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Buda attila

Japán magyarországi befogadásának kezdetei*

a magyarországi Japán-recepciónak sokáig az a legkarakterisztikusabb vonása, 
hogy hiányzik vagy igen gyér a személyes, közvetlen összeköttetés, még élénk 
vagy tartós érdeklődés esetén is. Ebben nem különbözött Európa sok más orszá-
gától. A XVI–XVIII. században minden Magyarországra eljutott hír, híradás ele-
ve közvetítőnyelvből származott: latinból, németből, angolból, franciából és 
olaszból, esetleg hollandból, spanyolból vagy portugálból. Az először csak né-
hány szóra, helynévre terjedő, majd az 1750-es évektől összefüggő közleményeket 
alkotó, többnyire földrajzi és történelmi írásokból nyomon lehet követni, hogy az 
anyanyelv miként hódította meg, fogadta be a távoli neveket, fogalmakat, a köz-
vetítőnyelvek megértésével és a saját helyesírásával is küszködve. A tudás terjedé-
sének részletesebb vizsgálatához segítségül lehet hívni az olvasástörténet és az 
etimológia már közreadott forrásait, adalékait. A következő áttekintés emellett 
összefoglalja a kezdeti, nem önálló (néhány szónyi, esetleg mondatnyi) magyar 
nyelvű ismereteket is a Távol-Kelet legmesszibb vidékéről.

A XVI. századból az utókorra maradt és publikált hagyatéki, könyvtári leltárak 
alapján úgy tűnik, hogy hazai magánkönyvtáraink közül Dudith András gyűjte-
ménye tartalmazott elsőként Japán egyes vidékeit is tárgyaló műveket: két, misszi-
onáriusok által írt levélgyűjteményt, 1563-ban jelent meg az egyik, három évvel 
később a másik.1 Mai fogalmaink szerint bestsellerré vált ebben a században 
Giovanni Pietro Maffei India történetéről szóló munkája (kompilációja). A szerző 
neve alatt történeti műként megjelent kötet tulajdonképpen szöveggyűjtemény 
volt, a portugál jezsuiták Távol-Keletről küldött leveleit tartalmazta, ám némelyik 
kiadásához Loyolai Szent Ignác életrajzát mellékelték. A Japánról szóló kezdeti 
tudósítások sokáig forgalomban maradtak, tekintettel arra, hogy az 1600-as évek 
közepén a külföldi kapcsolatok befagyasztását követően nem sok új hír érkezett 
Európába. A hitterjesztők és a korlátozottan engedélyt kapott kereskedők ismere-
teit – kihasználva a fokozódó érdeklődést – ügyes könyvkereskedők különféle ösz-
szeállításokban adták közre. Így jelent meg például Emanuel Acosta, Giovanni 
Pietro Maffei és Johann Georg Götze munkáiból egy válogatás (Rövid jelentés és 
beszámoló a Jézus Társaság 1542 és 1568 közötti távol-keleti tevékenységéről, 

*  A tanulmány az alábbi kötet bevezetőjének átalakított és bővített változata: Messziről felmerülő, 
vonzó szigetek, i, Japánról szóló mag yar nyelvű ismertetések a kezdetektől 1869-ig, összeáll., s. a. r., bev., 
jegyz. Buda Attila, Bp., Ráció, 2010 (Pagoda és krizantém).

