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1902) japán nagykövet kezdte meg tevékenységét 
Bécsben. Cunetami később mezőgazdasági és 
pénzügyminiszter is lett, de legismertebb érde-
me az volt, hogy ő alapította meg a Japán Vörös-
keresztet 1877-ben.

 A következő fontos esemény az 1871-1873-
as Ivakura misszió volt. A Meidzsi restauráció 
(1868) során az új kormányzat egy békés diplo-
máciai küldöttséget indított útjának, hogy a kor 
nagyhatalmaihoz ellátogatva építsen ki diplomá-
ciai, valamint kulturális és gazdasági kapcsolato-
kat. 

fektúrában, Muroto városában kötött ki, de itt 
sem engedték a maradását. Nagaszaki felé vette 
az irányt, de rosszul navigált, így Amami Ōshima 
szigetén kötött ki. Legnagyobb érdeme, hogy írt 
egy levelet a Nagaszaki Holland Kereskedőház 
vezetőjének, amiben tájékoztatta arról, hogy az 
orosz haderő megszeretné szerezni az északi Ku-
ril-szigeteket.
 Ezek az esetek egy-egy kalandvágyó ember 
útjai voltak, tudatos kapcsolat építésről szó sincs. 

Osztrák-Magyar Monarchia
 és Nippon 1868-1914 

 1868 októberében Trieszt kikötőjéből el-
indult a Donau fregatt és az Erzherzog Friedrich 
korvett, az egész expedícióra 533 ezer forintot 
biztosított az Osztrák-Magyar Monarchia (OMM). 
A felfedezőutat Anton von Petz (1819-1885) el-
lentengernagy vezette, aki az erdélyi Alsóvenicén 

született. Egyéves hajózás után 1869. októberé-
ben kötött ki a delegáció Jokohamában. Október 
18-án aláírták a Hajózási és kereskedelmi egyez-
ményt, viszont nem volt fair a japán féllel szem-
ben - bár mi voltunk az utolsó jelentős európai 
állam, ami szerződést kötött Japánnal -, hogy 
Ferenc József (1848-1916) osztrák császár és ma-
gyar király csak 1871. december 3-án ratifikálta a 
már 1869-ben megkötött szerződést, ami a XXIX. 
számú törvényként lépett életbe.
 1871-ben megérkezett Tokióba a Monar-
chia első nagykövete Heinrich von Calice (1831-
1912). 1873-ban pedig Cunetami Szano (1823-

 Japán és Magyarország idén ünnepli diplo-
máciai kapcsolatának 150 éves jubileumát. Érde-
mes legalább egy felületes átfutást tenni az el-
múlt másfél évszázadról.

Kapcsolatok 1600-1867

 A Japán császárság és a Magyar királyság 
elég távol volt egymástól, így nagyon sokáig nem 
is tudott a másikról a két ország. Az első magyar 
ember, aki Japán földjére lépett, Uremann János 
(1579?-1620.11.22., Nanking) volt, bár Dalmáciá-
ban született. Mindenesetre sokan ezt a jezsuita 
szerzetest tartják az első magyarnak, aki a sziget-
országba érkezett.

 Az első magyar nyelvű emlék Japánról az 
Apáczai Csere János által írt (1625-1659) „Magyar 
encyclopaedia”-ban született meg 1655-ben, amit 
Utrechtben adtak ki. Az első magyar, aki bizonyí-
tottan a császárság területére lépett, Jelky And-
rás (1738-1783) volt, aki Hollandiát képviselte.
 
