea Around 1900: The Paintings of Gisan, Royal Ontario Museum, 

Toronto, 2007, 10.
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elsősorban etnográfiai szempontból értékeli nagyra. Kisant rengeteg nyuga-

ti hatás érte, de képeivel mégis hű maradt az ország régi hagyományaihoz. 

Ez lehet a változást elutasító, az eltűnőben lévő életformához való görcsös 

ragaszkodás jele, de lehet a külföldiek Koreával kapcsolatos kíváncsiságának 

kielégítése is.

Kisan legtöbb képe folytatja a korábban Kim Hong-do által kialakított, hát-

tér nélküli, a figurát a középpontba állító típust,36 de művei már nem olyan 

élettel teliek, humorosak, mint elődei munkái. Alakjai kissé merevek, arcki-

fejezésük kevésbé változatos. Képei a XVIII. század óta Kínában, kimondottan 

a külföldiek számára készült festményekkel téma és típusbeli hasonlóságokat 

is mutatnak.37

Alkotásai a cselekvés mikéntjére koncentrálnak. Kisan Kim Hong-dónál 

és Sin Yun-boknál előforduló témák mellett több témabeli újítást hozott, 

s olyan dolgokat is ábrázol, amelyeket korábban senki.38 Megfestett különböző 

gyerekjátékokat, kötél táncosokat, p’ansori énekeseket, maszkos tánc-előadá-

sokat, kalapkészítést, fazekas mesterséget űző embereket, valamint a pamut-

készítés mozzanatait, és ábrázolta a gazdák négy évszak szerinti munkáit is 

(22–23. kép).

A nagy mesterek után
A zsánerképek virágkora nem tartott sokáig, s a XIX. század közepétől csök-

kenni kezdett a műfaj jelentősége. Korea arra kényszerült, hogy kinyissa kapuit 

a több évszázados elzárkózás után. Ennek eredményeként az országot elözön-

lötték a külföldi látogatók, akik megismertették Koreát a kereszténységgel, 

a nyugati tudományokkal és technológiával. A koreai művészek jobban meg-

ismerték a nyugati festésmódot is: mindinkább érdekelte őket a perspektíva, 

valamint a fény- és árnyék hatásai. Figyelmük továbbá a filozofikusabb témák 

felé fordult. A zsánerkép műfaját nem tudták továbbfejleszteni, összeegyeztetni 

a nyugati stílussal. 

Voltak ugyan, akik folytatták a zsánerképfestészet hagyományát, de már 

kevesebb érzelmet vittek műveikbe. Ezek közé a művészek közé tartozott 

Yi Han-ch’ŏl ( ), Ma Kun-hu ( ), Ŏm Ch’i-uk ( ), Yu Suk 

( ) és Paek Ŭn-bae ( ).

36 Walraven, i.m., 33.
37 Han, i.m., 20.
38 Han, i.m., 15.
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Összefoglalás

Egyesek szerint a koreai zsánerképek a Chosŏn-kor utolsó szakaszában jöttek 

létre, mások úgy vélik, mindig is jelen voltak, csak nem tulajdonítottak nekik 

túl nagy figyelmet. Igaz ami igaz, a XVIII. század előtt az életképek mindig 

valamilyen nagyobb egység kis részeként jelentek meg, különböző eszméknek 

alárendelve: a sírok falfestményein az elhunyt földi és túlvilági életére utalva, 

a buddhista képeken a földi élet szenvedéseit és az eljövendő életet jelképezve, 

tájképek részeként, a táj fenségességét és az iránta való tiszteletet kifejezve, vagy 

akár konfuciánus eszméket, a vidéki élet ártatlan szépségét alátámasztva.

