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Japánok és magyarok egymásról

A magyar–japán kapcsolatok kutatásával a második világháború után évtizedekig nem 
foglalkoztak sem Magyarországon, sem Japánban, és csak az 1989–90-es világpolitikai 
fordulat és a magyar rendszerváltás hozott ebben jelentős változást.1 Az első kisebb 
kutatási eredmények az 1990-es évektől kezdtek megjelenni, majd a 2000-es évektől 
szaporodni.2 A „Tanulmányok a magyar–japán kapcsolatok történetéből” című 2009-
ben megjelent több mint 600 oldalas tanulmánykötet összegezte az addigi kutatásokat.3 
Az azóta eltelt években örvendetesen szaporodott a magyar–japán kapcsolatok több 
szempontú kutatása, a kulturális és gazdasági vetület mellett gyakorlatilag szinte teljes 
diplomáciatörténet is rendelkezésünkre áll már.4 Megjelentek már egyéb szempontokat 
is megjelenítő tanulmányok, gazdasági és kereskedelmi kérdéseket,5 illetve a művészi 
kölcsönhatásokat (japonizmus Magyarországon) is feltáró kutatások eredményei.6 Sőt, 
napjainkban már egy teljességre törekvő több kötetes gyűjtemény is olvasható, amely a 
magyar sajtóban megjelent Japánnal kapcsolatos írásokat kutatta fel a lehető legkorábbi 
időponttól kezdve.7 Emellett napjainkban már több fiatal kutató is foglalkozik a témá-
val, valamint mind az ELTE, mind a Károli Gáspár Református Egyetem japán szakán 
számos hallgató választja szakdolgozati kutatási témának a magyar–japán kapcsolatok 
valamilyen területét, sőt, mindkét egyetemen van ezzel foglalkozó doktori hallgató is (az 
ELTE-n éppen Umemura Yuko témavezetésével).

Umemura Yuko szinte „kezdettől”, immár két évtizede szakértő kutatója a magyar–
japán kapcsolatok történetének. Kutatásai kezdetben Imaoka Dzsúicsiró munkássá-
gára fókuszáltak,8 majd a Magyarországon Japánról megjelent munkák felderítésére 
és összegyűjtésére,9 illetve a Japánban a magyarokról írott munkák felkutatására.10 
Az utóbbi években mindezek mellett és ezeken túl, a magyar–japán kapcsolatoknak, 
avagy érintkezésnek egy sokkal nagyobb hatású, mélyebben gyökerező, ezért lassab-
ban változó, ugyanakkor nehezen megfogható áttekintésére vállalkozott: az egymásról 
kialakított kép bemutatására. Milyen kép élt Magyarországon Japánról, illetve Japánban 
Magyarországról, ez hogyan alakult ki és hogyan változott idővel és a történelmi esemé-
nyek hatására, kik és hogyan alakították ezt a képet, mik voltak ennek az „imázsnak” az 
állandó, illetve változó összetevői, nemzetközi összefüggésében és a sajátosan magyar–
japán viszonyrendszerben is elhelyezve. A korabeli szövegek – útleírások, beszámolók, 
irodalmi, tudományos és ismeretterjesztő szövegek, híradások – vizsgálatával próbálja 
mindkét nép esetében bemutatni a másikról kialakított képet. Ez nagyon nehezen meg-
fogható műfaj, különösen kölcsönösen mindkét fél szempontjainak figyelembevételével. 
Umemura Yuko nemcsak szakmai felkészültsége és a témára vonatkozó több éves kuta-
tása miatt tudja ezt a feladatot teljesíteni, hanem a szakmai fórumokon ritkán elhangzó 
„emberi tényező” miatt is. Japánként Magyarországon él, és a magyar kultúrát is ugyan-
olyan jól ismeri, mint a japánt, a magyarban is éppen olyan otthon van, mint a japánban. 
Nem tarthatjuk véletlennek, hogy kutatásai középpontjában éppen Imaoka Dzsúicsiro 
állt, aki Magyarországon a japán kultúrát, Japánban a magyar kultúrát ismertette és 
népszerűsítette; valamint hogy az utóbbi évtizedben Umemura Yuko kutatási témája az 
egymásról kialakított kép vizsgálata lett. Különösen fontos – és nem csak a japán vi-
szonylatban ritkaság – Umemura Yuko munkásságában, hogy kutatásainak eredményeit 
magyarul és japánul is folyamatosan publikálja,11 így nemcsak kutatója a kapcsolatoknak 
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és az egymásról kialakított képnek, hanem írásaival közvetítőként alakítója is – ennek 
bizonyítására elég csak megnézni publikációs jegyzékében a Japánban Magyarországról 
megjelent cikkeinek sokaságát.

Umemura Yuko jelenlegi könyve nem csupán kiegészítése az eddig a kapcsolattör-
ténettel foglalkozó kutatási eredményeknek, hanem egy új megközelítéssel a téma más 
dimenzióját mutatja be. A magyar–japán kapcsolatokat a Magyarországon és Japánban 
egymásról megjelent irodalmi művek, ismeretterjesztő kiadványok és cikkek tükrében 
mutatja be, értékeli a benne megrajzolt magyar-, illetve japánképet a kapcsolatok kez-
deteitől a II. világháborúig, figyelemmel kísérve a kölcsönös megítélések kialakulását 
és ezek változását. Főként a két népnek az egymásról való képalkotásához szükséges 
fontos művekkel foglalkozott, amelyekből határozottan kirajzolódik a két ország és 
nép egymásról alkotott képének jellege. Ez a vizsgálat interdiszciplináris megközelí-
tést igényel, hiszen nemcsak a történettudomány (főként forráselemzés), hanem egyéb 
humántudományi és társadalomtudományi diszciplínák: irodalomtörténet, kulturális 
antropológia, szociológia, szociálpszichológia eredményeit és módszereit is figyelembe 
kell venni, valamint a források vizsgálatánál a források közé az irodalmi alkotásokkal is 
számolni kell. Mindez szerteágazó és sokrétű elemzést igényel.

