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Kínát, mióta az európai civilizáció úgymond felfedezte, mindig is 
nagy  figyelem  övezte.  Így  elvárható  volt  számomra,  hogy  a 
szócikkek  elemzése  közben,  terjedelmes  szöveghasábokra 
bukkanok,  amelyeket  időrendileg  összehasonlítva  mindig  több  és 
több  információ  derült  ki.  A  négy  lexikon  egyértelműen  követi 
egymást.  A  Pallas  Nagy  Lexikonához  visszanyúlik  a  Révai,  a 
Révaihoz pedig egyformán a Magyar illetve a Britannica, hiszen ez 
utóbbi két lexikon semmiképpen sem „merítethetett” egymásból, a 
nagyjából egyidejű keltezésűk miatt. Az alábbiakban a keletkezésűk 
időpontjai szerint elemzem végig a lexikonokat, mivel ezt tartom a 
legracionálisabb megoldásnak arra, hogy behatóan megismerhessük 
az összetételüket:

Pallas:

A legidősebb  lexikon mind közül,  bár  ez  nem látszik  meg,  ha 
terjedelmileg  összehasonlítjuk  a  Révaival,  ugyanis  míg  a  jelenleg 
vizsgált lexikon 15 oldalon fejtegeti Kínát (bár itt meg kell jegyezni, 
hogy csupán „Khína” címszó alatt létezik az ország), addig a Révai 
csupán 11 oldalon.

A  terjedelem  részletes  és  mindenre  kitér,  amit  akkor  Kínáról 
tudtak.  Elsőként  a  földrajzi  meghatározásokkal  kezd.  Térképen is 
jelöli Kínát és néhány szomszédját, bár a nyugati részekre nem tér 
ki. A területét a lexikon készültekor 11 500 000 km2–re jelöli, amelyet 
régiókra felosztva megnevez és később egy táblázatban is rögzíti a 
bevitelt  és  kivitelt,  mind  a  tartományokon,  mind  a  kikötőkben. 
Részletesen  végigelemzi  Kína  folyóit,  ill.  szárazföldi  felületét, 
kitérve különös részletességgel a hegyekre. Ezek után az éghajlatot 
is  részletezi,  bár  különös  hogy  ezért  egy  Éghajlat,  termékek  című 
szócikket hozott létre. A „termékek” szót nem tudom miért pont ide 
vágták  be,  hiszen  elsődleges  minden  terméknél  az  éghajlat 
megemlítése  is.  A  következő  szócikkben,  ami  a  Lakosság,  ipar,  
kereskedelem  nevet viseli, értelemszerűen végig viszi a fent említett 
nevek  részletes  elemzését.  Itt  a  leglényegesebbnek  azt  tartottam, 
hogy  a  népesség  számbeli  nyilvántartását,  nem  tudták  pontosan 
végig vezetni, így csupán hozzávetőleges adatokkal dolgoztak, így 
végköveztetésben  megtudtam,  hogy  nagyjából  402  millióan  éltek 
ekkor Kínában. A továbbiakban a kínai nép eredetét is megemlítette, 
egyfajta történelmi elemre építve.
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A  6.  szócikkben  végre  kitér  az  akkori  császárság  (!) 
közigazgatásbeli  felépítésére.  Elég  európaias  megfogalmazásokkal 
tarkítják ezt a részt, nem elhanyagolva a szélsőséges ideológiákat. Itt 
arra próbálok utalni, hogy alacsony szellemi műveltségűnek állítják 
be  az  „apró  kínaiakat”  ill.  a  törvényhozás  embereit,  erkölcsileg 
sekélyes,  megvesztegethető  embereknek  állítja  be.  Ez  után  a  rész 
után  egy  táblázatot  láthatunk,  amin  a  tartományok  neve  (19+1 
tartomány)  és  a  lakosság  hozzávetőleges  száma  látható.  A 
következő  szócikk  a  legterjedelmesebb,  ugyanis  itt  a  kínaiak 
történetét boncolgatja a lexikon. Három részre osztja fel ezt a részt a 
Pallas, a belső, külső és a legújabb kori történelemre, ami egészen a 
Konfuciusztól  a  Kína-Japán  háborúig  tartalmasan  beszámol 
mindenről. 

