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Umemura Yuko Japánok és ma-
gyarok egymásról című könyve 
a két nép közti, egészen a 18. 

századig visszanyúló kapcsolatokat, va-
lamint az egymásról alkotott képet és 
megítélést veszi górcső alá. A kötet rend-
kívül aktuális témát dolgoz fel, hiszen 
2019-ben lesz a 150. évfordulója annak, 
hogy az Osztrák–Magyar Monarchia és 
Japán között megköttetett a barátsági és 
kereskedelmi szerződés, valamint idén 
80 éve, hogy hazánk és a távol-keleti or-
szág 1938-ban aláírta a kulturális egyez-
ményt.

A szerző, Umemura Yuko történész, az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Japán 
Tanszékének adjunktusa. Kutatói mun-
kája során a japán–magyar kapcsolatok 
vizsgálatát helyezi előtérbe: írásaiban 
foglalkozott már többek között a Ma-
gyarországon kialakított Japán-képpel, 
az 1956-os forradalommal kapcsolatos 
japán emlékekkel, a magyarok Japán-
ban található korai nyomaival, illetve a 
magyar–japán diplomáciai kapcsolatok 
alakulásával. A most ismertetendő kö-
tetében átfogó képet nyújt a két ország 
közötti viszonyról, egészen az első kap-
csolatfelvételtől az 1956-os forradalomig. 
Művében azokat a legfontosabb forrásokat 
igyekezett felvonultatni, amelyek a legin-
kább hozzájárultak a két ország egymás-
ról kialakított képének a formálásához, és 

eddig kevésbé tárgyalták a jelentőségü-
ket. Így az ismeretterjesztő kiadványok 
és cikkek mellett számos irodalmi mű-
vel is megismerkedhetünk a kötet olva-
sásakor.

A könyv külön fejezetekre és alfeje-
zetre bontva, időrendi sorrendben tekin-
ti át, hogyan jelent meg Magyarország és 
a magyar nép a japán köztudatban, illet-
ve fordítva. Az „A magyarok megjele-
nése Japánban” című fejezetben a szerző 
először Benyovszky Móricnak mint az 
egyik első magyarnak a Japánba utazá-
sával, annak jelentőségével és az azzal 
kapcsolatos kutatásokkal foglalkozik. 
Habár Benyovszky csak egy rövid ideig 
tartózkodott a szigetországban, a hol-
landokkal folytatott levelezései fennma-
radtak, sőt érdekesség, hogy még egy, a 
korabeli katonai kérdésekkel foglalkozó 
könyvben is olvashatók annak részletei. 
A diplomáciai kapcsolatot a 19. század 
végén kezdte felvenni a két ország, és 
1873-ban egy hivatalos japán delegá-
ció, az Ivakura-misszió tett látogatást a 
Monarchiában. Míg az Edo-korszakban 
(1603–1868) szinte semmilyen informá-
ció sem áramlott be országunkról Japán-
ba, a nyitást követően a hazánkba láto-
gató japánok élményeiből lassan megje-
lentek az első írások Magyarországról. 
Az 1885-től többször is kiadott Külön-
leges találkozás szép asszonyokkal című 
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népszerű politikai regényben találkozott 
először a japán közönség szélesebb köre 
hazánkkal.

A következő fejezetben, amely „A ja-
pánok megjelenése Magyarországon” 
címmel íródott, arról olvashatunk, ho-
gyan tudósítottak az újságok az első ide-
látogató japán színházi társulat, illetve 
színésznő szerepléséről, továbbá melyek 
voltak az első, Japánról szóló könyvek, 
amelyeket olyan magyar szerzők állítot-
tak össze, akik a szigetországban tettek 
hosszabb-rövidebb utazást. Az orosz–ja-
pán háború (1904–1905) és a magyaror-
szági turáni mozgalom hatására – amely 
a magyarok és a japánok közti rokoni 
kapcsolatot is hirdette – egyre jobban 
megélénkült a Japán iránt érdeklődők és 
a felkelő nap országába látogatók száma. 
A könyv kiemelten foglalkozik Vay Péter 
munkásságával és könyveivel, illetve a 
vele kapcsolatos új kutatási eredmények-
ről is beszámol.