 Később Benyovszky Móric (1746-1786) 
1778. június 8-án kötött ki a mai Shikoku szigetén 
fekvő Tokushima prefektúrához tartozó, Awa me-
gyében található Minamiban (akkor még Hiwasa). 
A helyet akkoriban a Tokushima klán felügyelte. 
Tartva a sógun bosszújától csak azt engedték meg 
neki, hogy édesvíz- és étel készletét feltöltse, de 
amint megvolt ezzel, azonnal el kellet hagynia a 
kikötőt. A kalandor tovább hajózott és Tosa pre-
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nevezett pánturanizmus gondolata. Sőt, egyes 
hagymázas gondolatú jó ember azt kezdte el bi-
zonygatni, hogy a magyaroknak és Amateraszu 
Ómikami leszármazottainak köze lehet egymás-
hoz. Nincsen olyan tévképzet, ami ne tudna elter-
jedni, így Japánban egy Shiratori Kurakichi (1865-
1942) nevű történész professzor állt bele nagyon 
ebbe a témába. Alapgondolata az volt, hogy a 
hsziungnuk nem mások, mint a hunok, ergo ma-
gyarok. Lelkesedése abból eredt, hogy 1901-1903 
között Európát járta és egy évig Budapesten la-
kott. Ebből írta meg aztán a „Magyarország tör-
ténelmének főbb vonulatai” című művét. Később 
Hirohito császár oktatásában is részt vett.
 A japán politikában mind a magyar helyzet, 
mind pedig a Monarchia inkább mellőzött tárgy-
kör volt. Ugyanakkor két kérdésben többször is 
előkerült az OMM. 

grófot (1859-1906), aki feleségül vette Aoyama 
Mitsukót (1874-1941). Több gyerekük is született, 
Richard Coudenhove-Kalergi (1894-1972) filozó-
fus, aki a páneurópai gondolat egyik úttörője volt. 
Mitsuko és Heinrich Európába költöztek miután 
Coudenhove-Kalergi apja meghalt. A férje halála 
után Mitsuko 1941-es haláláig Európában maradt. 
Szintén ez évben (1892) Ferenc Ferdinánd Japán-
ba látogatott egy világkörutazás során.
 1910-ben egy katonai csereegyezmény 
alapján megkezdte a szolgálatait a Japán Birodal-
mi Hadseregben Theodor Edler von Lerch (1869-

1945) vezérőrnagy. Von Lerch legendájához ez 
még kevés lenne, de két dologban ő volt az első 
Japánban. Egyrészt ő volt az első ember, aki le-
síelt a Fudzsiról, másrészt ő rakta le a japán sísport 
alapjait. Emlékét több szobor is őrzi a császárság-
ban.
 Szintén ez év eseménye volt, hogy Fushimi 
herceg és népes kísérete Bécsbe és Budapest-
re látogatott. A Nyugati-pályaudvaron Palotay 
Ödön, akkori japán nagykövet és Frankenstein 
báró fogadta őket.
 1911-ben az Iparművészeti Múzeumban ja-
pán kiállítás nyílt, melyen bemutatták a japán ke-
rámia-, bronz- és lakkművészet alkotásait. A kora-
beli európai festőművészeket lenyűgözte a japán 
festészet és inspirálóan hatott rájuk.
 Az 1900-as években egyre nagyobb nép-
szerűségnek kezdett örvendeni itthon az úgy-

