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ELŐHANG

Az első lapszám margójára

Egy kósza gondolat az ELTE Trefort-kertjében. Innen indult az 

egész. Sok munka, végtelen bizalom, nyitottság és pozitív hoz-

záállás tette lehetővé, hogy végül az a bizonyos gondolat tes-

tet öltsön és életre keljen. Ezúton tehát köszönetet szeretnék 

mondani mindazoknak, akik életre hívták a HIBIKI-t.

Először is mély köszönet a Szerzőknek, akiknek minőségi, érde-

kes és izgalmas munkája tartalommal töltötte meg a folyóira-

tot. Bizodalmuk a HIBIKI létjogosultságában, egy születő pro-

jekt megvalósulásában volt az alapja annak, hogy végül meg-

történhetett az elindulás. A tartalom mellé pedig, hogy forma 

is társulhatott, köszönet illeti Varga Zoltánt és Király Attilát, 

akik lehetővé tették, hogy az első lapszám, virtuális értelem-

ben véve, megtestesüljön.

Köszönettel tartozom még tanáraimnak, Kelemen Pálnak szá-

mos, nagyszerű tanácsáért, a Hibikipédiáért és mottónkért, va-

lamint Rátz Tamarának támogatásáért és bátorításáért, mely 

mindig akkor ért el, amikor nagy szükség volt rá.

Úgy vélem, a HIBIKI kiváló példája annak, hogy anyagi tőke hí-

ján, de a rajta dolgozók lelkesedéséből, hitéből és szakmai el-

hivatottságából, napjainkban is képes érték születni és kivirá-

gozni.

Remélem és bízom benne, hogy az út, melyen elindultunk 

hosszú és gyümölcsöző lesz. Az utolsó simításokat és a kezdő 

lökést azonban Ön adhatja meg nekünk kedves Olvasó azzal, 

hogy böngészi, átlapozza, olvassa, mazsolázza és hírét viszi a 

HIBIKI-nek.

Köszönettel:
Varga Lilla

főszerkesztő
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Jelen cikk célja a napjainkban leginkább Japán terü-
letén megtalálható ainu népcsoport hiedelemvilágá-
nak, valamint egyik legfontosabb állatistenségének, a 
medvének, illetve a medveszertartásnak a bemutatá-
sa. Az átláthatóság és közérthetőség érdekében elő-
ször általánosságban mutatom be az ainu népcsopor-
tot, majd rátérek a kultúrával kapcsolatos feljegyzé-
sekre és a hiedelemvilág jellemzőinek ismertetésére. 
Következő lépésként külön kitérek a medveistenségre, 
valamint annak megkülönböztető szerepére az ainu 
hitvilágban, végül a népcsoport medveszertartásának 
fajtáit, jelentőségét és modern kori menetét taglalom.

1. Az ainu népcsoportról általában
A medveszertartás valódi jelentésének, jelentőségének 
megértéséhez érdemes előbb a népcsoporttal, va lamint 
annak kultúrájával és hiedelemvilágával közelebbről is 
megismerkedni.
Az ainu szó a népcsoport nyelvén azt jelenti: „ember”, 
de a japánok is ezzel a megkülönböztető jelzővel illetik 
őket.2 Kindaichi Kyōsuke japán nyelvészprofesszor és 
ainu hősköltemény-kutató 1941-ben a következőkép-
pen jellemezte őket:
„Az ainuk egy speciális emberfaj, amely a világon sehol 
máshol nem található meg, csak Japánban és az ahhoz 
tartozó területek bizonyos részein. Népessége 16.000-
re tehető, amelyet általánosan háromfelé oszthatunk. 
Legtöbbjük ezō-i ainu, ők Hokkaidón (vagy más néven 
Ezō szigetén) élnek és a teljes populáció 90%-át adják. 
Utánuk következnek a szahalini ainuk, akik Szahalin (ja-
pánul: Karafutō) déli részén találhatók meg és a népes-
ség kevesebb, mint 10%-át teszik ki. A harmadik cso-
portba a kuril-szigeteki ainuk tartoznak, akik valaha a 
Kuril-szigeteken (japánul: Chishima) éltek. Meiji 17. évé-
ben (1884) kormányzati rendeletre a Hokkaidótól nem 
messze található Shikotan szigetére szállították őket, 
ettől kezdve shikotani ainukként is hivatkoznak rájuk.”3 
Ainuknak nevezzük tehát azokat az őslakosokat, akik 
eredetileg a Honshū4 északi részétől Kamcsatka déli ré-
széig terjedő területen telepedtek le, beleértve Szahalin 
déli részét, a Kuril-szigeteket és az Amur folyó alsó fo-
lyásának területeit.5 Alapvetően halászó, vadászó, gyűj-

„Az elbocsátott vad” – A medve jelentősége
és a medveszertartás az ainu népcsoport életében1