1  Az olvasástörténeti áttekintéshez elsősorban az Adattár sorozat (Szeged) könyvtárkatalóguso-
kat és feldolgozásaikat tartalmazó köteteinek anyagára támaszkodtam. Részletes leírásuktól itt 
eltekintek.
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Ingolstadt, 1586). A tudomány, az értelmiség nyelve ekkor még a latin volt, ám az  
érdeklődők ritkábban olvashattak már nemzeti nyelvű leírásokat is. Maffei említett 
műve például – részleteiben változó tartalommal – 1588–89-ben Velencében lati-
nul, 1589-ben Lyonban (Lugdunum) latinul, Firenzében olaszul (in lingua toscana), 
1590-ben Kölnben (Coloniae Agripinae) latinul, 1603-ban szintén Lyonban fran-
ciául, 1605-ben Antwerpenben latinul jelent meg. A folyamatos érdeklődésre jel-
lemző, hogy 1665-ben Párizsban újból kiadták a francia fordítást, s 1747-ben lati-
nul írt összes művei is sajtó alá kerültek. Maffei összeállításának több példánya 
azonosítható a hazai könyvjegyzékek alapján. Az 1581. évi velencei kiadás 1690-
ben a nagyszombati jezsuita könyvtár állományában volt, az 1593. évi kölni pedig 
megjelenése után négy évvel már a kolozsvári jezsuita kollégiumban. 1628-ban egy 
példányát birtokolta Himmelreich György Pannonhalmán, s ugyanitt 1658-ban is 
regisztrálták. 1680-ban egy bizonytalan kiadású példányát leltározták a nagyenyedi 
kollégiumi könyvtárban, 1689-es kiadása pedig 1704-ben a turóci jezsuita rendház 
könyvtárában volt. Természetesen az ma már kideríthetetlen, hogy ezek honnan, 
kitől, milyen úton érkeztek Magyarországra. A mű hazai népszerűségére utal, hogy 
Molnár János 1783-ban ennek részleteit használta Japán bemutatására, melynek 
elején említi, hogy egy 1751-es kiadást olvasott.2 A nemzeti nyelvű tudósítások 
terjedését jelzi, hogy Batthyány Boldizsár könyvtárában egy német nyelvű, már 
címében is Japán nevét hordozó, természetesen latinból fordított munkát is szám-
ba vettek, igaz, a leltár utáni azonosítása némi bizonytalanságot hordoz a kiadási 
évre vonatkozóan: 1585 vagy 1590.3

A szigetországhoz köthető, leginkább elterjedt XVII. századi mű a Japán apos-
tolának is nevezett Xavéri Szent Ferenc Horatius Tursellinus által írt életrajza és 
levélgyűjteménye volt. 1704-ben szintén a turóci jezsuita rendház könyvtárában 
összeírták leveleinek 1661-es kiadását, a pozsonyi jezsuita kollégium könyvtárában 
1639-ben egy 1627-es életrajzi kiadását, 1761-ben pedig Keserű György kanonok 
hagyatékában leveleinek gyűjteményét. De nemcsak intézmények, hanem magáno-
sok is magukénak mondhatták, mint például Michael Gabriel Fromknecht Beszter-
cebányán 1690-ben; ő az életrajzzal rendelkezett. Az szinte magától értetődik, hogy 
az esztergomi érsekség könyvtárában (1674-ben és 1676-ban) és a pannonhalmi 
apátság könyvtárában is (1658-ban) mindkét mű szerepelt a könyvek között. Meg-
állapítható tehát, hogy – bár kezdetben szórványosan – a Japánról szóló első hírek 
Európába érkezésük után nem sok késéssel eljutottak Magyarországra is, ahol elein-
te főként a katolikus intézmények és olvasók körében terjedtek tovább.

2  A Mag yar Könyv-Ház 1783. évi harmadik részében közvetítette a szerző a Japánról szóló isme-
reteket, forrását így jelölve: „Olvastatott ily könyv Petri Maffeii e S. J. Historiarum Indicarum 
L. 16. Jaurini 1751. Maffejus Péternek az Indiai Történetekről írt 16 könyve.”

3  A Gemeinsamer Bibliotheksverbund nyilvántartása alapján 1585-ös kiadási évvel azonosított 
kötet megjelenési éveként a Hadamitzky–Kocks-féle bibliográfia az 1590-es évet adja meg.
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Az első magyar nyelvű nyomtatvány, amelyben Japán neve előfordul, Apáczai Cse-
re János 1653-as évszámú, de teljes egészében csak két évvel később megjelent Ma-
g yar Enciklopédiája volt. Ennek hetedik részében a szerző a földi dolgokról, azaz a 
földrajzról ír, s Japánt (Japan néven) Ázsia nagyobb szigetei között említi, ám nevé-
nél több nem olvasható róla. Bán Imre megállapítása szerint a forrás, amelyből az 
adatok származnak, Johann Heinrich alsted Encyclopaedia septem tomis distinta című 
munkája (1630). A szűkszavúságot némiképp magyarázza, hogy az eurázsiai konti-
nenstől való elfordulás első évtizedeiben a korábbi, még Marco Polótól és a jezsui-
táktól származó ismereteken kívül legfeljebb a keresztényüldözés ténye juthatott el 
a nagyközönséghez. Az országhoz fűződő pontos földrajzi tudással az átlagolvasó 
nem rendelkezhetett. Az igazi áttörés kezdetét Engelbert Kaempfer, német szárma-
zású orvos tudósítása jelentette, aki holland alkalmazásban a XVII. század végén 
néhány évet a dedzsimai elzárt telepen töltött. Ország leírását több nyelvre is lefor-
dították, s az elzárkózás dacára utazók és kereskedők hasonló beszámolói követték 
Kaempfer munkáját. A tájékozottság, a tapasztalatok a XVIII. század elejére léptek 
át egy kritikus mennyiséget és elterjedtséget, ennek következtében megnőtt a ma-
gyar nyelvű, eleinte szórványos, majd folyamatos szövegek gyakorisága is.4 Ne fe-
ledkezzünk meg arról sem, hogy az európai nagyhatalmak érdeklődése e század 
elejétől fokozódott Ázsia keleti és déli területei, valamint a szigetvilág iránt.

