
és kutya). Persze ezek a nézõpontok a
ciklusokban nem ennyire homogé-
nek – ahogy a kiszakadás a halál kör-
nyezetébõl sem teljes –, vannak töré-
sek és változások. Az önvádra, ami a
túléléssel jár együtt, valamilyen szin-
ten az elsõ és két utolsó vers közvet-
lenebb módon próbál választ keres-
ni, de nem dönti el teljesen, és nem
is akarja. A záró verssel, a Becsapó-
dással egy másik aspektusra helyezi
a hangsúlyt, ami a mondhatni ko-
molytalan címet is legitimálja, ez pe-
dig az anekdotikusság. A vers egy-
részt felvillantja, hogy a halál tudata
mennyire kitágíthatja egy rövid idõre
a tapasztalás és tudás tereit, valamint

azt is, hogy az életben maradók a ha-
lállal szemben mennyire tehetetle-
nek és döntésképtelenek, hogy meny-
nyire korlátozza õket a halál. Rámu-
tat a távolságra, hogy egy egészséges
embert mekkora szakadék választ el
a tragédiától, hogy a banális hétköz-
napoktól mennyire nehéz eljutni a
tragédiáig, hogy mennyire nincs rá
nyelv, mert ami van, az az elhasz-
náltság miatt is az anekdotikusságba
csúszik bele. Hiszen az ilyen szintû
idegenséghez, mindegy, hogy tudo-
mányos vagy mindennapi, „túl eny-
he minden kifejezés”.

Szabó Attila
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ERDÉLYI HAJÓORVOSOK ÚTIRAJZAI
JAPÁNORSZÁGRÓL
Tóth Gergely: Japán–magyar kapcsolattörténet
1869–1913

Évtizedes kutatómunka eredmé-
nyét foglalja magába Tóth Gergely-
nek a maga nemében egyedülálló mo-
nográfiája. A kötet címében olvasható
két évszám közül az elsõ az Osztrák–
Magyar Monarchia és a Japán Csá-
szárság között másfél évszázaddal ez-
elõtt megkötött barátsági, kereskedel-
mi és hajózási szerzõdés ideje, a záró
dátum pedig az elsõ világháborút
megelõzõ utolsó békeév.

Nyolc fejezet taglalja annak a kor-
szaknak a történéseit, amely mind 
Japán, mind Magyarország történel-
mében meghatározó jelentõséggel bír. 
A nagyarányú modernizációt ered-
ményezõ idõszakot a szigetországban
a Meidzsi-restauráció, nálunk pedig a
kiegyezés kora jelenti. A japán–ma-
gyar kapcsolattörténet bõ négy évti-
zedét sokoldalúan bemutató könyv
jelentõs mennyiségû magyar, japán,

angol és német nyelvû dokumentum
feldolgozására épül. 

A japanológus szerzõ ismerteti a
tárgyalt idõszakra esõ japán, illetve
magyar modernizációs törekvéseket
és ezek eredményeit. A diplomácia-
történeti rész a nyugati nagyhatalmak
Japánban való megjelenésével, illetve
az általuk kötött egyezmények bemu-
tatásával kezdõdik; ezt az 1869-ben
megkötött szerzõdés lényeges elemei-
nek, illetve a Monarchia és Japán kö-
zötti diplomáciai kapcsolatok elsõ
szakaszának ismertetése követi. Bu-
dapesten csak 1910-ben létesítettek
japán konzulátust; addig a magyaror-
szági ügyek vitelére a bécsi nagykö-
vetség, illetve a trieszti konzulátus
volt hivatott. A teljes elzártság után
kapcsolatba kerülõ országok között
természetesen más kölcsönhatások is
keletkeztek. A kelet-közép-európai
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országok, illetve Japán nemzeti ideo-
lógiáinak egymásra hatását a szerzõ
szintén bemutatja.