Írta: Tóth Evelyn Adrienn

tögető nép voltak, akik a történelem során több más 
népcsoporttal és a japánokkal is cserekereskedelmet 
folytattak. Folyó menti, illetve tenger mentén húzódó 
falvakban éltek.
A mai ainu népesség számának pontos meghatározá-
sa szinte lehetetlen feladat; a történelmük során őket 
ért diszkrimináció a mai napig érezteti a hatását, emi-
att többen titkolják származásukat.6 Az egyik legjelen-
tősebb ainuk által alapított szervezet, az Ainu Associa-
tion of Hokkaido 50–60.000-re becsüli a népességszá-
mot, de a már említett diszkriminációt, valamint a 19. 
század második felétől fokozatosan erősödő asszimilá-
ciós politikát alapul véve ez a szám akár a fenti ötszö-
röse is lehet.7 A hivatalos japán kormányzati források 
25.000 körülire becsülik a jelenlegi népességet.
A népcsoport eredete a mai napig vitatott: a legújabb 
kutatások és DNS-vizsgálatok szerint Japán ősi Jō-
mon-kultúrájának, pontosabban a kultúra egyik népé-
nek a leszármazottai. Faji típusuk különbözik a japáno-
kétól és más, közeli ázsiai népekétől: mélyen ülő szem, 
erős test és a japánokénál erősebb szőrzet jellemző 
rájuk. A férfiak régebben bajuszt, szakállt, és hosszú-
ra növesztett hajat, a nők pedig tetoválást viseltek. Sa-
ját nyelvvel is rendelkeznek, amelyet még nem sikerült 
más nyelvekkel rokoni kapcsolatba állítani.

3. Hokkaidói ainuk 

Mára alig néhány ember maradt, aki folyékonyan be-
széli. Eredetileg nem volt írásbeliségük, emiatt múlt-
jukról kevés olyan pontos adatot tudunk, amelyet saját 
szemszögükből jegyeztek fel. Történeteiket, tanmeséi-
ket, kultúrájukat szóban hagyományozták át a jövő ge-
nerációinak.
 
2. Az ainu kultúra írásos emlékei
Mivel az ainuk nem rendelkeztek írásbeliséggel, nincse-
nek hosszú évszázadokra visszanyúló írásos emlékeik, 
így hiedelemvilágukat csak annak jelenlegi állapota és 
a mások által leírt adatok alapján ismerjük. Feltételez-
hető azonban, hogy konzervatív kultúrájuknak köszön-
hetően hitük az évek során többé-kevésbé változatlan 
maradt. Ezt megerősítik egy 17. századi olasz jezsui-
ta hithirdető, Geronimo de Angelis feljegyzései is, aki 
1620-ban szinte ugyanazokkal az elemekkel találkozott 
az ainu vallásban, mint amelyekről a 20. században is ír-
tak, és amelyekről ma is tudunk a hagyományőrző val-
lási szertartások alapján.
A 20. században feljegyzett források kapcsán feltétlenül 
meg kell említenünk John Batchelort (1854–1944), aki 
jelentős mennyiségű, ainu népcsoporttal és kultúrával 
foglalkozó anyagot hagyott az utókorra. Batchelor angol 
misszionáriusként életének jó részét, összesen 63 évet 
töltött Hokkaidón az ainu népcsoport között, hogy meg-
ismerhesse a kultúrájukat és megtanulhassa a nyelvü-
ket. Ez a több mint hat évtized az egész világon egye-
dülállónak számít a néprajztudomány terén.8 Batchelor 
mindig a szívén viselte az ainuk helyzetét, térítése pedig 
nem volt erőszakos. A Hokkaidón töltött hat évtized alatt 
rengeteget tett a népcsoport helyzetének javításáért: 
1888-ban ő alapította az első iskolát az ainuk számára, 
1895-ben saját költségein megépíttette az első templo-
mot a faluban, ahol élt; házának szomszédságában pe-
dig egy hagyományos ainu zsúpfedeles kunyhót épít-
tetett, ahol segítői ingyen kezelték és gyógyszerezték a 
népcsoport lebetegedett és gyenge tagjait.9 
Batchelor a népcsoport oktatási és egészségügyi hely-
zetének javítása mellett kiemelkedő munkát végzett az 
ainu kultúra feljegyzésének és terjesztésének terén is. 
Az ainu szokásokkal, hitvilággal és gondolkodásmód-
dal, valamint ezek magyarázatával egyik legjelentősebb 
művében, az 1901-ben kiadott The Ainu and Their Folk-
Lore-ban találkozhatunk. Batchelor nem csak bemu-
tatja az ainu mindennapok és a kultúra hagyományos 
elemeit, hanem olykor párhuzamba is állítja azokat sa-
ját kulturális hátterével. A könyv előszavában Batchel-
or ismerteti az olvasóval, hogy a mondavilágot és a le-

1 A tanulmányban a japán kifejezések Hepburn-féle átírás szerint szerepelnek.
2 Cheung 952.
3 Kindaichi, Ainu Life and Legends, 9-10. Saját fordítás.
4 Japán legjelentősebb négy szigete Hokkaidō, Honshū, Shikoku és Kyūshū. 
Közülük a legnagyobb Honshū.