Az első összefüggő magyar nyelvű említések kiegészítéséhez tartozik, hogy 
Xavéri Szent Ferenc emlékére, közbenjárására, dicsőítésére az 1700-as években 
több ájtatossági nyomtatvány is megjelent. Ezekben ő India és Japán apostolaként 
szerepelt, s az összefoglaló történeti munkák – akár azonosulással, akár ellenér-
zéssel szemlélték a katolikus egyházat – általában legalább megemlítették a nevét 
és tevékenysége legfontosabb jellemzőit. Viszont az is megfigyelhető, hogy – mi-
vel Kínáról sokkal nagyobb tudás állt rendelkezésre – az ázsiai kontinens keleti 
részén lévő nagy birodalomról szóló írások korábbiak és sűrűbbek voltak. A már 
említett Molnár János, jezsuita szerzetestanár, majd világi pap 1760-ban Nagy-
szombatban megjelentetett egy metszetekkel ellátott könyvet A régi jeles épületekről 
címmel, amelyben Japánról még semmi sem található, ám Kína reprezentatív is-
mertetéssel, illusztrációkkal szerepel. Az 1700-as évek végétől nem túl nagy szá-
mú magyar nyelvű időszaki kiadványban el-elvétve ugyancsak felbukkan Japán 
neve. Sándor István Sokféle című tudományos folyóirata rendszertelenül, több kö-
tetben készült 1791 és 1808 között Győrött és Bécsben. Az ötödik darab 1798-
ban került ki a nyomdából, ebben Japánt a tea hazájaként említi Kína mellett; 
utóbbiról itt is sokkal részletesebb leírás olvasható.

Benkő Ferenc Esztendőnként kiadott parnasszusi időtöltés címet viselő munkájának 
harmadik része Napkeleti utazók alcímen jelent meg 1794-ben Kolozsvár és [Nagy]

4  Az első magyar nyelvű könyv, amelyben néhány összefüggő mondat olvasható Japánról, 
Lenglet du Fresnoy 1750-ben megjelent, Gyalakuti Lázár János által fordított, gyermekek szá-
mára írt geográfiája.
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Szeben feltüntetésével. A szerző egy Tavernier nevű, feltételezhetően holland, 
1681-ben elhalálozott drágakő-kereskedő tudósítására hivatkozik, aki negyven év 
alatt hatszor járt Napkeleten, s aki szerint Japóniában terem ugyan „szegeletes” 
drágakő, de a japániak csak a klárist szeretik.5 Ugyanő egy másik, nehezen azono-
sítható munka alapján – „Storia »Generale de Viaggi per mare, et per terra, a 
Veneti anno 1773«” – Kínát hosszan, Japóniát néhány sorban tárgyalja, s erről 
megjegyzi, lakosai: „ünnepnapokon utcájukat behintik porral és megrakják lámpá-
sokkal, és ez egy nevezetes ceremóniájok”. S bár Lenglet du Fresnoy 1750-ben még 
csak éppen említette, Vetsei P. István és Bertalanffi Pál munkáiba6 pedig már hosz-
szabb leírások is belekerültek Japánról, azért még várni kellett arra, hogy a geográ-
fiai/földrajzi és történelmi művek mindegyike érdemben is foglalkozzon vele.