A szócikk után egy terjedelmes bibliográfia következik.
Megjegyzés: Különös, hogy a vallásról illetve a különböző népek 

jelenlétéről nem számol be.

Révai:

Bár  a  Pallas  Nagy  Lexikona  terjedelmesebb,  mégsem  lehet  azt 
mondani, hogy a Révai kevésbé informatív lenne elődjénél. Éppen 
ellenkezőleg.  Sokkal  összeszedettebb,  pontosabb  és  lényegtörő, 
viszont még közel sem tökéletes.

Itt  is  a  földrajzi  behatárolással  kezdi  Kína  bemutatását  (melyet 
már  ténylegesen  a  „Kína”  szónál  találunk),  atlaszon  könnyen 
megtalálható,  térképet  is  mellékelnek  hozzá,  melyet  minden 
szárazföldi szomszéd megtalálható, de a szigeteket illetve Japán már 
nem jelöli, ami nem elhanyagolható szempont tekintve a két ország 
közös  múltját.  A  Felülete  szócikkben  részletesen  megemlíti  a 
hegységeket  és  vizeket,  majd  ezek  után  észrevehető,  hogy  a 
vázlatpontokkal  nem  árul  zsákbamacskát  a  lexikon:  Éghajlat,  
Ásványok,  Növényvilág,  Állatvilág,  Lakosság,  Mezőgazdaság  és  Ipar,  
Kereskedelem,  Közlekedés,  Alkotmány  és  közigazgatás,  Pénzügy,  
Igazságszolgáltatás, Műveltség, Vallás, Hadsereg, Történelem.

Részletes és mindenre kiterjedő, csupán az eltelt idő nyújt némi 
korlátot az érdeklődő számára.

A  terjedelem  és  a  lakosság  változását  a  lexikon  külön 
megmagyarázza Mongólia elcsatolásával (területe: 110 077 420 km2, 
lakosság:  312 400 590 fő).  A népességet  pontosan meg tudják már 
határozni a népszámlálások által, melyekre a lexikon is külön utal. 
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Lényegében ugyanazt a táblázatot lehet látni, mint a Pallas-nál csak 
más adatokkal. A tartományok és a népesség adatai.  A Kereskedelem 
itt is részletesen táblázatokkal van színesítve, de most már azokat az 
országokat  is  megnevezi,  ahonnan  az  árút  hozzák,  vagy  ahová 
viszik és a forgalmat dollárban nevezik meg, mint manapság is a 
modern tankönyvekben.

Fontos  megjegyezni,  hogy  ekkor  már  köztársaság  Kína,  így  a 
császárság korszakát már egészen más nézőpontból közelítik meg az 
Alkotmány  és  közigazgatás szócikkben,  bár  a  szélsőséges 
nézőpontokat  most  sem  igyekeztek  elkerülni,  hiszen  több 
fasizmusra is utaló szó kapott helyet ebben az elemzésben. Utalnak 
például arra, hogy Kínában fajok élnek, nem pedig etnikumok.

Új  pontként  bekerült  a  Hadsereg  is,  mint  értékelési  szempont. 
Üdvözítő,  hogy  nem  nagyon  részletes,  de  akit  érdekel,  az 
megtudhatja, hogy 1 605 030 fő a katonaság létszáma… Ha érdekel 
valakit, teszem hozzá.

A Történelem rész bár nem sikerült olyan részletesre, mint a Pallas-
é, de a hitelessége és lényegre törő volta, megsokszorozza értékét. 

Az elemzés végén itt is a bibliográfiával találkozunk.

Britannica:

A legrészletesebb,  de a legkevésbé „szórakoztató” lexikon.  Úgy 
tűnik, elfelejtették hogy a kevesebb néha több, valóban konstruktív 
kritika. A legnagyobb baj talán ezzel a lexikonnal, hogy elvesznek az 
információk  a  szövegben,  így  a  lényeges  dolgokat  csak  többszöri 
átolvasásra lehet kiemelni. Így nem véletlen, hogy terjedelemben is 
társai  fölé nőtt,  a  maga 18 oldalával,  melyből  Kína történelme 10 
oldalt foglal el.