5 Cheung 952.
6 Kameda 8.
7 Maher 335.

8 Ölschleger 140.
9 HOMAS Newsletter 3-4.
10 Ölschleger 140-141.
 

11 Dr. Nemeshegyi Péter S. J. 2010. évi órai jegyzetei
12 Kameda 14-15.

gendákat mind az ainuk adták át neki, így az ő szere-
pe mindössze a történet továbbadása, fordítása volt. 
Emellett megtudhatjuk, hogy a könyv terjedelme azért 
haladja meg a 600 oldalt, mert a hittérítő úgy gondolta, 
minden információt közzétesz, amit élete során megtu-
dott a népcsoport tagjairól, hogy bárki elolvashassa és 
megismerhesse őket, akit érdekelnek a távoli kultúrák 
és a velük kapcsolatos kutatások. E gondolkodásmód 
lehetővé tette, hogy az ainukról gyűjtött anyag a jelen-
kori kutatások alapjául és forrásául szolgálhasson, va-
lamint, hogy a kutatók a népcsoport hagyományait és 
hitvilágát összehasonlíthassák más népek kultúrájával.
Batchelor kétségtelenül jelentős és egyedülálló munkát 
végzett az ainu kultúra bemutatása terén. Feljegyzései 
és leírásai a népcsoport kutatóinak számára napjaink-
ban is szinte alapműnek számítanak, valamint további 
kutatások alapját is képezik. E jelentőség mellett azon-
ban nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy Batchel-
or eredetileg hittérítőként érkezett az országba és sa-
ját neveltetése is nagyban meghatározta gondolkodás-
módját, feljegyzései pedig meglehetősen réginek szá-
mítanak. Ennek megfelelően adatainak és kijelentése-
inek egy részét bizonyos fenntartással kell kezelnünk.10 

3. Az ainu hiedelemvilág általános jellemzői
A hagyományos ainu kultúrát – amelynek gyökerei ku-
tatások alapján több mint 10.000 évre nyúlnak vissza – 
erős spirituális jelleg jellemzi. Úgy tartják, az istenségek 
vagy szellemek (kamuy; olykor kamui átírással is szere-
pel), illetve azoknak megtestesülései minden jelenség-
ben és tárgyban jelen vannak. Ide tartoznak a termé-
szeti jelenségek, az állatok és a növények, valamint a 
mindennapi élet eszközei is. E jellemzők alapján hiede-
lemvilágukat a vallástörténészek leginkább az animiz-
musba szokták besorolni.11 
Az ainu istenségek és szellemek, azaz kamuyok pontos 
meghatározása nehéz feladat. A legközérthetőbben 
fogalmazva a kamuyok olyan természetfeletti lények, 
amelyek vagy segítik az ainuk mindennapi életét (mint 
például a tűz és a víz), vagy olyan természetfeletti ké-
pességekkel rendelkeznek, amelyeket az emberek nem 
tudnak sem befolyásolni, sem megelőzni (ilyenek pél-
dául a természeti jelenségek és a járványok, katasztró-
fák).12 A fentieknek megfelelően tehát nem feltétlenül 
rendelkeznek pozitív tulajdonságokkal és nem minde-
gyikük szolgálja az emberek javát.
A hagyományos ainu hiedelemvilág szerint a kamuyok 
örök életűek, és az emberek számára láthatatlan szelle-
mi világot lakják. E világ az emberi világ fölött helyezke-
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dik el. A kamuyok saját világukban antropomorf, azaz em-
beri alakban léteznek és figyelik, vigyázzák az emberi vilá-
got, olykor azonban lelátogatnak az ainuk világába. Ekkor 
annak az élőlénynek vagy élettelen tárgynak, esetleg ter-
mészetfeletti erőnek az alakját öltik magukra, amelynek 
az istenségei. Ennek megfelelően a medveistenség med-
ve alakjában, a rókaistenség róka alakjában jelenik meg 
az emberi világban.13 
Fontos megjegyeznünk, hogy az ainu hiedelemvilág sze-
rint az istenségek saját döntésük alapján látogatnak le az 
emberi világba, és többnyire azért teszik ezt, hogy külön-
böző módon segítsék az ainukat – például, hogy élelmet 
biztosítsanak a számukra. Ez alapján a hagyományos ainu 
kultúra nem úgy tekint a vadászatra és a halászatra, mint 
az állatok életének kioltásával járó, kegyetlen tettre, ha-
nem mint „passzív” tevékenységre: az állatok maguk ér-
keznek az emberi világba annak érdekében, hogy az ai-
nuk vadásszanak rájuk.14 
Az ainu kamuyok nem mind azonos jelentőségűek; bizo-
nyos rangsor figyelhető meg közöttük, amelynek legfelső 
szintjén a legfelsőbb kamuy, az úgynevezett „távoli kamuy” 
áll, aki küldöttei, vagyis alacsonyabb rendű szellemek se-
gítségével érintkezik a látható, emberek lakta világgal.15 E 
szellemek tiszteletére az ainuk hagyományosan ünnep-
ségeket rendeztek, és imádkoztak is hozzájuk. Ennek kö-
szönhetően egyszerre több szellem is biztosított védel-
met és élelmet az emberek számára – olykor azonban, ha 
szükségét érezték, szigorúan büntették is a népcsoportot. 
Az ainu hitvilágban a kamuyok láthatatlanok ugyan, de sa-
ját tudattal és akarattal rendelkeznek. Eredetileg arra hi-
vatottak, hogy az embereket segítsék, az ainuk azonban 
bármikor vitába szállhatnak velük, ha úgy érzik, valamelyi-
kük tévesen ítélte meg őket. Segítségükért cserébe elvár-
ják az emberek szolgálatát, a szellemek és az ainuk kap-
csolata tehát a kölcsönös segítségnyújtáson alapszik. Ez a 
kölcsönösség a szertartások, köztük természetesen a leg-
fontosabbként számon tartott medveszertartás során is 
fontos szerepet kap.
A fentiek alapján közérthető, hogy az ainuk a kultúrájuk-
ban legfontosabb szerepet betöltő állatokra is kamuyként 
tekintenek és ennek megfelelően nagyra becsülik őket. A 
hagyományos ainu kultúra az állatokat szimbolikus jelen-
tésük és erejük alapján különbözteti meg. Ezeket az álla-
tokat további alkategóriákba sorolhatjuk az alapján, hogy 
a vadak vagy a madárfélék közé tartoznak-e, valamint, 
hogy a szárazföldön, avagy a vizekben képviseltetik-e ma-
gukat. Mérete és ereje alapján a vadak kategóriájának leg-
jelentősebb állata a medve, a madárféléké a bagoly, a víz-
ben élő állatoké pedig a kardszárnyú delfin.16 