*

A Japánt említő, leíró új ismeretek magukkal hozták az első – közvetett – nyelvi 
érintkezést is. Ez értelemszerűen a magyar nyelvben megjelenő, sokszor torzí-
tott, több nyelven keresztül érkező fogalmak, elnevezések befogadását jelentette. 
a Történeti-etimológiai Szótár (TESZ) több japán eredetű szót is tartalmaz. Az első 
maga a japán főnév, amely nem más, mint az ország kínai megnevezésének japán 
olvasata (fordítása) után az egész világon elterjedt nép- és országnév.7 Ez termé-
szetesen az egyes nyelvek saját szabályai szerint módosult, a magyarban második 
magánhangzója hosszú ejtéssel véglegesült. A TESZ szócikke első előfordulása-
ként a készülő akadémiai nagyszótár – amelynek két kötete már megjelent – kéz-
iratos gyűjtésének egy 1754-ből (ruhadarabként) és 1757-ből (emberként, személy-
ként) való példáját idézi,8 de, mint éppen a Lenglet du Fresnoy-fordítás mutatja, a 
szó már 1750-ben előfordult, a második jelentésben toldalékos alakban is, igaz, 
még nem a mai ékezéssel. Az első jelentésben és japonika alakban azonban az 
Erdélyi Szótörténeti Tár már 1694-es előfordulással rögzíti (szintén kéziratos forrás 
alapján),9 így a német közvetítéssel átvett szótő első megjelenése legalább ötven 
évvel korábbra tehető – persze, mint láttuk, már Apáczai enciklopédiájában sze-
repelt, ezt viszont sem a TESZ, sem az Erdélyi Szótörténeti Tár nem említi. A bonc 
főnevet ugyan a német nyelvből vettük át, de a feltételezhetően kínai eredetű ja-
pán szót a portugálok terjesztették el Európában. A TESZ 1786-os előfordulás-
sal regisztrálja, Vetsei P. István földrajzában bonzi alakban már 1757-ben előfor-

5  Ez a tudás még Marco Polóra megy vissza.
6  Barokkos című földrajzi összefoglalásaik 1757-ben jelentek meg.
7  A kínai elnevezés: Zsi-pen, japán olvasata: Nippon, Nihon – megközelítő fordítása: a nap eredete. 

Európába mind a kínai, mind a japán név eljutott.
8  TESZ I. 338, 1056, II. 53, 260, 491, 919.
9  Erdélyi mag yar szótörténeti tár, gyűjt., szerk. SzaBó T. Attila, V, He–Jü,  Bp.–Bukarest, Akadémiai–

Kriterion, 1993, 885. 
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dul. A gésa szót az etimológiai szótár a XIX. század végétől adatolja a magyar 
nyelvben, s ezt meg lehet erősíteni, hiszen, bár a fogalom többször tárgyaltatik 
ezt megelőzően is a különböző leírásokban, maga a szó nincsen jelen. A harakirit 
a TESZ az 1872-es megjelenéshez kapcsolja, ám Hunfalvy János már 1869-ben 
használja a Budapesti Szemlében, harakiru alakban. A kimonó 1910-es első említése 
is megerősíthető, s a mikádó szóra a TESZ szintén egy kéziratos szöveg alapján 
1801-es felbukkanást rögzít; utóbbi nyomtatásban és még ékezetlen alakban, a 
Közhasznú esméretek tára 1833-as kiadású hatodik kötetében olvasható először. Ér-
dekes viszont, hogy az etimológiai szótár sem a sógunt, sem a szamurájt nem emlí-
ti, noha mindkettő már a XIX. században bekerült a magyar nyelvbe.