Ennek során a követség találkozott Ulysses S. 
Granttal (1822-1885), az USA elnökével, Viktó-
ria királynővel (1837-1901), I. Vilmos császárral 
(1861-1888), II. Sándor cárral (1855-1881), vala-
mint  I. Ferenc Józseffel és a monarchia külügymi-
niszterével gróf Andrássy Gyulával (1823-1890) is. 
A küldöttség Bécsben megtekintette az V. Világki-
állítást is, ami nagy hatást gyakorolt rájuk.
 A következő 40 évben lassú nyitást lehetett 
tapasztalni a két fél között, ezen időszakban közel 
300 magyar járhatott a szigetországban. Köztük 
volt Széchenyi Béla (1837-1918), Széchenyi István 
fia, id. Lóczy Lajos (1849-1920) és Kreitner Gusz-
táv (1847-1893) geológusok is. Zichy Ákos és Jó-
zsef az ázsiai útjuk után 1879-ben kiadták a „Ta-
nulmány a japán művészetről” című könyvüket.
1886-ban a világhírű magyar hegedűvirtuóz, Re-
ményi Ede (1828-1898) tartott koncertet a csá-
szárnak és vendégeinek, ahol a császár és kör-
nyezete első ízben mutatkozott nyugati szabású 
ruhákban.
 1890-ben megjelent az első hazai nyom-
dában készült japán nyelvkönyv, a bársonyos 
hangzású „Praktische Grammatik der japanischen 
Sprache für den Selbstunterricht”. Szerencsére 
1905-ben egy nyelvismereti sorozat keretében 
már magyar nyelvű tankönyv is rendelkezésre állt 
a tanulni vágyóknak, ami a „Japán. Gyakorlati ja-
pán-német-magyar beszélgetésekkel, hét eredeti 
japán írás táblával” címet viselte.
 1892-ben kinevezték az új osztrák-magyar 
nagykövetet, Heinrich von Coudenhove-Kalergi 
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Kereskedelmi Kamara és a Magyar Kereskedelmi 
Kamara között. Az Új Nippon címet viselő köny-
vét pedig 1929-ben adta ki. Fáradozásaiért Hor-
thy Miklós 1930-ban kitüntette. 1932-ben Imaoka 
visszatért szülőföldjére, ahol a külügyminisztéri-
umban helyezkedett el. Ő fordította le Madách 
Imrétől Az ember tragédiáját és Petőfi Sándor Já-
nos Vitézét.

régi Monarchiabeli konzulátust az osztrákok örö-
költék, a magyar ügyeket egy darabig a spanyol, 
majd a holland követség képviselte.

 1923-ban megnyitotta kapuit a Hopp Fe-
renc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum, aminek a 
gyűjteménye bár kicsiny, de nemzetközi összeha-
sonlításban is megállja a helyét. Köszönhetően a 
sok adakozónak, akik az évtizedek alatt elhalmoz-
ták a múzeumot.

 Magyarországon egyre nagyobb lett az ér-
deklődés a szigetország irányába. Pröhle Vilmos 
(1900-1946) orientalista, Mezey István ügyvéd, 
japanológus, Metzger Nándor és Felvinczi Takács 
Zoltán (1880-1964) művészettörténész magyar 
utazók járták Nippon földjét, majd élményeiket 
könyv formájában az olvasóközönséggel is meg-
osztották.

 Két társaság is volt, amik sokat fáradoztak 
a japán kultúra megismertetésén. Az 1910-ben 
alapított Turáni társaságnak bár nem ez volt a fő-
profilja, de jelentősen segítették a kulturális kap-
csolatok fejlődését. A másik pedig az 1924. június 
1-jén alapított Magyar-Nippon Társaság. Az egye-
sület a kultúra minden spektrumát lefedte, előa-
dásokat, kiállításokat, bemutatókat, sőt nyelvi 
kurzusokat is tartottak. A korabeli japán politikai-, 
gazdasági- stb. életéről is beszámoltak, valamint 
a japán művészek itthoni megjelenését is elősegí-
tették.

 A társaság nagy kincse volt Imaoka Dzsúicsi-
ró, aki több évig élt hazánkban. Ez idő alatt közel 
500 előadást tartott és az újság olvasóit folyama-
tosan ismertette a Japánnal kapcsolatos dolgok-
kal. Az 1925-26-os Budapesti Nemzetközi Vásár 
Japán pavilonját Imaoka hozta össze, ahogyan az 
1929-es Bécsi Vásárét is. Mivel Magyarország és 
Japán között akkortájt nem volt konzuli kapcso-
lat, így Imaoka egyfajta nem hivatalos konzul volt. 
Közvetített a bécsi japán nagykövetség, a Japán 

Egyrészt az foglalkoztatta a korabeli japán politi-
kai elitet, hogy egy elmaradott térséget hogyan 
lehet modernizálni? Úgy gondolták érdemes meg-
vizsgálni, hogy Magyarországon mi működött és 
mi nem. Közfelfogásuk volt, hogy országunk mint-
egy 40 évnyi hátrányban van Nagy-Britanniával és 
Franciaországgal összevetve. A második fontos 
terület a sok nemzetű birodalom egyben tartása 
volt. A Japán Birodalom azzal, hogy annektálta 
Koreát (1910) és Tajvant (1895) több nemzeti-
ségű lett, így érdekelte, hogy lehet ezt sikeresen 
egyben tartani.