eredetileg általánosságban jelentette azokat a szertartá-
sokat, amelyek során az ainuk az élőlényeket vagy élet-
telen tárgyakat visszaküldték az isteni világba.19 
Amint azt a következőkben látni fogjuk, a szertartás lé-
nyege, hogy az ainuk a kiválasztott istenséget visszakül-
dik az isteni világba, amelyből eredetileg származik. A 
ceremónia egyfajta „hálaadás”, viszonzott ajándék az 
emberek megsegítéséért, amelynek során előtérbe ke-
rül a dualista világnézet: ez esetben az emberi és az is-
teni világba vetett hit.20 
Az ainu medveszertartás részletezése előtt fontos meg-
jegyeznünk, hogy magát a medvét övező ceremónia, 
valamint a gondolat, hogy az istenség mintegy „felál-
dozza magát” az emberek segítése érdekében nem az 
ainu kultúra egyedi, sajátos eleme. Etnográfiai kutatá-
sok alapján napjaink paleoantropológusai21 egyetérte-
nek abban, hogy a medve a történelem előtti időktől 
kezdve rengeteg kultúrában számíthatott fontos totem-
állatnak – akár prédaként, akár az egekig magasztalt 
lényként. A kutatások alapján a sarkvidéki, vagy annak 
közelében élő népcsoportok körében szintén nagy tisz-
teletnek örvendett a medve, az Eurázsia legészakibb ré-
szén élő számik (avagy lappok) pedig hasonló medve-
szertartásokat bonyolítottak le, mint az ainuk. Mégis, 
az ainu népcsoport az egyetlen, amely még a 20. szá-
zadban is képes volt fenntartani medvekultuszát annak 
eredeti formájában.22 
A medvével kapcsolatos ainu iyomante kétféle módon 
történhetett. Az angol misszionárius, John Batchelor le-
írása alapján a szertartás egyik verziója a medvevadá-
szat során leölt medve visszaküldése a kamuyok világá-
ba.23 Az ainuk szerint a medvevadászat volt a legférfia-
sabb és leghasznosabb elfoglaltság, amellyel idejüket 
tölthették. Hatalmas bátorság kellett hozzá, hiszen ré-
gebben a fegyvereik nem voltak eléggé fejlettek. A 20. 
században már puskát is használtak, de még ekkor is 
meglátogatták a falu idős bölcseit, mielőtt vadászni in-
dultak volna, hogy az istenek segítségét kérjék. A he-
gyek isteneihez azért könyörögtek, hogy segítsenek a 
nyomok megtalálásában, a folyók istennőit pedig arra 
kérték, hogy védjék meg az embereket a vízi démonok-
tól és segítsék őket, hogy hajóikkal biztonságban átkel-
hessenek a folyókon. A források istennőitől azt kérték, 
vízzel táplálják az embereket, a tűz istennőjétől pedig, 
hogy biztosítsa kényelmüket, védje meg őket a beteg-
ségektől, főzze meg az ételüket, szárítsa meg a ruháikat 
és tartsa melegen a testüket.24 

