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Háremhölgy a Mennyei Birodalom élén
Sokan láttuk Az utolsó kínai császár című Bertolucci rendezte filmet, amely azzal
kezdődik, hogy egy haldokló öregasszony elé vezetnek egy vézna, megszeppent fiúcskát. A
mélabús tekintetű, püffedt arcú és agyonsminkelt matróna nem volt más, mint Ce-hszi (1835–
1908), Kína özvegy anyacsászárnője, aki több mint öt évtizeden át irányította a hanyatló
birodalom sorsát, a kisfiú pedig Pu Ji (1906–1967), a kiszemelt utód volt, aki hiába lett
hivatalosan a Menny Fia, bizony odafentről eléggé dicstelen sorsot szántak neki. A hajdan
hatalmas Csing-dinasztia és egyben Kína történelmének utolsó, 157-ik császárának hatalma
már csak a Tiltott Városra: az intrikáló eunuchok és unatkozó háremhölgyek, valamint a
korrupt és a néptől fényévnyi távolságra elidegenedett hivatalnokok seregére terjedt ki, sőt
később már arra sem.
Az erőskezű, szenvedélyes és sokszor kegyetlen uralkodó, Ce Hszi Kína egyik
legnyugtalanabb korszakában, a 19. század második felében és a 20. század első éveiben
irányította 450 millió lakosú birodalmát. A császári udvarban sokan gyűlölték és rettegtek
tőle, a nép többsége azonban rajongott érte. Jehonala, a gyönyörű mandzsu lány tizenhét éves
korában került a Tiltott Városba és hamarosan az uralkodó kedvenc ágyasa lett belőle. Ám
sorsa másképp alakult, mint a többi császári ágyasé. Női vonzerejének, éles eszének,
becsvágyának és nem utolsósorban – kitartásának köszönhetően már 21 éves korában kezébe
kaparintotta az ország irányítását és megannyi hatalmára nézve negatív esemény ellenére
(vesztes háború a britekkel és a japánokkal, Indokina francia annektálása, a tajping-felkelés, a
muzulmánok lázadása, az angol–francia menetelés Pekingbe, a bokszerlázadás, a külföldi
követségek ostroma) haláláig sikerült megőriznie azt. Jehonala túlélte mindezen
megpróbáltatásokat és győzedelmeskedett az erősebbik nemből származó ellenfelei felett,
jóllehet egy olyan kultúra keretei között mozgott, amely lenézte a női nemet.
Ce-hszi személyes odüsszeiája Kína hatalmi útvesztőjében legalább annyira kalandos,
mint az ókori Róma történelme a cézárok korában, amit intrikák, tiltott szerelmi viszonyok,
árulások és ármányos cselszövések, mérgezések, kínvallatások és rögtönítélő nyilvános
kivégzések jellemeztek.
Két és félezer év alatt mindössze két nő a trónon
Kína hosszú történetében mindössze két asszony irányította az országot. Az első, Vu
Cö-tien, Tang Taj-cung császár özvegye volt, aki a 650-es évek végétől 705-ig – vagyis több
mint fél évszázadon át – állt a birodalom élén. Először fiait tette meg császárnak, majd 690ben kikiáltotta magát császárnőnek, és egészen 705-ös lemondásáig hivatalosan is ő
uralkodott. A hatalomhoz vezető kegyetlen útja ellenére uralkodása jóindulatú volt:
tisztességesen bánt a parasztsággal, csökkentette az adókat és növelte a mezőgazdasági
termelést. Vu a nők szerepének felemeléséért is küzdött, többek között tudósaival híres nők
életrajzait is megíratta.
A másik női uralkodó történetünk főhőse, Ce-hszi volt. Uralmát ő is császári
özvegyként illetve kiskorú fia, Tung-cse császár régenseként kezdte. Híres elődjével szemben
Ce-hszi hivatalosan sohasem ült a Sárkánytrónra, ő megelégedett azzal, hogy a trón mögötti
Sárga Függönynél üldögélve adjon instrukciókat az éppen trónon ülő látszaturalkodóknak.
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Azt a tényt, hogy „csak” régens volt nyugodtan figyelmen kívül hagyhatjuk, ugyanis
Vu császárnőhöz hasonlóan ő is abszolút hatalmat összpontosított a kezében, valamint a
külföldi kormányok is császárnőként emlegették és kezelték.
Ágyasként kezdte
Jehonala egy kapitányi rangban szolgált pekingi mandzsu mandarin lányaként egy délkínai kisvárosban látta meg a napvilágot. Édesapja korán meghalt, ezért apai nagybátyja
családjához került, Pekingbe. 17 évesen kapott meghívást a Tiltott Városban évente rendezett
„ágyasválogatóra”, ahol a sokszáz meztelenül felvonultatott nemesi származású lány közül
személyesen a császár anyja válogatta ki a legmegfelelőbbnek tartott szüzeket.
Jehonala „Orchidea hölgy” néven kezdetben csak az alsóbb rangú ágyasok között