Itt  is,  mint  az  előző  lexikonokban  a  területi  elhelyezéssel  kezd, 
amihez 2 oldalas színes térképet is mellékel, melyeken a szomszédos 
országok  is  szerepelnek  +  Japán,  majd  a  demográfiára  helyezi  a 
hangsúly és így követi  tovább,  lényegében a Révai tematikáját.  A 
Természeti  viszonyok  magában  foglalja  az  állat-  és  növényvilág 
ismertetésért,  melyekhez  szép  színes  képeket  is  közöl,  hol  egy 
pandáról, hol pedig a rizsföldekről. Részletesen kitér a népességre, és 
itt  megtudhatjuk,  hogy  9 575 000  km2-re  1 228 003 564  ember  jut, 
melyeknek  külön  megemlíti  etnikumait,  illetve  a  vallásbeli 
eltéréseket.  Ezután a  gazdasági  életre tér  ki  részletesen,  bár ezúttal 
táblázatot nem találhatunk.
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A  Történelem, mint  már  említett  több  mint  10  oldalra  sikerült, 
melyekbe  a  legkisebb  háborúk  is  bekerült,  illetve  részletes 
táblázatban taglalja az összes császár nevét és uralkodásának idejét, 
majd a császárok ideje után a köztársaság vezetőit. Külön megemlíti 
Mao Ce Tung diktatúráját, magyarán azt, hogy a tényleges uralkodó 
ő  volt,  nem  pedig  az  éppen  elnöki  pozícióban  lévő  díszfigura. 
Részletesen kitér  Hong Kong el-,  majd visszacsatolására,  ill.  Kína 
más  országokkal  való  viszonyára  és  a  Népköztársaság  szó 
jelentésére, az ország kommunizmushoz való viszonyára.

A végén itt is bibliográfia található.

Magyar:

A maga 14 oldalával a leginkább lényegre törőbb és a legjobban 
összeszedett lexikon. Itt csupán egy negatívumot tudnék mondani: a 
térkép csak egy oldalas.

Az  elemzés  egy  táblázattal  indít,  amin  részletesen  ecseteli 
tárgyilagosan és vázlatpontszerűen a fontosabb adatokat, számokat 
(államforma, főváros,  terület,  lakosság,  népsűrűség,  közigazgatás,  etnikai  
megoszlás,  hivatalos  nyelv,  vallás,  GNP,  nemzetközi  gépkocsijelzés,  
nemzeti ünnep). Tényszerű és ez mindössze fél oldal volt. Az adatok 
nagyjából  egyeznek  a  Britannica  adataival,  de  itt  sokkal 
összeszedettebb  és  áttekinthetőbb.  A  folytatásban  szépen, 
vázlatpontba  szedve  bővíti  ki  az  elemzést:  földrajzi  behatárolás,  
természeti  viszonyok  (állat-,  növényvilág),  népesség,  gazdaság,  
államszervezet, fegyveres erők, űrkutatás (!), történelem (csupán 3 oldal!),  
Kína uralkodói/dinasztiák/elnökök/miniszterelnökök.

Képekkel  és  forrásokkal,  számadatokkal  tarkítva  veszi  elő  a 
vázlatpontokat. A történelem szócikket nem bontja ki a végletekig, a 
3  oldalba  mindent  meg  említ,  ami  lényeges  az  emberré  válástól 
kezdve, napjaink nagyhatalmáig. Az uralkodókat táblázatba szedve is 
bemutatja,  itt  is  utalva  Mao  diktatúrájára  és  Kína  kommunista 
fanatizmusára.

A  legjobban  összeszedett  lexikon  Kína  szempontjából,  csak 
ajánlani tudom.

A szócikkek végén itt is a bibliográfiával ténylegesíti adatait.
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