A harmadik fejezet a „Kölcsönös kép 
a két világháború közötti időben” címet 
viseli. Ebben szó esik többek közt a tri-
anoni békeszerződésről és a határmeg-
állapító bizottság japán tagjainak a tevé-
kenységéről, illetve Imaoka Dzsúicsiró 
munkásságáról, aki kilenc évet töltött 
Magyarországon, és hazatérése után is 
szívén viselte a magyarság sorsát. Olvas-
hatunk emellett a két világháború között 
Japánról megjelent könyvekről, továbbá 
egy neves japán költő, Szaitó Mokicsi 
verseiről, amelyekkel ez a kötet foglako-
zik először részletesen. A költőnek körül-
belül tizennyolcezer tankája (rövid vers) 
maradt fent, és olyan neves írókra is nagy 

hatást gyakorolt, mint például Akutagava 
Rjúnoszuke. Szaitó Mokicsit elsősorban 
a gyönyörű dunai látkép és a szép ma-
gyar hölgyek ragadták meg az itt töltött 
rövid idő alatt. A fejezet végén a szerző 
kitér a turanizmus Japánra gyakorolt ha-
tásaira és a Turáni Társaság Daidó című 
közlönyére is.

Ezután a „Kölcsönös kép közvetlenül a 
II. világháború előtt és alatt” című rész-
ben az 1938-as kulturális szerződés meg-
kötéséről és hatásairól találunk részletes 
leírást, betekintést kapunk a Japán–Ma-
gyar Kultúrintézet működésébe, és az 
intézet lapjának, a Nikkó Bunkának a tar-
talmával is megismerkedhetünk. Tovább-
vezetve a fonalat, szó esik az abban a 
korszakban itthon megjelent japán témá-
jú könyvekről, illetve egy író, Jokomicu 
Riicsi novelláján keresztül kiderül, mi-
lyen képet festett olvasóinak a korabe-
li Magyarországról. Umemura Yuko a 
novellát abból a szempontból vizsgálja, 
hogy vajon milyen lehetett a két ország 
kapcsolata a két világháború között, és 
milyen ismeretekkel rendelkezett az író 
hazánkról.

Az utolsó fejezet címe „Az 1956-os 
forradalom és annak hatásai Japánban”, 
és arról számol be, hogyan vélekedtek a 
hazánkat érintő aktuális eseményekről 
a szigetországban, hiszen a forradalom 
a japán közvéleményt is foglalkoztat-
ta. Sokan szimpatizáltak a felkelőkkel, 
sőt még egy Magyarokat Segítő Japán 
Társaság is alakult, amely nemcsak 
adományokat gyűjtött hazánknak, de 
előadásokat tartott, és kiadványokat is 
megjelentetett. A fejezet végén egy japán 
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költőnek, Kondó Josiminak a forradalom 
ihlette tankáival is megismerkedhetünk.

A témában magyar kutatóktól eddig 
egyetlen tanulmánykötet jelent meg, 
Tanulmányok a magyar–japán kapcso-
latok történetéből címmel, 2009-ben. 
A könyvben a szerzőnek öt tanulmá-
nya is olvasható, azok mindegyikének 
a tartalmát bőven kifejti a jelen kötet 
egyes alfejezeteiben is.

A könyv értékéhez nagyban hozzá-
járul a mellékletben olvasható részlet, 
amely Siba Siró Különleges találkozás 
szép asszonyokkal című regényéből eme-
li ki azt a beszélgetést, amelyet a főhős, 
Szansi és Kossuth Lajos folytatott. Ebben 
Kossuth kifejti nézeteit a Japánra kény-
szerített egyenlőtlen szerződések reví-
ziójáról és a fenyegető nagyhatalmak 
aktuális helyzetéről. Külön kiemelendő 
továbbá, hogy a kötetben első ízben is-
merkedhetünk meg olyan japán szépiro-
dalmi alkotásokkal, amelyek Magyaror-
szághoz, illetve itt szerzett élményekhez 
köthetők. Köztük Jokomicu Riicsi Kesi 
no naka [Pipacsok között] című novellá-
jával, valamint Szaitó Mokicsi és Kondó 
Josimi tankáival: ezekből egy válogatást 
a könyvben japán nyelven és magyar for-
dításban is elolvashatunk.