4. A medve, mint a vadállatok kategóriájának
legfőbb istensége
A következőkben a medveistenség ainu hitvilágban betöl-
tött szerepével ismerkedünk meg közelebbről. 
Amint azt már tudjuk, a medvére kezdettől fogva az egyik 
legfontosabb totemállatként tekintettek és tekintenek a 
mai napig is az ainuk. Egyesek úgy tartották, hogy egye-
nesen tőle származnak, amelyet a korábbi generációk egy 
legendával is alátámasztottak. E legenda szerint élt egy-
kor egy ainu házaspár, gyermekük azonban nem szüle-
tett, a férj pedig korán elhunyt. Annak ellenére azonban, 
hogy az asszony egyedül maradt, hónapokkal később fia 
született. Természetesen mindenki arra gyanakodott, 
hogy titokban újra megházasodott, vagy pedig, hogy férje 
visszatért holtából, a nő azonban a következővel magya-
rázta a történteket: egy éjjel emberi alakot öltött a hegyek 
istensége (az ainu hitvilág szerint ez alatt a medve érten-
dő) és meglátogatta őt; a gyermek az ő ajándéka volt.17 
A fenti történet tehát a medvét a hegy istenségeként em-
líti, aki gyermekkel ajándékozta meg a magányos ainu asz-
szonyt; pozitív tette azonban nem feltétlenül helyezi őt a 
panteon jószívű tagjai közé. Az ainu hitvilágban egyaránt 
találhatók „jó”, vagyis pozitív, illetve „rossz”, vagyis nega-
tív istenségek – akár egyetlen kategórián belül is. A med-
ve esetében e két oldal egyaránt megfigyelhető, ugyanis 
a népcsoport hitvilágában több istenség is medve alakjá-
ban jelenik meg az emberek előtt. Az ainuk régen a szelí-
debb, „jó” medvéket a Nupuri-koro-kamui, vagyis „a hegyet 
birtokló istenség” névvel illették. Állításuk szerint ezek a 
medvék a hegyekben éltek, és az volt a feladatuk, hogy 
felügyeljék azokat. Szőrük arany, ezüst és bronz színű 
csíkokkal volt díszítve, és az embereknek tisztelniük kel-
lett őket. Velük ellentétben a legvadabb medvéket a Nu-
puri-kesh-un-guru elnevezés jelölte, amelynek jelentése: 
„azok, akik a hegyek lábánál élnek”. Ezek a lények vad és 
veszélyes démonokként voltak számon tartva, akik a hi-
edelem szerint emberevő medve képében jelentek meg. 
Szőrüket vérvörös csíkok díszítették, és gonosz szándék-
kal vezérelve olykor valóban megtámadták az embert is, 
ezért őket messze el kellett kerülni és semmiképp sem ér-
demeltek tiszteletet.18 

5. Az ainu medveszertartás fajtái, jelentősége
és modern kori lefolyása
Az ainuk medve iránti tiszteletének legfontosabb esemé-
nye az iyomante (az iomante, i-oman-te írásmód is elfo-
gadott), vagyis „a lélek visszaküldése”. Az elnevezés nap-
jainkban inkább a medvével kapcsolatos szertartásokra 
vonatkozik, mert ezek a legismertebbek mind közül, de 

A vadászok mindig készítettek faragott, szent eszköz-
ként számon tartott botot, azaz inaót25 és fohászkodtak 
a helyi istenekhez, bármerre is jártak útjaik során.26 Ha 
megtalálták a medve búvóhelyét, imádkoztak, eltakarí-
tották a havat az útból és hosszú botokkal próbálták ki-
csalogatni. A kutyák is azért ugattak, hogy megijesszék 
bent az állatot. Ha a medve előjött, gyakran puskával 
lőtték le, de előfordult, hogy nem tudták kicsalogatni. 
Ilyenkor tüzet gyújtottak a barlang vagy az üreg előtt, 
és a füsttel kergették ki.27 
Miután megöltek egy medvét, az ainuk leültek, üdvö-
zölték őt, imádkoztak hozzá és inaót készítettek neki. 
Ezután megnyúzták, húsát pedig feldarabolták, ame-
lyet később elosztottak egymás között. Fejét is inaóval 
díszítették. Először magának a medvének mondtak kö-
szönetet, azután azok az istenek következtek, akik meg-
védték és segítették az embereket a vadászat alatt.28 
 

1. Faragásokkal díszített botok (inao)

Az állatot a következő módon osztották el: a fej, a mell 
és a belső részek ahhoz a vadászhoz kerültek, aki meg-
ölte a medvét. A legtöbb pénz is őt illette, amikor elad-
ták a zsákmány bőrét – igaz, ez nem sokkal volt több, 
mint amennyit a többiek kaptak. Magából a testből 
mindenki egyenlően részesült.29 

13 https://www.ff-ainu.or.jp/web/learn/culture/together/details/post_6.html 
[hozzáférés időpontja: 2020. 09. 14.]
14 Kameda 14.
15 Dr. Nemeshegyi Péter S. J. 2010. évi órai jegyzetei

16 Yamada 147-149.
17 Batchelor 8-10. 
18 Uo. 470.

19 Kameda 16. 
20 Utagawa 255.
21 Az antropológia ősemberekkel foglalkozó ága.
22 https://www.bears.org/spirit/ainumyth.php [hozzáférés időpontja: 
2020. 09. 14.] 
23 Későbbi kutatások igazolják, hogy Batchelor leírása a medveszertartásról 
hitelesnek számít.
24 Batchelor 471-472.

