
2017. nyár 125

Wintermantel Péter monográfiá-
ja a Külügyi és Külgazdasági 
Intézet „A külpolitika világa” 

című sorozatának részeként jelent meg, 
és a magyar–japán diplomáciai kapcso-
latok történetével foglalkozik. A kötet 
alapos és változatos diplomáciatörténeti 
áttekintést nyújt a 20. század közel hat 
évtizedes magyar–japán kapcsolatairól: 
az első világháborútól egészen a diplo-
máciai kapcsolatok nagyköveti szintre 
történt emeléséig (1964), s bónuszként 
– egy kitekintésnek aposztrofált zárófeje-
zetben – az 1968–1970-es magyar–japán 
autóipari tárgyalásokig. Ez utóbbi fejezet 
lett a „hab a tortán”, a korábbi esemény-
történet „megkoronázása”, ahogy azt a 
sokatmondó alcíme is jelzi: „Ez lett vol-
na az első japán autógyár Európában”. 
Természetesen az autóipari tárgyalásokig 
vezető út is bővelkedett eseményekben, 
emelkedőkben és hullámvölgyekben, 
fondorlatos történésekben, kitérőkben, 
bonyolult kapcsolati rendszerek és viszo-
nyok manifesztációiban.

A tanulmánykötet, amely Wintermantel 
Péter PhD-dolgozatának a könyvvé fej-
lesztett és átdolgozott változata, számos 
tekintetben értékes adalékkal szolgál a 
magyar–japán kapcsolatok historiográfi-
ájához. A szerző nemcsak kutató, hanem 
diplomáciai és Japánban szerzett tapasz-
talatokkal is rendelkező szakértő. Ez 

utóbbi kompetenciák nélkül a kötet nem 
is lenne ennyire hiteles. A könyv erényei 
közül azt a hármat emelném ki, amely az 
én olvasatomban a legnagyobb figyelmet 
érdemli.

Először is, a kétoldalú kapcsolatokkal 
foglalkozó eddigi történeti kutatások a 
vizsgált periódusnak csupán egy-egy 
szakaszára fókuszáltak: például az Oszt-
rák–Magyar Monarchia és Japán kapcso-
latára, illetve a második világháború idő-
szakára. Ez az első munka, amely folya-
matában – az első világháborútól kezdve 
a két világháború közötti időszakon, a 
második világháború és az azt követő hi-
degháború korszakán keresztül egészen a 
diplomáciai kapcsolatok 1964-es, nagy-
követségi szintű rendezésig – tekinti át a 
kapcsolatok ápolásának és alakításának a 
különféle kihívásait, szedi rendbe az ese-
ményeket, és mutatja be a fejleményeket, 
valamint a mögöttes motivációkat – ami 
talán a legérdekesebb az egész folyamat-
ban. Teszi mindezt páratlanul gazdag 
forrásanyag felvonultatásával, diplomá-
ciai jegyzékek, jelentések, sajtóanyagok, 
tárgyalási jegyzőkönyvek, könyvtári és 
archívumi dokumentumok felhasználá-
sával. Vagyis a kapcsolatok alakulásának 
és formálódásának a bemutatását a tudo-
mányos kutatómunkában – a történészi-
ben pedig különösen – megkövetelt do-
kumentációs háttér támasztja alá.

A magyar–japán kapcsolatok történetéhez

(Wintermantel Péter: Nippon-babona. A magyar–japán kapcsolatok története. 
Budapest: Osiris Kiadó – Külügyi és Külgazdasági Intézet, 2017. 226 o.)
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Másodikként kiemelendő, hogy nem-
csak a vizsgált anyagnak a vertikumban 
jelentkező folyamatossága értékelendő, 
hanem az attól elválaszthatatlan és ahhoz 
is kapcsolódó horizontális beágyazottság 
is. A monográfia nem csupán a világpoli-
tikai folyamatokba, a nemzetközi, illetve 
a nemzetközi diplomáciai események-
be illeszti be sikeresen a magyar–japán 
kétoldalú kapcsolatok alakulását. Széles 
körűen bemutatja a politikai, gazdasági, 
kereskedelemi és kulturális tényezők ér-
vényesülését, a hivatalos és civil szerve-
zetek szerepét, illetve rámutat e tényezők 
egymásra hatására és összjátékára is. 
Ezek ismerete, meggyőződésem szerint, 
jelentős mértékben elősegíti a bekövetke-
zett események helyes interpretációját.