kapott helyet és évekbe telt, mire egyáltalán az uralkodó színe elé kerülhetett, ám ettől kezdve
ő lett Hszien-feng császár kedvenc háremhölgye, akinek testileg-lelkileg sikerült
nélkülözhetetlenné tennie magát az uralkodó számára. Miután 21 évesen megszülte a császár
egyetlen felnőttkort megért fiát, hivatalosan is másodfeleséggé nevezték ki: ekkor kapta a Cehszi nevet és hivatalosan ő lett a Nyugati Palota Császárnéja (a császárnak egyébként a
temérdek ágyas mellett 28 törvényes felesége is volt).
Kegyencek rendszerére épülő hatalom
Az államügyeket teljesen elhanyagoló és kicsapongó életmódot folytató Hszien-feng
császár mindössze 30 éves volt, amikor egy mandzsúriai látogatás során váratlanul elhunyt. A
trónra így az akkor mindössze ötéves fia, Tung-cse gyermekcsászár került. Habár hivatalosan
egy háromtagú régenstanács irányította az országot, melyen Ce-hszin kívül a másik császári
özvegy (hivatalosan a főfeleség!), Ce-an, a Keleti Palota Császárnéja (a későbbiekben
feltehetőleg Ce-hszi parancsára megmérgezték) és az elhunyt császár öccse, Kung herceg is
beletartozott (akit idővel száműztek a császári udvarból), Ce-hszinek hamarosan a teljes
hatalmat sikerült a kezébe kaparintania. Kiépített maga köré egy kegyenc-rendszert, akik
pozíciója kizárólag tőle függött. Külpolitikája a korlátlan együttműködés volt, ami értelmes is
lett volna, ha közben elindul az ország mindenre kiterjedő reformja (így csinálták a japánok).
De az anyacsászárnő pont az ellenkezőjét csinálta: ellenállt minden strukturális átalakításnak,
melyről úgy érezte, hogy csökkentené a hatalmát. És ebben támogatta őt a mandarinok nagy
része is, aminek nemcsak a pozícióféltés volt az oka, hanem a modern világot illető szinte
teljes műveletlenségük is.
Miután 1875-ben, mindössze 19 évesen himlőben meghalt fia, Tung-cse császár, Cehszi a régensségét megint csak puccsal hosszabbította meg. A fiatalember öt felesége közül a
főfeleség, Alute császárné előrehaladott terhes volt, és ha fiút szül, úgy – pont Ce-hszi
mintájára – ő kellett volna, hogy legyen a régens. A hatalomittas asszony azonban ezt nem
várta meg, hanem kegyencei segítségével egy 3 éves császári rokont, elhunyt férje egyik
öccsének, Csun hercegnek és saját húgának a fiát, Kuang-hszüt neveztette ki örökösnek.
Ismervén sógornője cselszövéseit és kegyetlenkedéseit, amikor Csun herceg meghallotta,
hogy fia lesz az új császár, kétségbeesésében a fejét palotája márványpadlózatához verte.
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Alute, az özvegy császárné érdekes módon 2 hónappal szülése előtt meghalt. Pu Ji
császár memoárja szerint anyósa „korlátozta a táplálkozását”, más források szerint
öngyilkosságba kergette…
Ellenségei nőstény démonként emlegették
Ce-hszi nagyon összetett egyéniség volt, ellentmondásosan, sokszor szeszélyesen
viselkedett, de sok kiváló adottsággal is rendelkezett, így roppant nehéz megítélni lényének
teljességét. Ellenségei féltek tőle, nőstény démonként emlegették és gyűlölték,
egyértelműbben adva hangot érzelmeiknek, mint azok, akik tiszteleték és szerették őt. Talán
ebben keresendő, hogy a nyugati szerzők döntő többsége kedvezőtlen színben tünteti őt fel,
gyakran bosszúállónak és zsarnoknak ábrázolva.
Az egyszerű nép számára azonban ő volt a nagybetűs Császárné, akiben a jóság és a
gonoszság heroikus méretekben keveredett.
Amíg tehette, Ce-hszi ellenállt a változásoknak, mivel meggyőződéssel hitte, hogy a
régi jobb az újnál, ám amikor belátta, hogy az újítások elkerülhetetlenek, méltósággal, de
töretlen hittel fogadta azokat.
Hogy a magánéletéről is essen néhány szó: a császárné egyik legnagyobb szenvedélye
a jádekövek gyűjtése volt. Rossznyelvű pletykák szerint a kínai hadiflotta fejlesztésére
félretett sok tonnányi ezüstöt is erre költötte, a Régi Nyári Palota felesleges és költséges
újjáépítése mellett, amit korábban az angolok és franciák romboltak le és fosztottak ki. A Régi
Nyári Palota Pekingtől alig 15 kilométerre, északnyugat irányban található, a Kunming, azaz
Hatalmas Fényesség nevű mesterséges tó körül, egy 290 hektáros parkban. Ez a csodálatos
környezetbe helyezett épületegyüttes volt Ce-hszi kedvenc tartózkodási helye.