Ellenségből barát 1914-1945

 Az I. világháború alatt Japán az Antant, míg 
az Osztrák Magyar Monarchia a Központi Hatal-
mak mentén lépett be a harcokba. Így a diplomá-
ciai kapcsolatok megszakadtak. De pont ebben az 
évben történt egy nagyon fontos találkozás: Ba-
ráthosi Balogh Benedek (1870-1945) néprajzkuta-
tó és Turáni Társasági tag összetalálkozott Imaoka 
Dzsúicsiróval (1888-1973), a Tokiói Császári Egye-
tem könyvtárosával Japánban. A két tudós közel 
egy éven át dolgozott össze, Barátoshi hazatéré-
se után pedig megírta a Japánföldi bolyongások 
című könyvét.

 A világégést követően 1921-ben rendező-
dött a két ország kapcsolata. Bár eleinte nagy ün-
nepségek voltak, nagykövetséget egészen 1938-
ig nem nyitott a Magyar Királyság Japánban. A 
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régi barátjától Imaoka Dzsúicsirótól származott. 
A forradalom kitörése után Bécsbe utazott, ahol 
segítette a magyar migránsokat és interjúkat ké-
szített velük.

 Végül 1959. augusztusában a két ország 
újra felvette a diplomáciai kapcsolatot egymással. 
Ennek következménye volt, hogy 1960-ban Tokió-
ban megnyílt a magyar kereskedelmi kirendelt-
ség, majd ezt követően 1961-ben kereskedelmi 
szerződést kötött a két állam. 

jutalmat, így amikor Takamatsu herceg (1905-
1987) és Kikuko hercegné (1911-2006) európai 
körutazást tettek, akkor hazánkba is ellátogattak. 
1931. január 27-30. között voltak a magyar állam 
vendégei. Többször találkoztak Horthy Miklós 
(1868-1957) kormányzóval, aki még Ferenc Ferdi-
nánddal volt Japánban. A hercegi párnak az Ope-
rában tartottak díszvacsorát, aranyozott tányér-
okkal és evőeszközökkel. Ugyanez év májusában 
egy nagyszabású kortárs japán kiállítás nyitotta 
meg kapuit a Nemzeti Szalonban (1894-1960).
 1933-ban felavatták a Taiso egyetemen Kő-
rösi Csoma Sándor szobrát, melynek felirata: „Kő-
rösi Csoma Sándor The Buddhisatwa of the West-
ern World”, azaz Kőrösi Csoma Sándor a nyugati 

világ bódhiszattvája. A bronzszobrot Csorba Géza 
készítette. 
 1934-ben Kaya herceg és kísérete érkezett 
Magyarországra. Filmhiradó

 A két világháború közti kapcsolatok tető-
pontja az lett, amikor a két állam megkötötte a Ba-
rátsági és szellemi együttműködési egyezményt 
1938-ban, vagy ahogyan a törvényben szerepelt: 
Syowa 13. éve november 15-én.
 A két ország végül katonai szövetséges is 
lett, hiszen 1940. november 20-án Magyarország 
is csatlakozott a Tengelyhatalmakhoz. Bár a gya-
korlatban ez igencsak keveset jelentett. Filmhiradó

Hidegháború 1945-1989

 A II. világháború lezárását követően a két 
ország ellentétes oldalra került a világpolitika 
színpadán. Magyarország szovjet, míg Japán ame-
rikai befolyás alatt állt. A helyzetet az sem könnyí-
tette meg, hogy Szovjetunió és Japán nem kötött 
egymással békeszerződést (Oroszország és Japán 
mai napig nem kötötte meg ezt a szerződést).
 Az első kapcsolatfelvétel között volt, amikor 
1954-ben Gyöngyösi Nándor, a NIKEX Nehézipari 
Külkereskedelmi Vállalat képviselője a Mitsubishi 
gyárral megállapodást kötött, hogy a japán fél go-
lyóscsapágyakat és rézhuzalokat ad el, mi pedig 
egyiptomi, burmai és olasz rizst adunk el nekik.
 Mindenesetre az 1956-os forradalmi ese-
mények hatására létrejött a Magyarokat Megse-
gítő Társaság Japánban. Az egész ötlet hazánk 