Következésképp nem egy szürke ese-
ménytörténetet kap a kezébe az olvasó 
vagy kutató, hanem az erős kontextualitás 
miatt egyben – eddig sokszor elhanyagolt – 
értelmezést is nyerhet számos történés. 
Egyet lehet érteni például a szerzőnek az-
zal a meglátásával, hogy „míg 1945 előtt 
a magyar–japán bilaterális kapcsolato-
kat a német–japán viszony determinálta, 
addig 1945-öt követően a reláció alaku-
lása… leginkább a mindenkori szovjet–
japán, illetve japán–amerikai viszony 
függvényévé vált”. Ennek ismeretében 
ugyanis már nem lehet csodálkozni azon, 
hogy az amerikai megszállást követően 
betiltott Japán–Magyar Baráti Társaság 
a Japán-Szovjet Baráti Társaság égisze 
alatt (1955), egy ideig annak egyik tago-
zataként tudta végezni a munkáját.

Harmadikként azt emelném ki, hogy a 
szerző következetesen, az egész művön 

keresztül – hozzáteszem, nagyon fino-
man, látens módon – törekszik annak az 
aránytévesztésnek a jelzésére, amely a 
teljes magyar–japán kapcsolattörténetet 
és azon belül a diplomáciai, gazdasági 
relációt is áthatotta. Érzékelteti azt az el-
sősorban a két világháború közötti, ideo-
lógiailag is generált, a Japán iránti elfo-
gultságból adódó aránytévesztést, amely 
a túlzott elvárásokban jelentkezett. De 
utal arra a hivatali-döntéshozatali szinten 
megnyilvánult bizalomdeficitre is, amely 
a világrend megváltozását követően az 
egyik gátját jelentette az erőteljesebb és 
tartalmasabb kapcsolatépítésnek. Pedig 
az elvárások és a realitások helyes ará-
nyának a felismerése a kapcsolatok épí-
tésének és alakításának az alapvető zá-
loga. Nem vitatható, hogy egymás jobb 
megismerése – mind a közemberek, mind 
pedig a szakemberek szintjén – közelebb 
vihet a viszonnyal kapcsolatos reálisabb 
elvárások teljesüléséhez.

A Nippon-babona címadás telitalálat. 
Ady Endre: „Margita Párisba jött” című, 
1912-ben megírt, az akkori forrongó vi-
lágról szóló, zseniális politikai látlelete 
kissé elmarasztalóan ostorozta a ma-
gyarságot, „Nippon-babonaként” utalva 
a magyar–japán rokonságnak a magyar 
tudatalattiban tovább élő hitére. A mos-
tanra kissé archaikus csengésű Nippon 
szó Japánra utal – amely a bizonyos ideo-
lógiai konnotációktól sem mentes, régeb-
bi változata a kínai írásjegyekkel azonos 
módon, 日本-nak írt, de ma Nihonnak ej-
tett hangalaki változatnak.  Wintermantel 
Péter kitűnően érzett rá ennek a hangu-
latnak a magyar közgondolkodást belengő 
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voltára, amikor könyvének címében azt 
idézte Adytól.

Nos, babona ide, babona oda, mind a 
mai napig tanúi vagyunk annak, hogy 
a magyar–japán kapcsolatok alakulásá-
hoz sokszor pozitív, azaz érdemi módon 
járult hozzá az a különféle rendszervál-
tásokon és rezsimeken átívelő személyi 
kontinuitás, amely mind magyar, mind 
japán részről tetten érhető, és amelynek 
hátterében nemegyszer egyfajta nehezen 
megfogható és megfogalmazható szim-
pátia rejtőzik.

A könyv jobb olvashatóságát és forgat-
hatóságát segíti a névjegyzék, amelynek 
alapján konkrét személyekre is rákeres-
hetünk a dolgozatban.

Wintermantel Péter tanulmánya foly-
tatásért kiált. Egyrészt az általa feldol-
gozott korszakra vonatkozó archív anya-
gok vizsgálata még tovább bővíthető és 
finomítható lenne más külföldi (amerikai, 

szovjet) gyűjtemények és dokumentu-
mok bevonásával. Másrészt a hatva-
nas-hetvenes évektől napjainkig terjedő 
időszak kapcsolattörténeti feldolgozása 
– néhány résztanulmánytól eltekintve – 
még ugyancsak várat magára, bár az egy 
újabb dolgozat témája lehetne. Ismert, 
hogy a történeti, kapcsolattörténeti, his-
toriográfiai feldolgozáshoz némi – né-
hány évtizedes – távolságtartás indokolt, 
de a közelgő 2019-es jubileumi év – a ma-
gyar–japán diplomáciai kapcsolatok fel-
vételének, illetve újraindításának a 150., 
illetve 60. évfordulója – alkalmából újabb 
mérföldkő kínálkozik a számvetéshez.

A könyvet jó szívvel ajánlom a történé-
szek, diplomaták, Ázsia-kutatók, polito-
lógusok, japanológusok, valamint a gaz-
dasági szereplők figyelmébe – kutatók-
nak, oktatóknak és diákoknak egyaránt.

Hidasi Judit