25 Hántolt, faragásokkal díszített bot, amelyet az ainuk szentnek tartottak. A 
gyönyörűen és sokféleképpen faragott, fűzfából készült inaók mindegyikének 
megvolt a maga szerepe, gyakran az istenségek tiszteletére készítették őket. Az 
emberek és istenségek közti kommunikációt szolgálták.
26 Batchelor 471-472.
27 Uo. 473-474.
28 Uo. 476-477.
29 Uo.
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A szertartás másik, ismertebb formájáról Batcheloron 
kívül Katarina Sjöberg svéd szociológiaprofesszor is írt 
egyik tanulmányában, ainu interjúalanya elmondása 
alapján. E szerint az ainu hitvilágban azért kap kiemel-
kedő szerepet a medve, mert, amint azt már tudjuk, az 
emberi világban ő számít a legnagyobbnak a vadállatok 
kategóriáján belül. Ennek megfelelően télen elegendő 
táplálékot biztosít az emberek számára. Amikor a med-
ve az emberi világba látogat, tudja, hogy ott jól fognak 
bánni vele; a vele való találkozás tehát nem sorsszerű, 
mert a medve maga dönt a látogatásról és a találkozás-
ról. Olyankor érkezik, amikor úgy látja, az embereknek 
fogytán az élelmük. Ekkor kiválaszt magának egy embe-
ri vezetőt, akit az ainuk is nagyra tartanak. Mivel a med-
ve tudja, mi fog vele történni, tehát ismeri előre a jö-
vőt, mindig a neki megfelelő embert választja; ha olyan 
közeledik hozzá vagy próbálja befogni, aki nem méltó 
a feladatra, a medve megtámadja, megöli, ez azonban 
nem a medve hibája, hanem az adott személyé.30 
A hagyományok alapján tehát a medve tudatában van 
annak, hogy ha elérkezik az idő, vissza fog kerülni az is-
teni világba – máskülönben nem is tudna újra az embe-
rek közé látogatni. A régi szokások szerint, ha a med-
ve kölyökként került az emberekhez (például, ha azok 
levadászták az anyamedvét), az ainuk nagy gonddal 
nevelték, mintha saját gyermekük lenne. Amikor elég 
erőssé vált ahhoz, hogy komoly sérüléseket okozzon az 
embereknek, átkísérték a kunyhó elé épített erős faket-
recbe, és itt tartották további két évig. Ez idő alatt rend-
szeresen tiszteletüket tették előtte és imádkoztak hoz-
zá.
Amikor elérkezettnek látták az időt, hogy visszaküld-
jék eredeti világába, a három napos iyomante szertar-
tás részeként először embereket küldtek körbe a falu-
ban, hogy mindenki tudtára adják a közelgő eseményt. 
Gyakran távoli vidékekről, más falvakból is érkeztek 
vendégek, ezzel szimbolizálva az ainu nép testvérisé-
gét és összetartását, a medve előtt pedig természete-
sen mindannyian a legpompásabb ruhájukban tették 
tiszteletüket.31 
A ceremónia kezdetén kiválasztottak egy ainu férfit, aki-
nek az volt a feladata, hogy a medve ketrecénél tudas-
sa az istenséggel, hogy most készülnek őt visszaküldeni 
ősei közé, az istenek világába. A kiválasztott férfi imád-
kozott is a medveistenséghez annak érdekében, hogy 
az megőrizze nyugalmát a szertartás alatt, és hogy a ké-
sőbbiekben is látogasson le az emberek közé.32 
Az imádság után egy másik ainu férfi a ketrechez vitt 
egy kötelet és azt a medve nyaka köré akasztotta, hogy 