 Japánban ezzel párhuzamosan egyes kö-
rökben felkapott lett a turánizmus eszméje. Meg-
alakult a Japán Turáni Társaság és a Nagy-Japán 
Turáni Ifjúsági Szövetségek is, igaz, csak csekély 
létszámmal. Létrejött a Japán-Magyar Baráti 
Társaság, valamint a Liszt Ferenc Társaság, majd 
1936-ban a Dai-Nippon Petőfi Kyoukai is, ami Pe-
tőfi Sándor költészetét volt hivatott bemutatni.
Időközben 1923-ban az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetemen megalapították a Kelet-ázsiai tanszé-
ket, ahol immár egyetemi szinten lehetett japánul 
tanulni. Jelenleg az ELTE-n és a Károli Gáspár Re-
formátus Egyetemen van japán tanszék. Valamint 
több más egyetemen és főiskolán tartanak japán 
nyelvű kurzusokat, vagy kutathatják a császársá-
got. Kiemelkedik a Budapesti Gazdasági Egyetem 
és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Modern 
Ázsia Kutató központja. 
 1925-ben elindult a hivatalos magyar-ja-
pán külkereskedelem. Ezt segítette elő az 1929-
es kereskedelmi egyezmény, aminek leginkább 
szimbolikus hatása volt. Mi főként gyógyszereket, 
gépipari és villamossági berendezéseket, vas- és 
acélrudakat, illetve kaucsukipari termékeket vit-
tünk ki. A harmincas években felzárkóztak a bőr 
termékek (amiket Mandzsúriába is szállítottunk), 
valamint a fotópapír, a szegedi paprika és a toka-
ji bor. Japánból főleg rizst, ruházati termékeket, 
esernyőt, papírt, illó- és étkezési olajokat hoztak 
be. A két ország közötti kereskedelem soha nem 
haladta meg a 0,2%-ot az egész éves mérlegben.
A magyar fél erőfeszítései meghozták a várva várt 

https://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=1081
https://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=4077
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hazai Japán kedvelőket, konferenciák, kiállítások 
előadások megszervezésével próbálja népszerűsí-
teni ezt a csodálatos szigetországot.

III. Köztársaság 1989-2010

 Hirohito császár temetési szertartására ér-
kezve, Straub F. Dezső (1914-1996) személyében 
lépett első ízben magyar államfő japán földre. 
1990-ben pedig Kaifu Tosiki (1931-) japán minisz-
terelnök érkezett hozzánk, ezt a látogatást An-
tall József (1932-1993) viszonozta ’91-ben, majd 
Göncz Árpád (1922-2015) tette tiszteletét Akihito 
császár beiktatási ünnepségén.
 A japán gazdasági és politikai elit nagyon 
elégedett volt a gyors és békés rendszerváltással. 
Többek közt ennek is köszönhető, hogy a Suzuki 
1991-ben hazánkat választotta új gyárának hely-
színéül. Mára a gyár a teljes magyar export 2,2%-t 
adja és több mint 2000 embernek ad munkát.
 A szoros kapcsolatépítésnek hála hazánk 
megkapta a vízummentes beutazás kiváltságát a 
császárságtól. 1995-ben Horn Gyula (1932-2013) 
miniszterelnök kereste fel Japánt, majd 2000-ben 
Gönzc Árpád tett búcsúlátogatást az országban.
 2001-ben megalakult a Tokiói Magyar Klub, 
ami a szigetországban élő magyarok kulturális és 
szociális központjává vált a lassan két évtizedes 
működése során. De itthon is alakultak civilszerve-
zetek, így 1997-ben a szumószövetség, 2005-ben 
a gószövetség jött létre, míg 2001-ben a Magyar 
Anime Társaság (MAT) alakult meg.