Az életképek két irányba fejlődtek. Az egyik irány Korea kultúrájának és 

szokásainak államilag pártfogolt reprezentációja. A másik, az igazi zsáner-

kép, amely kizárólag az emberek életéből kiragadott pillanatokat örökítette 

meg mindenféle más háttér-ideológiától mentesen. Ezek a XVIII. századtól 

megjelenő képek a valóság pontos megfigyelésén alapultak, az egyszerű nép 

iránti szeretetből fakadtak. 

Európától eltérően nem a feltörekvő polgárság kezdeményezésével indult 

meg a műfaj virágzása, hanem – érdekes módon – a nemes írástudó festők 

első munkái nyomán. Nem lehet azonban figyelmen kívül hagyni a hivatásos 

festők és a feltörekvő középosztálynak a műfaj fejlődéséhez való hozzájáru-

lását sem.

Két fontos tényező vezetett a zsánerképek megszületéséhez, az egyszerű em-

ber kultúrájának népszerűvé válásához: a társadalom szerkezetének átalakulása 

és a szigorú konfucianizmustól eltávolodó új ideológia megjelenése. A késő 

Chosŏn-korra kialakult a pénzgazdaság rendszere, amely egy új réteg, az új-

gazdagok felemelkedéséhez és a korábbi szigorú konfuciánus értékeken nyugvó 

társadalmi rendszer összeomlásához vezetett. A kínai Ming birodalom bukása 

után a Koreában hódító szellemi irányzat, a Sirhak mozgalom Kína kulturális 

központiságát és a megrendíthetetlen konfuciánus rendszert kérdőjelezte meg, 

s az ország osztályrendszerét, gazdaságát, művészetét kívánta megreformálni. 

A társadalom szerkezetében és a konfuciánus ideológiában végbement válto-

zás az emberek társadalmi öntudatra ébredését eredményezte, amellyel pár-

huzamosan megnőtt az igény a koreai nemzeti identitás kialakítására is. Így 

jött létre a realisztikus tájkép és a zsánerkép műfaja, amely szakít a korábbi 

kínai, elvont és idealizáló stílussal, és egyben a koreai művészet legnagyobb 

eredményének tekinthető. 

A korábbi korok életképeihez képest a XVIII. században kialakult zsáner-

kép-hagyomány több újdonságot vezetett be. Témái gazdagodtak: már nem 
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csak az udvari reprezentáció, a négy évszakhoz kötődő munkák és a tudós 

nemesek elegáns világába engednek bepillantást, hanem a hétköznapok bár-

mely mozzanatát választhatták tárgyul. Mindinkább a realisztikus ábrázolásra 

törekedtek. A korábbi korok művészetében alig látható nő szerepe is megnőtt, 

különösen Sin Yun-boknál. Formai és kompozíciós újításként alakult ki a háttér 

minimalizálódása és az alakok centralizálódása, amely az adott cselekvésre való 

összpontosításból adódott. Ezeknek az eredményeknek egyik legjobb példája 

Kim Hong-do zsánerképalbuma. 

A zsánerképek három legkiemelkedőbb mestere Kim Hong-do, Kim Tŭk-

sin és Sin Yun-bok volt. Mindhárman egyedi módon járultak hozzá Korea 

mindennapjainak és korabeli társadalmának megismeréséhez. Humoros, sza-

tirikus alkotásaik képesek voltak magas művészi szintre emelni ezt a korábban 

lenézett műfajt. Utánuk azonban már egy művész sem tudta továbbfejleszteni, 

illetve fenntartani a zsánerkép műfaját. A kései zsánerképfestő Kisan Kim 

Chun-gŭn jelentősége leginkább már csak abban rejlik, hogy Európa a XIX. 

század végén, XX. század elején az ő rajzain keresztül ismerte meg első ízben 

Korea kultúráját. 

A zsánerkép gyors felemelkedése, virágzása és hanyatlása csupán másfél 

évszázad alatt zajlott le. Mégis rendkívül értékes művészi alkotásokat hagyott 

hátra az utókor számára, amelyek nélkül ma nem tudnánk sokat a chosŏn-kori 

Korea életéről.
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