A japánok az 1873. évi bécsi vi-
lágkiállításon vettek részt elõször. Az
általuk kiállított mûtárgyak oly-
annyira ámulatba ejtették az öreg
kontinens lakóit, hogy a 19. század
végén felvirágoztak az Európa és Ja-
pán közötti mûvészeti és kulturális
kapcsolatok. A különös szépségû ja-
pán mûtárgyak a magyar képzõmû-
vészetre is nagy hatást gyakoroltak,
de rövid idõn belül más téren is meg-
teremtõdött a két kultúra közötti kap-
csolat: 1880 elõtt lefordították Petõfi
néhány versét japánra, és 1905-ben
megjelent az elsõ magyar–japán
nyelvtankönyv.

A könyv utolsó fejezete a Bájos
Tündérország, Dicsõséges Dai Nippon
címet viseli. A tizenöt történet anek-
dotákat és emlékképeket idéz föl a
Monarchia-beli Magyarország és a
Meidzsi-korszakbeli Japán kapcsolat-
történetébõl. Ezeket az érdekes, szó-
rakoztató történeteket Tóth Gergely
korabeli források alapján írta meg.

A függelékben a forrásmunkák
bibliográfiája, illetve a név- és tárgy-
mutató mellett a Monarchia diplo-
máciai képviseletén szolgáló diplo-
maták neve, rangja, kiküldetési ideje,
a két ország expedícióinak felsorolá-
sa, a korabeli magyar nyelvû útiraj-
zok, tanulmányok, cikkek kronológi-
ája kapott helyet.

A kötetben tárgyalt idõszak majd-
nem teljesen egybeesik a Meidzsi-
korszakkal, amelynek egyik érdekes
jellemzõje, hogy a japánok – szembe-
sülve a fejlett világban lezajlott ipari
forradalom eredményeivel – elhatá-
rozták, hogy elsajátítják és Japánban
is bevezetik a korszerû külföldi ipari,
közigazgatási, társadalmi vívmányo-
kat. Hatalmas erõfeszítéseket tettek
annak érdekében, hogy importálják a
technológiát és a szakismeretet: gé-
peket, berendezéseket vásároltak, és
százával hívtak meg szakembereket.

A Monarchiából is kerültek ki né-
hányan különbözõ megbízatásokkal,
köztük Némethy Emil, aki 1890–
1892 között két évet töltött Japánban.
Az 1867-ben született Némethy Pil-
senben dolgozott a Piette papírgyár-
ban, onnan hívták meg, hogy mûköd-
jön közre a frissen alapított Fuji Paper
Co. gyár felépítésében és berendezé-
sében. Hazatérése után néhány évvel,
1897-tõl az aradi szalma-anyaggyár
mûszaki igazgatója lett. Az aviatikai
kísérletei révén világhírre szert tett
Némethy Emil 33 évig dolgozott Ara-
don; ott hunyt el 1943-ban, így végsõ
nyughelye ez a város lett.

A diplomáciai kapcsolatok felvé-
tele után több expedíció, majd szá-
mos egyéni utazó indult a Monarchi-
ából Japánba, és viszont. A kor divat-
jának megfelelõen sokan írtak és tet-
tek közzé úti beszámolókat távol-ke-
leti élményeikrõl. Közülük messze
kiemelkedik két erdélyi születésû ha-
jóorvos, Bozóky Dezsõ és Gáspár Fe-
renc, akiknek útirajzait a századfor-
duló irodalmának jeles darabjaiként
tartják számon. A Tóth Gergely által
idézett Nagy Miklós Mihály így ír ró-
luk: a két mûvelt orvos mûveiben
„egyszerre van jelen mindaz, ami a
jó, a magas színvonalú geográfia és
népmûvelést célzó útleíráshoz kell;
nyitottság a világra, távoli tájakon
szerzett élmények, irodalmi stílus,
valamint a geográfiai, szociográfiai
látás és láttatás képessége”.