Ha a földrajzi neveket tekintjük: Hirosima, Hokkaidó a Pallas Nagylexikonban 
olvasható először.10 Ez a lexikon más nevek esetében is őrzi az elsőséget, például 
Naganóról is itt található az első magyar szócikk. A nagyobb városok közül 
Okinava 1882-es, Niigata 1883-as, illetve Fukuoka 1913-as megjelenése tekinthető 
első előfordulásnak. A Jeso (mai neve: Hokkaidó) név azonban már Johannes 
Hübner földrajzi lexikonának magyar fordításában előfordul,11 Jedsóként pedig 
Vetsei P. István is említi. A főszigetek elnevezései közül Honsú, Kjúsú, Sikokú, a 
városnevek közül például Kiotó, Nagaszaki, Simonoszeki nevei Kiss Lajos lexikonában 
önálló szócikkekkel szerepelnek, s jelzik a már idejétmúlt neveket is, például 
megadják a Bertalanffi Pálnál előforduló Xicoco (ma: Sikoku) elnevezést, s Kiotó 
régebbi nevei – Kio, Meaco, Miyako, Meacum – is fel vannak tüntetve. Nagaszaki 
neve már 1796-ban olvasható Baranyi László könyvében Nangásaki alakban, s 
előfordul Xavéri Szent Ferenc életrajzában is eltorzítva, más helynevekkel együtt. 
a Nippon név is – amelynek Kiss Lajos első előfordulásaként 1757-et adja meg – 
szintén megtalálható a Lenglet du Fresnoy-fordításban. A mai főváros, Tokió 
régi nevét Bertalanffi földrajzi leírásából adatolja először, valóban ott lehet 
olvasni Jeddo írásmóddal, a napjainkban használt földrajzi név pedig 1869 után 
jelenik meg. Meg kell jegyezni azonban, hogy Franz Hauke földrajzi munkájá-
nak magyar fordítása12 már tartalmazza, s ennek első kiadása 1862-ban jelent 
meg, elvileg tehát előfordulhatott korábban is, ahogyan a Budapest elnevezést 
sem 1873-ban használták először, például már a Táncsics Mihály által írt 1845-
ös megjelenésű földrajzi tankönyv impresszumában így olvasható. Csakhogy 
Hauke munkájának első kiadása az OSZK állományából hiányzik, s a fellelhe-
tő második és kilencedik kiadások 1866-ban és 1880-ban jelentek meg, ezért 
bizonytalan az 1862-ben használt név. Végül Kiss Lajos a szinte leginkább is-
mert japán földrajzi név, a Fudzsi első előfordulásaként is a Hübner-lexikont 
adja meg.

10 KiSS Lajos, Földrajzi nevek etimológiai szótára, 4., bőv., jav. kiad., Bp., Akadémiai, 1988, I, 482, 598, 
600, 605, 821, II, 240, 241, 470. A szótár a japán neveket a Hepburn-féle átírásban közli.

11 Két kötetben jelent meg Pesten (1816 és 1817).
12 Az első német nyelvű kiadás 1851-ben jelent meg.
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Folytatva a könyvek sorát, meg kell említeni széki Soos Márton „orvos doctor” 
Természeti és polgári közönséges géográfia című, 1803-ban Kolozsvárott megjelent ösz-
szefoglalóját. Kínáról bőven ír, Japánról ellenben csupán néhány elszórt, rend-
szertelen adatot közöl. Általánosságban a következő megállapítást teszi 115. para-
grafusában: „Ázsia országainak nagyságát a geográfusok írásaiból nem lehet 
meghatározni, sem népinek számát; mert nagyobb részben esméretlenek az euró-
paiak előtt.” Nem kell hát csodálkozni azon, ha Ázsia szigetei között a Jápáni 
szigetek, valamint Okinava, és a Kurili szigetek mellett Kamcsatkát és Alaszkát 
is felsorolja. Szó esik arról, hogy Ázsia határai napkeletre többek között a kínai és 
a jápáni tengerek. Az északi félgömb bemutatása során ez olvasható: „A’ Japani 
egész birodalom, úgymint Ximo, Nifon, Matsumai, Jedso, é[s] e[gyebek] ész[aki 
szélesség] 30–45 gr, [keleti] hossz[úság]. 156–167. gr.” (Mai nevek: Ximo: Kjúsú, 
Nifon: Honsú, Matsumai, Jedso: Hokkaidó.) Japán Ázsia általános ismertetésé-
ben, az egyes országok felsorolásában önállóan nem szerepel, megjelenik viszont 
az északi pacifika (félgömb) földjeit és népességét ábrázoló táblázatban. Jedso és 
a Kurili-szigetek nagysága eszerint 5 000 négyzetmérföld, lakossága egymillió fő. 
Nifon, Ximo és más apróbb szigetek nagysága 7 000 négyzetmérföld, népessége 
nyolcmillió fő. A „nagyocska szigetek” között itt Formosa, Ximo és Jedso neve 
olvasható.

Az egy évvel később Pesten, Hartleben Konrád Adolf kiadásában, név nélkül 
megjelent Nemzetek és nemzeti viseletek ismértetése című illusztrált kiadványban, amely 
több országot mutat be, Kína bőven előfordul, Bírma szintén, de Japánról semmi 
sem található. Ugyancsak Hartleben adta közre 1821-ben a Neuestes Gemälde von 
Japan und den Japanern című kétkötetes válogatást. Ez volt az első magyarországi, 
bár nem magyar nyelvű könyv, amely kizárólag Japánnal foglalkozik, régi és újabb 
útleírásokat, tudósításokat tartalmaz: Krusenstern, Langsdorff, Golovnyin, 
Kaempfer és Thunberg műveinek részleteit.