Mindenesetre ’73-ban Japán és Magyarország kul-
turális együttműködési szerződést írtak alá. Eb-
ben az évben készült el a japán-magyar kéziszótár, 
ami nagyrészt Imaoka érdeme volt. Legjelentő-
sebb művének elkészülte után elhunyt. 1974-ben 
posztumusz megkapta a Felkelő Nap érdemrend 
(旭日章, Kjokudzsicu-só) negyedrendjét (összesen 
kilenc volt).
 Ezt követően 1975-ben hajózási szerződést 
fogadtak el, így a magyar tengeri hajók újra meg-
jelentek Jokohama kikötőjében. 1979-ben pedig 
műszaki-technikai együttműködési szerződést fo-
gadtak el a felek.

 1976-ban kezdte el működését a Budapesti 
Japán Iskola, mely a hazánkban élő japán közös-
séghez tartozó gyerekeknek nyújt oktatást a ja-
pán tanrendet követve. Így csak általános iskola 
üzemel, természetesen első osztálytól csak a ha-
todikig.

 1974-ben Kobajasi Kenicsiró (1940-) meg-
nyerte a Magyar Televízió I. Karmesteri versenyét, 
és ezzel egycsapásra az ország egyik kedvence 
lett, vélhetően Magyarországon ő a legismertebb 
japán. Ugyanebben az évben megalapították a 
Karate Szövetséget is.
 Az 1970-es évek végére a két ország közti 
gazdasági különbség egyre jobban kidomboro-
dott. Míg hazánk egyik legnagyobb kiviteli tétele 
a fagyasztott csirke volt, addig a japánoknak a kor 
high-tech szegmensébe tartozó walkman, Hi-Fi 
rendszerek és videokazetta lejátszók adták az ex-
portjukat.
 1985-ben az Oszakai Idegennyelvi Egyete-
men választható nyelv lett a magyar is, sőt 1993-
tól kezdve már önálló Magyar Tanszék is felállt. 
2008-ban pedig Tokióban a Dzsószai Egyetemen 
alapítottak magyar szakot.
 1987-ben megalakult a Magyar-Japán Bará-
ti Társaság (MJBT), ami a mai napig összefogja a 

Mind az export, mind pedig az import gyors fejlő-
désnek indult. 1967-re a két ország közti kereske-
delem elérte az 1 millió dolláros álomhatárt, amit 
drasztikus növekedés követett, hiszen 1975-re ez 
a szám már 45 millió dollár volt.
 Majd 1964-ben – a Tokiói olimpia évében 
– nagyköveti szintre emelték a kapcsolatokat. A 
japán gazdasági szakemberek érdeklődéssel for-
dultak az Új Gazdasági Mechanizmus felé, aminek 
következtében a magyar és a japán kapcsolatok is 
tovább erősödtek. Sőt még arról is szó volt, hogy 
egy Nissan gyárat is hazánkba költöztetnek, de ez 
végül meghiúsult. (AniMagazin 35.)
 1971-ben megalapították a Japán Alapít-
vány magyar részlegét, ami mai napig terjeszti a 
japán kultúrát, tudományt, művészetet, történel-
met és nyelvet. Szintén ebben az évben alakult 
meg a Magyar-Japán Gazdasági Klub (MJGK), saj-
nos a japán testvérszervezet, a „Japán-Magyar 
Gazdasági Klub” 2006-ban megszűnt.