A könyv illusztrációkban is gazdag, 
ami elősegíti, hogy az olvasó még jobban 
el tudjon mélyedni a témában, hiszen a 
tárgyalt művekről fotókat is láthatunk, 
illetve a szerző korabeli levelekkel, fest-
ményekkel, képeslapokkal és újságrész-
letekkel is színesítette a kötetet. Előfordul 
ugyan, hogy egy adott személyről csak a 
következő fejezetben kapunk részletes 

leírást, és egyes részeket a szerző több 
helyen megismétel, de ezek nem törik 
meg a mű élvezhetőségét. A kötet szépen 
kivitelezett, a színes borítón egy 1789-
ben készített, Magyarországot megje-
lenítő térkép látható, amely tökéletesen 
illik a feldolgozott témához. A térkép 
fehéres színe és a bordó kör, amelyen a 
cím olvasható, a japán zászlót idézi, tehát 
a tartalom, a japánok és a magyarok kap-
csolata, sorsuk időnkénti összefonódása 
már a borító alapján is érezhető. A kötet-
ben való tájékozódást nagyban elősegíti 
a végén található névmutató, a részletes 
jegyzetapparátusból és a felhasznált iro-
dalom többoldalas listájából kitűnik, a 
szerző valóban elmélyült kutatást végzett 
a témában.

A kötet jelentősége abban rejlik, hogy 
a szerző olyan perspektívákból közelíti 
meg a két ország viszonyát, amilyenekre 
eddig még nem volt példa. Rögtön ki le-
het emelni, hogy a mű elején Benyovszky 
Móric utazásáról és annak hatásáról ol-
vashatunk, amellyel – bár az, úgy tűnik, 
maradandó nyomot hagyott a japán tör-
ténelemben – a magyar kutatások eddig 
még kevésbé foglalkoztak. A könyv segít 
abban, hogy a sztereotípiákon felülemel-
kedve, egy teljesebb képet kapjunk arról, 
hogyan tekintettek egymásra e két távoli 
ország lakói.

Umemura Yuko művét bátran ajánlom 
mindenkinek, aki a japán kultúra iránt 
érdeklődik továbbá azoknak az egyete-
mistáknak, akiket a két ország viszonya 
foglalkoztat, ugyanis a könyv kiváló 
alapként szolgálhat a témával kapcsolatos 
további kutatásokhoz, hiszen – ahogy azt 
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a szerző is említi az összegzésben – ér-
demes lenne a jövőben megvizsgálni és 
összegyűjteni azokat a Magyarországon 
megjelent irodalmi műveket is, amelyek-
nek a témája Japán volt. Emellett kiemeli, 
hogy a magyar–japán kapcsolatok máso-
dik világháborútól napjainkig tartó törté-
netének a feldolgozásával még átfogóbb 
képet lehet majd alkotni a két ország vi-
szonyáról.

Összességében a Japánok és magya-
rok egymásról című kötet egy érdekes, 
olvasmányos, forrásanyagban gazdag, 

képekkel, versekkel és regényrészletek-
kel színesített könyv, amely nemcsak 
összefoglalja a két nép viszonyával kap-
csolatos eddigi kutatási eredményeket, 
de rengeteg új információval és kutatási 
anyaggal is szolgál, amelyek segítségé-
vel az olvasónak lehetősége nyílik a saját 
kultúráját egy távoli ország – jelen eset-
ben Japán – perspektívájából megfigyelni 
és megítélni.

Czifra Adrienn