Külön tárgyalást igényel(nek) Benyovszky Móric utazása és útleírásainak ki adá-
sa(i), magyar nyelvű fordítása, illetve hazai recepciója.13 Mai ismereteink szerint ő 
volt az első hazai utazó, aki Japán partjainál járt, és több helyen korlátozott össze-
köttetést teremtett a helyiekkel. Nem jószántából érkezett, hanem Kamcsatkából 
menekülve 1771 júliusának végén. Dél felé hajózva néhány helyen kikötöttek, majd 
augusztusban Tajvan felé mentek tovább. Életének talán legtöbb hírt kapott ese-
ménye madagaszkári tartózkodása volt, itt is halt meg a francia csapatok elleni 
harcban. Emlékezései 1789-ben Londonban jelentek meg először angolul, egy év-

13 A japán Benyovszky-kutatásról és a Japán partjain tett utazással szemben fölmerülő aggályok-
ról: Király Attila: A japán Benyovszky-kutatás = Tanulmányok a mag yar–japán kapcsolatok történeté-
ből, szerk. FarKaS Ildikó et al., Bp., ELTE Eötvös Kiadó, 2009, 9–26. A magyar nyelvű iroda-
lomban Teleki Pál is kételyeket fogalmazott meg a memoár bizonyos részleteivel szemben; 
ismerteti: B[alázS]. D[énes]., Teleki Pál bíráló meg jeg yzései Benyovszky Móric Japán környéki utazásá-
ról, Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 1987/3, 65–71. 
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vel később franciául és ismét angolul Dublinban.14 Magyar fordítását 1888-ban 
adták ki Jókai Mór tollából. A szakirodalomban egyébként – más forrásokkal való 
összevetés után – megfogalmazódott az a feltevés is, hogy a memoárokat nem 
maga Benyovszky írta, esetleg a megjelenés előtt átírta valaki annak egyes részeit.

Benyovszkyról a hazai sajtóban már 1790-től jelentek meg tudósítások, ame-
lyek részben Japán környéki útját is érintették – először a Mag yar Kurírban, majd 
ugyanebben az évben a Hadi és Más Nevezetes Történetekben is. Ezt követően szép-
irodalmi munkák hőse is lett, nyilván vakmerő, az átlagolvasó figyelmét lekötő, 
érdeklődést kiváltó kalandjai, élete okán. Magyarul Gvadányi József már 1793-
ban Komáromban megjelentette Rontó Pálnak, eg y mag yar lovas közkatonának és gróf 
Benyovszki Móritznak életek leírása című elbeszélő költeményét, amelynek később 
több kiadása is volt. Kamcsatkai összeesküvését komponálta színdarabbá August 
Kotzebue, bemutatója 1794-ben volt Hamburgban; magyarul 1835-ben Kassán, 
1839-ben Nagykanizsán jelent meg. Gaal József is feldolgozta hányatott életét, 
Gróf Benyovszky Móric élete és viszontagságai címmel írt regényét 1857-ben publikálta 
Pesten, ennek is több kiadása volt. S még a Meidzsi előtt, 1866-ban jelent meg 
Luoise Mühlbach németül írt prózai munkájának fordítása is Hartleben kiadásá-
ban Benyovszky gróf címmel.

Itt kell említést tenni arról is, hogy Jelky András, a világjáró bajai szabólegény, 
ahogy szülővárosában szobra is megörökíti, 1779-ben németül megjelent életrajza 
szerint küldöttséget vezetett Japánba; ennek bizonyítása, a körülmények tisztázá-
sa azonban még várat magára.

Az 1800-as évek első évtizedeiben még általános irányzat, hogy azok a föld-
rajzi és történelmi munkák, amelyek Ázsiát is fölölelték, összefüggően s részlete-
sen tárgyalták India és Kína egyes területeit, népeit, szokásait, vallásait, históriá-
ját, Japán azonban csak sporadikusan, Hátsó-India országait pedig még ennyire 
sem. Ez a tendencia figyelhető meg például farkasfalvi Farkas Ferenc 1807-ben 
németből fordított és Pesten kiadott, A világ ritkaságai avag y a természet és mesterség 
remekjei című munkájában vagy Budai Ézsaiás többször sajtó alá bocsátott törté-
neti összefoglalóiban is. Ugyancsak hiányzik Japán bármilyen említése Ajtay Sá-
muel A világ történetei a teremtéstől fogva a legújabb időkig című kétkötetes munkájából, 
annak ellenére, hogy ezt az alcímet viseli: Minden rend- és karbeli olvasóknak, de leg-
inkább a tanuló ifjuságnak köz hasznára kézi-könyvképen; megjelent Pesten, 1814-ben, 
Trattner János Tamásnál. 