Az 1871-ben Nagyváradon szüle-
tett Bozóky Dezsõ 1907-tõl két évet
töltött a Távol-Keleten, és ezalatt há-
rom ízben járt Japánban a Monarchia
hadihajóinak orvosaként. Hazatérése
után adta ki a képekkel gazdagon il-
lusztrált, szép kiállítású, kétkötetes
útirajzát Két év Keletázsiában cím-
mel. A Nagyváradon megjelent mû
csaknem 600 oldalas második kötete
szól Japánról. A könyvben szereplõ
képek jelentõs részét Bozóky maga
készítette – fényképgyûjteménye ma
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2019/1



zeum féltett kincsei közé tartozik. Fo-
tói ugyanarról a kiváló megfigyelõké-
pességrõl, elõítélet-mentességrõl ta-
núskodnak, mint a tudományos igé-
nyességgel megírt útleírásai, melyek
közül számos megjelent a korabeli
sajtóban, fõként a Vasárnapi Ujság-
ban, a Budapesti Hirlapban és a Ha-
ladásban. Bozóky úti beszámolóiból
kivételes személyisége is kirajzoló-
dik: széles körû mûveltség, a világ-
ban való tájékozottság, a mûvészetek
iránti érdeklõdés, a más kultúrák
iránti nyitottság és magas fokú szel-
lemi igényesség volt jellemzõ rá. 

Ugyancsak kitûnõ íráskészségrõl
tesznek tanúbizonyságot Gáspár Fe-
renc útleírásai, amelyek mind a mai
napig a tudományos ismeretterjesz-
tés kiemelkedõ alkotásai közé tartoz-
nak. A Szilágysomlyón 1861-ben szü-
letett, hajóorvosként csaknem két év-
tizedig szolgáló Gáspár mind az öt vi-
lágrészt bejárta, számos helyre több
ízben is eljutott. Éles szemû megfigye-
lõként számolt be a látottakról. Nép-
rajzi, geográfiai tárgyú írásait szíve-
sen közölték a korabeli folyóiratok és
napilapok – köztük a Földrajzi Közle-
mények és a Vasárnapi Ujság –, mert
biztos olvasóközönségre számíthat-
tak, ha Gáspár neve feltûnt a szerzõk
között. Tiszteletre méltó tárgyi tudás-
sal alapozza meg útirajzait, amelyek-
kel nagyban hozzájárult a magyar ol-
vasók geográfiai, népismereti tudás-
anyagának bõvítéséhez. 

Úti élményeirõl A Föld körül cím-
mel megjelent, gazdagon illusztrált,
igényes kiállítású mûvében számolt

be. Az1906–1908 között napvilágot
látott sorozat kötetei: 1. Délamerika;
2. Nyugat-India és Afrika; 3. Kelet- és
Hollandus India; 4. Vitorlával Ázsia
körül; 5. Ausztrália, Csendes oceáni
szigetek, Japánország, Khina, Szibiria;
6. A tengerészet lovagkora – amint
látható, a Japánország címet viselõ
rész az ötödik kötetben kapott helyet.
A reprezentatív könyvsorozat kiadá-
sában nem kisebb tudósok, mint az
elõszót író Vámbéry Ármin és a lek-
torálást vállaló Cholnoky Jenõ mû-
ködtek közre.

A jelen témánkhoz illõ fejezetet e
gondolatokkal indítja Gáspár Ferenc:
„Japánországról írni ma nagyon ne-
héz. A Szélsõ Keleten élõ negyvenöt
millió emberbõl álló nemzet az utol-
só két évtizedben olyan sokat beszél-
tetett magáról, hogy sok tekintetben
jobban ismerjük õket s többet tudunk
az országukról itt, Európában, mint a
velünk szomszédos népekrõl s a ha-
táros országokról.”

Félõ, hogy ma már kevesen tud-
nak eleget Japánról – ezért is mele-
gen ajánlja a recenzens elgondolkod-
tató, látókörbõvítõ olvasásra Tóth
Gergely kiváló könyvét, és egyúttal
felhívja a figyelmet, hogy a fent emlí-
tett két nagyszerû útirajz hozzáférhe-
tõ az interneten. Bozóky munkája a
Debreceni Egyetem elektronikus ar-
chívumából: https://dea.lib.unideb.hu/
dea/handle/2437/108521, Gáspáré
pedig a Magyar Elektronikus Könyv-
tárból tölthetõ le: http://mek.oszk.hu/
13000/13000/.

Tószegi Zsuzsanna
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