https://animagazin.hu/magazin/35/
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 2013-ban Orbán Viktor (1963-) miniszter-
elnök úr és kísérete utazott el Japánban. Itt fel-
avatta a Tokiói Magyar Kulturális és Turisztikai 
Információs Központot. Beszédet mondott a Ja-
pán-Magyar Üzleti Fórumon, illetve a Dzsószai 
Egyetemen „Magyarország és Európa a változó 
világban” címmel előadást tartott. A mintegy 60 
fős küldöttség több témában is tartott megbe-

szélést. A kormányfő találkozott Abe Shinzo mi-
niszterelnökkel és a császári párral.
 2014-ben a Visegrádi országokkal (Lengyel-
ország, Cseh Köztársaság, valamint Szlovákia és 
Magyarország) megtartották a V4+Japán csereé-
vet. 2017-ben Akasino és Mako hercegnő járt ha-
zánkban. 2019-ben Áder János köztársasági elnök 
részt vett Naruhito császár beiktatási ünnepsé-
gén, valamint Kako hercegnő járt Magyarorszá-
gon.

Jövő

 Magyarország és Japán kapcsolatai jelenleg 
jónak mondhatók, de bőven lenne mit csiszolni! 
Hazánk értékes, mivel az Európai Unió, valamint 
a NATO tagja és egy japán autógyár is üzemel ná-
lunk. Sok fiatal japán komolyzenész jön Magyar-
országra tanulni, ami szintén nem elhanyagolható 
szempont. Sajnos ugyanakkor a magyar diplomá-
cia nem tesz meg mindent, hogy a kapcsolat to-
vább erősödjön. A két ország parlamentjének el-
nöke több mint egy évtizede nem járt a másik 
országban, ahogyan japán miniszterelnök is fáj-
dalmasan régen tette tiszteletét hazánkban. Idő-
szerű lenne kiadni egy új magyar-japán, japán-ma-
gyar kéziszótárt. Valamint a japán diplomáciát 
érzékenyen érinti, hogy a magyar fél többször is 
csak a Kínának tetsző érdekeket veszi figyelembe.
 
 A problémák most még könnyen orvosolha-
tóak, remélhetőleg sikerülni is fog, és a következő 
150 év még az előzőnél is prosperálóbb lesz!

2002-ben óriási megtiszteltetésben részesült a 
magyar diplomácia, miután sikerült elérnie, hogy 
Akihito császár és Micsikó császárné hazánkba lá-
togasson. Ennek következtében április 7. és 14. 
között Budapesten tartózkodott a császári pár. 
Találkoztak a kormány tagjaival, az MTA elnökével 
és Budapest főpolgármesterével is. Valamint ellá-
togattak Esztergomba és Visegrádra is. 
 2004-ben Gyurcsány Ferenc (1961-) minisz-
terelnök népes küldöttséggel érkezett Japánba, 
és a szokásos találkozókon kívül több előadást 
tartott a gazdasági és a tudományos elitnek is.
 2009-ben ünnepelte a két ország a diplo-
máciai kapcsolatok felvételének 50. évfordulóját, 
ennek örömére elindult a Japán-Duna Csereév, 
melyben Ausztria, Bulgária, valamint Románia és 
hazánk vett részt. Japánban több komolyzenei 
koncertet is szervezetek, és megnyílt a „Habsburg 
Monarchia kincsei” címet viselő kiállítás. Illetve 
elindult a „Magyar Kulturális Fókusz” című ösz-
szkulturális művészeti programsorozat is, amely 
keretében több mint 150 ezer japán kereste fel a 
sorozat valamely programját.

 Idehaza felavatták Imaoka Dzsúicsiró em-
léktábláját, az Erzsébet hidat pedig japán nemzeti 
színekkel világították, amit Ishii Motoko (1938-) 
világhírű világitástervező alkotott meg. Az egész 
éves ünnepségi sorozat végén Sólyom László 
(1942-) köztársasági elnök utazott ki Japánban, 
ahol találkozott a császári párral és Hatojama Ju-
kio (1947-) miniszterelnökkel is.

Ajánlott irodalom:

Kiss Sándor: Japán vonzásában – magyarok, 
akik szerették Japánt, Holnap Kiadó, 2017 

Umemura Yuko (梅村裕子): A Japán-tenger-
től a Duna-partig. Imaoka Dzsúicsiró életpá-
lyája a magyar-japán kapcsolatok tükrében. 

Gondolat, 2006