Kis János, Kazinczy Ferenc barátja, költő, műfordító, előbb a göttingeni és 
jénai egyetemek hallgatója, majd tanár és evangélikus lelkész az előbbieknél szé-
lesebb érdeklődésű volt. 1808-ban Pozsonyban egy kissé terjengős címmel ellá-
tott kiadványt jelentetett meg, amelyben földrajzi, néprajzi érdekességeket gyűj-

14 A Benyovszkyval foglalkozó irodalom igen részletes bibliográfiája: Afanázia – Gróf Benyovszky 
Móric saját emlékiratai és útleírásai = JóKai Mór, Gróf Benyovszky Móric életrajza, saját emlékiratai 
és útleírásai (1888–1891), s. a. r. radó György, Bp., Akadémiai, 1967, I, 470–490.
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tött össze. Bár e munka címében hordozza az egyes országok nevezetességeire és 
a nemzetek szokásaira való utalást, geográfiai ismertetéseiben Japánról külön 
nem esik szó, csak Ázsia körvonalazása közben, a szigetek felsorolásában olvas-
ható a neve. Ugyancsak ő adta ki 1816 és 1819 között az első magyar nyelvű uta-
zási sorozatot Nevezetes utazások tárháza címmel. Az egyes kötetek között afrikai, 
európai, észak-amerikai, kínai, kanadai útinaplók szerepeltek, de Japánról nem 
található semmi, pedig legalább Kaempfer említett műve több nyelven is elérhető 
volt már ekkor. Katona Mihály földrajzi összeállítása elvétve tartalmaz néhány 
japán tárgyú utalást.15 A szelekről szóló összefoglalóban ez a mondat olvasható: 
„Az úgynevezett Typhon a kínai és jappóniai tengereken uralkodik és a tenger 
fenekéről kiülő gőzöktől származik, a tenger forrni és buzogni látszik azon a he-
lyen, a levegő büdöskő gázokkal megtelik, és az ég rézszínt mutat. Ez egyhelyben 
marad, és nem megy tovább.” A szerző szerint a japánok ábrázata lapos, csaknem 
négyszögletes, az orruk kicsi, felül széles és kissé benyomott. 

Már a XVIII. században több angol nyelvű földrajzi összefoglaló jelent meg a 
régi (ancient) és az új (modern) geográfiáról. A vízválasztó közöttük 1492 volt, a 
régi csak Európára, Észak-Afrikára és a Közel-Keletre terjedt. Hasonló munkák 
születtek németül és más nyelveken is. Majoros András 1825-ben Sárospatakon, 
Nádaskay András kiadásában jelentette meg A’ régi geográphia rövid rajzolatja című 
munkáját. A francia minták után készült földrajzkönyv 48. oldalán kerek perec ez 
olvasható: „Kínáról és Japánról a régiek semmit sem tudtak.” A Föld ázsiai részé-
ről szóló adatok csekélységét fogalmazta meg egy németből fordított enciklopé-
dia is, következő megállapításában: „Inkább vidék-leírásos (chronographicus) 
hogy sem tulajdonképpen történetesek az eddig való tudósítások (…) Japánról”,16 
viszont a magyar nyelvű írások közül ez az első, amely Engelbert Kaempfer nevét 
is említette. Az ő Japánról szóló leírásának francia nyelvű változata Horvát István 
könyvtárának részét képezte, ez a kötet ma az OSZK állományában található;17 
joggal lehet feltételezni, hogy Horvát gyűjteményén kívül más magánkönyvtárak 
is őrizték példányait.