Umemura Yuko a magyar és japán érintkezés fő vonalait, eseményeit a történeti kon-
textusba ágyazva, a történeti események és a politikai helyzet meghatározó körülményei 
között mutatja be. Ugyanakkor mindkét esetben felvázolja az adott nép sajátos motívu-
mait is egy távoli nép iránti érdeklődés megjelenésében, amely mozgatókat a kulturális 
háttér és a nemzettudat sajátosságai határoztak meg. Vizsgálata az irodalom területére 
is kiterjed, ami tovább gazdagítja az általa adott képet, hiszen az irodalom hatása vitat-
hatatlan a társadalom befogadóképességére és készségére. Ez teszi jelentőssé a japán–
magyar kapcsolat tekintetében a Japánról szóló, gyakran szépirodalmi jellegű magyar 
útleírásokat. Az egymásról alkotott kép tekintetében a nemzeti sztereotípiák kérdése 
is előtérbe kerül, ezt az aspektust a szerző kellően hangsúlyozva, de nem túlerőltetve 
tárgyalja. Az „imázs” kialakulásának fontos része a kép kialakításának folyamata, az 
azt megjelenítő személyek munkássága és munkája. Ez indokolja, hogy a szerző olyan 
személyekkel és irodalmi munkákkal is részletesen foglalkozik, akik és amely munkák 
aktívan alakították, vagy éppen meghatározták a magyarok képét Japánról, illetve a ja-
pánok képét Magyarországról. Ez utóbbi azért is jelentős, mert még mindig igen csekély 
azon munkák száma, amely a magyarság és Magyarország külföldön megjelenő képét 
vizsgálja,12 azok összetevőit, eredőit, jellegzetességeit, noha az „imázskutatásnak” fon-
tos szerepe lenne nemcsak a történettudományban, kulturális antropológiában, szocioló-
giában, de akár még az interkulturális kommunikáció területén is.

A könyv fontos alapmunkája lehet nemcsak a magyar japán-szakos diákoknak, hanem 
a magyar–japán kapcsolatok iránt érdeklődőknek is, emellett még az „imázskutatásnak” 
is. A szerző a két nép egymásról kialakított képéről ad áttekintést, mindkét oldal bemu-
tatásával, ami ritkaságszámba megy, hiszen az ilyen imázskutató művek általában egy 
oldalra koncentrálnak, a mi esetünkben a magyarság képére más területeken. Umemura 
Yuko azonban megkísérelte a „tükör tükrözését”. Kiegyenlített képet ad, mindkét ország 
vonatkozó szakirodalmának felhasználásával, mindkét nép történelmének, irodalmá-
nak és kultúrájának ismeretében a forrásokat is kellő felkészültséggel tudja kezelni, az 
egymástól eltérő történeti kontextus és kulturális meghatározottság teljes figyelembe 
vételével. Az imázskutatások alapforrásai az adott terület korabeli szövegei (útleírás, 
emlékezések, szépirodalom, politikai iratok stb.), de általában közös nehézsége az ér-
tékeléseknek annak felmérése, milyen is lehetett az adott korszakban mindezek valós 
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társadalmi hatása, valóban ezek határozták-e meg az adott nép elképzeléseit a másik 
népről? Umemura Yuko végső konklúziójában megpróbál erre is választ adni, így ösz-
szegezve a főbb különbséget a két ország egymásról alkotott képének forrásaiban: „a 
Magyarországon megjelenő, Japánnal foglalkozó művek sokkal részletesebbek, sokol-
dalúbbak és gyakoribbak, mint a japánbeli magyarságképet bemutató ottani kiadványok. 
Elemezhető a japánkép kialakulása és változása számos könyv segítségével, sőt meg-
figyelhető bizonyos sztereotípia is. Viszont Japánban az ismeretek mennyisége keve-
sebb, így nehéz a magyarság kialakult-megszilárdult képéről beszélni. Gyakran egy-egy 
történelmi eseményhez kötődik csak az írás megjelenése. De másik nézőpontból, az itt 
tárgyalt írások szerzői, többek között Siba, Szaitó, Jokomicu, Kondó mind ismert, ki-
emelkedő írók, így ezek a művek időtlenek, és társadalmi hatásuk sem csekély. A két 
ország közötti kapcsolatok szempontjából nagy jelentőségűek ezek az irodalmi művek, 
a japán nagyközönség számára kiváló alkalom, hogy olvassanak Magyarországról.” 
(169–170. o.) Láthatjuk, hogy a megfelelő forráskutatásban, forrásfeldolgozásban és 
értékelésben nemcsak a források gazdagsága, hanem az elemző személye, szempontjai, 
háttértudása is nagyon fontos. Ez a műfaj az arányosság betartása érdekében megkövete-
li a kiegyenlített látásmódot, a majdnem „kettős identitást”, ami ritkán tud megvalósulni. 
Umemura Yuko munkája többek között ezért is kiemelkedő.

(Umemura Yuko: Japánok és magyarok egymásról. Budapest, 2017, Akadémiai Kiadó, 
212 p.)
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