bonyolítása azonban az évek során sokat változott a 
hagyományokhoz képest. A 19. század második felé-
től többnyire háttérbe szorított és japán társadalomba 
asszimilált népcsoport a 20. század elején a jobb meg-
élhetés reményében a turizmus kiszolgálása felé for-
dult,35 ezzel azonban együtt járt, hogy a vásárlók és a lá-
togatók igényeit a körülményektől függetlenül ki kellett 
elégíteni, így az ainuknak is igazodniuk kellett az elvárá-
sokhoz.36 Ennek tudatában nem meglepő, hogy a med-
veszertartást is az igényeknek megfelelően alakították, 
és az eredeti formák helyett egyre inkább a megren-
dezett és leegyszerűsített bemutatók kerültek előtérbe, 
amelyek célja inkább a közönség szórakoztatása és fi-
gyelmének fenntartása volt. Egyes vélemények szerint 
az 1930-as évektől a turisztikai központokban megren-
dezésre kerülő szertartásokat gyakran harangozták be 
úgy, mint az „utolsó hagyományos formák szerint zajló 
rituálét”, ennek azonban csupán figyelemfelkeltő sze-
repe lehetett, mert a későbbiekben továbbra is egyik 
iyomante követte a másikat. Ugyanakkor a szertartás 
„megrendezett volta” mellett szól, hogy az állat elpusz-
títása és az ehhez szükségek eszközök elkészítése Ja-
pán Nyugat felé való nyitása után nehézségeket oko-
zott, illetve ellenállásba ütközött.37 
A fenti, inkább turisztikai célt szolgáló medveszertar-
tások mellett egyébként az 1920-as évek végére egy 
újabb cél is előtérbe került: a kutatómunka segítése. 
Feljegyzések alapján néhány medveszertartást kutatók 
által vásárolt medvékkel bonyolítottak le annak érdeké-
ben, hogy a népcsoport kutatói megfigyelhessék és le-
jegyezhessék a szertartás különböző lépéseit.38 
A rituálét, jellegéből adódóan a japán kormány rendkí-
vül barbárnak tekintette, ennek megfelelően az 1950-
es években betiltotta. Ötvenöt év tiltás, illetve a nép-
csoport kulturális hagyományok melletti felszólalásai 
után azonban fordult a kocka: 2005-ben a Környezetvé-
delmi Minisztérium úgy nyilatkozott, hogy amennyiben 
a szertartás a hagyományőrzés okán, megfelelő körül-
mények között zajlik, addig nem számít törvényellenes-
nek. Ezzel hivatalosan is eltörölték a lefolyását tiltó in-
tézkedéseket;39 ennek ellenére napjainkban is inkább 
„színpadi változata” jellemző.40 

az emberek közös erővel kivezethessék az istenséget 
fogdájából. Miután ez megtörtént, tompa, ünnepi nyíl-
vesszőkkel kezdték lőni és egyre nagyobb zajt csaptak 
a medve körül, hogy azt felhergeljék (ez a hergelés a 
hiedelem szerint a medveistenség izgalmát és örömét 
volt hivatott fokozni). Amikor kezdett fáradni, egy nagy 
oszlophoz kötötték, amelyet előzőleg szent inaóval dí-
szítettek. Ezután tovább lőtték őt a tompa, ünnepi nyi-
lakkal, ameddig kellőképpen el nem fáradt. Ekkor pár 
ainu odarohant hozzá és lefogta, amíg mások vagy ha-
gyományos nyilakkal, vagy pedig két fatörzs segítségé-
vel megölték. A tetemet ezután a házon kívül található 
oltár elé helyezték, áldozatot mutattak be érte és ünne-
pi táncot jártak.33 
A ceremónia megfogalmazásán nincs mit szépíteni; hi-
ába nevelték az ainuk nagy odafigyeléssel, akár 2 éven 
keresztül is a medvebocsot, hiába adtak neki emberi 
ételt és hiába kezelték szinte fogadott gyermekükként, 
lelkének visszaküldése minden esetben az állat meg-
ölését jelentette. 
 

2. Ainu medveszertartást ábrázoló tekercskép

Mindez elsőre meglehetősen brutálisnak tűnik, azt 
azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy az ainuk az 
állatok vadászata és rituális feláldozása alatt nem azok 
megölését, hanem az istenség isteni világba való vissza-
küldését értették és bizonyos esetekben értik is mind a 
mai napig. Emlékeztetőül, az iyomante szó jelentése is 
„valami elküldése, elbocsátása”.34 Sok ember azt hiszi, 
hogy a medve az ünnepség „áldozata”; ő az, akit „meg-
ölnek” a szertartás során az istenek tiszteletére. Ezzel 
ellentétben azonban a medve maga az istenség, aki 
hússal és szőrmével látja el az ainukat, az emberek pe-
dig cserébe megszabadítják földi páncéljától, hogy ha-
zatérhessen. Áldozatról tehát nincs szó, a szertartás az 
emberi és az isteni világ összekapcsolását szolgálja.
A rituálét a mai napig a népcsoport hitvilágának és kul-
túrájának legfontosabb eseményeként emlegetik, le-