Az Európa- és kereszténységcentrikus történeti munkák nehezebben fogad-
ták magukba más kontinensek történetét. Ebben közrejátszott az a tény is, hogy 
az óvilágiak megjelenése az akkor fennálló államok, társadalmak életét és törté-
nelmét szinte kivétel nélkül válságba taszította, a rendkívüli pusztítás nehezítette 
megismerésüket, nem egy esetben lehetetlenné tette. Lassú István és Kopeczky 

15 Katona Mihály, Közönséges természeti Föld-leírás, Pest, Petrózai Trattner János, 1824, 13, 110, 118, 
368, 455, 494.

16 ESchEnBurg Joachim János, Encyclopaedia vag yis a tudományok esméretére tanitó könyv: Talprajzolat 
a tudományok öszves előterjesztésére, – – által német nyelven készittetett harmadik kiadás szerint 
magyarúl közli lánghy István,  Pest, Petrózai Trattner János–Károlyi István, 1828,. 87. 

17 Jelzete: 505 515.
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Ferenc munkái18 szintén abban hasonlítottak egymásra, hogy Kínáról még volt 
mondanivalójuk, Japánról azonban semmi. Mindez az úgynevezett népies olvas-
mányokra is általában jellemző volt: Ázsia határáig még terjedt figyelmük, Japán 
azonban tudásukon kívül rekedt.19

*

Az 1830-as évek elejétől azonban gyarapodásnak indultak az önálló és egybefüg-
gő, Japánról szóló közlemények, egyelőre még csak az időszaki kiadványok köré-
ben. A reformkor második részében megjelenő földrajzi és történelmi munkák-
ban legalább egy mondatot illett Japánról is közölni, ha más adatot nem, 
lakosságának számát és legnépesebb városát meg kellett nevezni – ezeket a szá-
mokat ugyanis az európai olvasók is mérlegelni tudták, mivel a XIX. század kö-
zepén bár London volt a világ legnépesebb városa, a második azonban Edo, a mai 
Tokió, ami csodálattal, csodálkozással töltötte el Európa polgárait.

Toldy Ferenc a Tudománytár 1835. évi VI. kötetében A Kelet népei s literatúrája 
címmel tanulmányt adott közre, melyben Japánról ugyan külön nem esett szó, de 
arról felvilágosította az olvasókat, hogy az ország nem áll európai uralom alatt, 
hatást gyakorolt rá a kínai polgáriasodás, s Konfuciusz hagyománya ott sokkal 
jobban fennmaradt, mint Kínában. Ugyancsak a Tudománytár egyik kisebb közlé-
sében olvasható Siebold neve is,20 őt egy évvel korábban Bajza József is emlegette 
Széplaki Erneszt néven írt összefoglalójában. (Philipp Franz von Siebold szintén 
orvosként töltött 1823-tól éveket Japánban, s az 1830-as évek közepétől jelentős 
módon befolyásolta az európaiak Japánról alkotott képét.) Ez az évtized azért is 
fontos még, mert az ekkor már Bajza szerkesztésében megjelenő Aurora 1837. évi 
kötetében jelent meg az első japán tárgyú, magyar szépirodalmi munka: Vajda 
Péter Yoridala című novellája.21 Persze az egzotikus színhely csak paraván a szerző 
gondolatainak kifejtéséhez. A szépirodalmi találkozások közé tartozik ezen túl az 
első magyar nyelvű japán műfordítás megjelenése is, a Társalkodó 1832-es évfolya-
mában. Mindez azonban már a hazai recepció új fejezetét jelentette.

18 laSSú istván, Világ történetei, Buda, Egyetemi nyomda, 1832, I–II; [KopEczKy Ferenc], Világ 
közönséges históriája: A legrégibb időktül a jelenkorig, I–III, Pest, Heckenast Gusztáv, 1837–1839.

19 Ritka, csodás, rémletes és borzasztó rakhelye: Hasznos mulattató mindenrendű olvasók számára. A termé-
szet és művészség meg yéjében találkozó ritkaságok és csodák; iszonyú természetjelenések, földrengések, tűzve-
szélyek, éhségek, ragályok, vizárak s eg yéb nyomorok; emlékezetes utazás- és vadászkalandok; borzasztó 
harcjelenések, iszonyú halálnemek, szörnyű boszulatok, rémletes vétkek; emberi szörnyek, despoták, tyrannok 
életrajzai, karactervonásai s eg yéb ritka, csodás, rémletes és borzasztó történetek sat. sat. érdekes ábrázolása. 
(A címmel ellentétben, a Távol-Keletet csak Kína képviselte.)

20 Legújabb utazók Ázsiában, Tudománytár, 1835/VII, 223. 
21 VaJda Péter, Yoridala, Aurora, 1837, 311–374. 
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Szeppuku, japán templom belseje és Oszaka vára
(Arnoldus MontanuS, Atlas Japannensis, London, 1670)
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