Elzárkózás a változásoktól
A Nyugattal való konfrontáció mellett a kínaiak számára az igazi arculcsapást azonban
az 1894–95-ös első kínai–japán háború jelentette, melynek során a japánok a kínaiakat végleg
kiűzték a koreai félszigetről, sőt még Taiwan szigetét is elfoglalták. A Japántól elszenvedett
súlyos katonai vereség azért volt különösen megalázó, mert most nem egy nyugati
nagyhatalom, hanem egy olyan szomszédos – „barbár” – ország győzte le Kínát, amely egész
eddigi történelme során a kínai vívmányokat másolta, a kínai mintákat követte (a kínaiak
akkor is, de néha még ma is megvetően „törpe ördögöknek” nevezik a japánokat). Ezek a
megaláztatás után sokak számára világossá vált, hogy az addigi politika nem folytatható, az
újítások elkerülhetetlenek.
A reformmozgalom élére maga a fiatal Kuang-hszü császár állt, aki 1898-ban
megpróbálta érvényesíteni uralkodói jogait.
A hatalmukat és kiváltságaikat féltő mandarinok segítségével Ce-hszi így ismét
államcsínyt hajtott végre. Katonáival elfogatta az életéért reszkető császárt, majd maga elé
rendelve nyilvánosan is megalázta, amikor legyezőjével az udvaroncok szeme láttára arcul
csapta. Ezt követően, gyengeelméjűnek nyilvánítva élete végéig a császári palotának egy
rejtett épületébe internálta. A Menny Fiának és a Tízezer Év Urának életét csak a külföldi
hatalmak erélyes fellépése mentette meg. Hatalomhoz viszont többé sohasem jutott.
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1908-ban egy nappal Ce-hszi halála előtt hunyt el. Akkor a hivatalos verzió
természetes halálról szól, ám miután 2008-ban kínai tudósok alapos vizsgálatoknak vetették
alá a 37 éves korában elhunyt uralkodó maradványait: a hajban, a csontokban és ruházatban
megnövekedtet arzénszintet találtak, így szinte biztos, hogy méreg végzett vele.
A rossz emlékű boxerlázadás
Az anyacsászárnőnek és klikkjének köszönve a liberális monarchia eszméje tehát nem
volt egyéb, mint rövid, gyökér nélküli álom, mely nyomán a legsötétebb reakció vette
kezdetét. Az ultrakonzervatívok a kínai tömegek között népszerűségük emelésére egy
demagóg és vad erővel idegengyűlölő nacionalizmust kezdtek terjeszteni, ami rövidesen az
1900-ban kitört bokszerlázadáshoz vezetett, amely oly sok könnyet és vért követelt a kínaiak
millióitól. A császárné rövid ingadozás után teljes nyíltsággal a bokszermozgalom mellé állt
(többek között bejelentette, hogy minden meggyilkolt európaiért vérdíjat fizet), amit követően
a tömeg a legvadabb kilengésekre és a pekingi német követ meggyilkolására ragadtatta magát.
A megostromolt követségek fölmentésére azonban csakhamar erős külföldi csapatok
nyomulnak elő Peking felé, ahonnan az udvar kénytelen volt menekülni. Ce-hszi császárné a
mozgalom leverése után bocsánatkérésével az orosz cárhoz fordult, aki segítette őt
visszahelyezni trónjára, így a Mandzsu-dinasztia egyelőre megmenekült a detronizálástól.
Az egyszerű emberek többsége szerette őt
Az özvegy császárné 74 éves korában fordította arcát a Sárga Forrás felé, azaz hunyt
el. Az egyszerű emberek többsége szerette őt. Gyermeki szeretetből sokan Vén Buddhának
emlegették, ami Kínában talán a legtiszteletteljesebb formula. Halálhíre milliókban keltett
rémületet. „Ki vigyáz ezután ránk?” – kiáltották kétségbeesetten. Mindez csak egy igazi
uralkodóval történhet meg. Talán nem járunk messze az igazságtól, ha egyéniségét,
tudásvágyát, uralkodói hajlamát a sokat emlegetett Kleopátra egyiptomi királynőhöz
hasonlítjuk.
Ce-hszinek a Kelet Sírkertben lévő mauzóleumának bejáratát 1927-ben fosztogatási
szándékkal dinamittal berobbantották, majd szarkofágját felfeszítették. A benne talált aranyat,
jádeköveket és egyéb ékszereket magukkal vitték, a szent Toro szemfedelet levették a
holttestről, a gyöngyökkel kivarrt díszruhát letépték, a szánalmas tetemet derékig
lemeztelenítették, majd az egykor hatalmas uralkodónő földi maradványait arccal a sírkamra
padlójára dobták.
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Tiltott Város, a Legfelsőbb Harmónia Csarnoka

Az anyacsászárnő udvarhölgyei társaságában egy 1903-ban készült felvételen
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A teljhatalmú uralkodónő

A trónterem
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Hszien-feng császár, a férj

Ez a jellegtelen külsejű öregasszony százmilliók sorsáról döntött
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A császárné szépítkezés közben

Az anyagcsászárnőről mindössze egyetlen nyugati festő készíthetett portrét
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A császári gyaloghintóban

Aki százmilliók sorsáról döntött
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Az idős anyacsászárnő kedvenc lótuszai között
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