6. Összefoglalás
Az ainuk halászó, vadászó, gyűjtögető népcsoport lé-
vén a kezdetektől fogva együtt éltek az őket körülvevő 
természettel, amely mindennapi életük szerves részét 
képezte. Leginkább animizmushoz hasonlító hiedelem-
világuk alapján minden élőlény, élettelen tárgy, termé-
szeti jelenség saját „szellemmel”, lélekkel rendelkezett, 
amelyek földi céljuk betöltése után vissza kellett, hogy 
kerüljenek az isteni világba, ahonnét eredetileg szár-
maztak. Ennek érdekében az ainuk úgynevezett „visz-
szaküldő szertartásokat”, (iyomante) bonyolítottak le, 
amelyek során a népcsoport az élőlényeket vagy élette-
len tárgyakat visszaküldte azok eredeti világába.
A medvékkel kapcsolatos hiedelmekből és az állat is-
tenségként való tiszteletéből láthatjuk, mekkora szere-
pe is volt ezeknek a vadaknak az ainuk életében. Rend-
kívül nagy népszerűségnek örvendtek, ugyanakkor kö-
zöttük is voltak gonoszak, akik inkább ártani akartak az 
embereknek, mint hasznukra lenni. Vadászatukhoz és 
isteni világba való visszaküldésükhöz az egyik legna-
gyobb ünnep kapcsolódott, amely a 19. század máso-
dik felének asszimilációs törekvéseinek ellenére is ké-
pes volt fennmaradni – igaz, ezek a szertartások már 
inkább turisztikai vagy kutatási célokat szolgáltak. Az ai-
nu medveszertartás továbbra is a népcsoport legismer-
tebb ünnepsége, amelyet „színpadi formában” napja-
inkban is megtekinthetünk.
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A diplomácia kényes terep még a politikán belül is, és 
lebonyolítása nagy szakértelmet igényel. Ez nem volt 
másként a régi Kelet-Ázsiában sem, ahol a külkapcso-
latok alapjait lefektető rendszer szabályait minden 
országnak be kellett tartani, aki gyümölcsöző viszonyt 
kívánt folytatni szomszédjaival, és azok elismerésére 
pályázott. Különböző kultúrával és eszmerendszerrel 
rendelkező országok között azonban elkerülhetetle-
nek a súrlódások és konfliktusok, amikor az elmérge-
sedő helyzet egy tapasztalt közvetítőért kiált.
Japán és Korea esetében ez a közvetítő a Sō család 
volt, aki több mint öt évszázadon át uralta Tsushima 
szigetét, és még a 20. században is hatást gyakorolt a 
két ország egymással folytatott kapcsolatára. A tanul-
mány elsődleges célja, hogy felderítse, pontosan mi-
lyen szerepet is töltöttek be a család tagjai e felhőt-
lennek aligha mondható kapcsolatokban, végigkísér-
ve nélkülözhetetlenné válásuk folyamatát egészen a 
kezdetektől. Ezen kívül azt is be szeretné mutatni, mi-
lyen érdekek vezérelték a Sō családot a Koreával foly-
tatott diplomáciában való aktív szerepvállalásra, és 
hogy hogyan tekintett a két ország a – földrajzi és poli-
tikai értelemben is – kettejük között elhelyezkedő szi-
getre és annak uraira. Meg kell azonban említenem, 
hogy az általam vizsgált periódus nem fedi le teljesen 
azt az időintervallumot, amíg a Sō család fontos szere-
pet játszott a japán-koreai diplomáciában. Jelen írás 
ugyanis elsősorban arra fókuszál, hogy a család mi-
ként érte el, hogy a két ország közötti pótolhatatlan 
közvetítővé váljon.

A japán-koreai kapcsolatok történelmi háttere
A vizsgált három évszázad során Japán történelmében 
három korszak – Muromachi (1392–1573), Azuchi-Mo-
moyama (1573–1603) és Edo (1603–1868) – váltotta 
egymást, míg Korea történelmében ezt az egész idősza-
kot a Chosŏn-korszak (1392–1897) foglalta magába. A 
gyakori „rezsimváltás” jól mutatja, hogy Japán politikai 
szempontból sokkalta instabilabb volt, mint Korea, ám 
trónviszályokban és heves frakcióharcokban az utóbbi 
sem szenvedett hiányt a Yi dinasztia uralkodása alatt.
A Muromachi-korszakot, kulturális eredményei és meg-
határozó társadalmi változásai mellett gyenge központi 
hatalom és politikai nyugtalanság jellemezte. A kor nagy 

A Sō család szerepe a japán-koreai kapcsolatokban1

Írta: Sári Orsolya Anna

konfliktusa, az Ōnin háború (1467–1477) ugródesz-
kául szolgált a bakufu hanyatlásához, az ún. sengoku 
daimyōk felemelkedéséhez és a hatalmi struktúra átala-
kulásához. A 16. század közepére a shōguni hatalom jó-
formán megszűnt, s a korszak utolsó évtizedeit szünte-
len hadakozás és politikai káosz uralta.2 Japán 1590-es 
egyesítése békét teremtett az országban (a belső hábo-
rú helyét külföldi hadjáratok vették át), de az újonnan 
létrejött politikai rendszer csak a 17. század elején szi-
lárdult meg. Az Edo-korszak már a stabil kormányzat 
és közigazgatási rendszer, továbbá a hatalmi egyensúly 
megőrzésének időszaka volt.3 
Korea a Chosŏn-korszak több mint öt évszázada alatt 
nem esett át olyan szintű belső átalakuláson, mint Ja-
pán. Az egymással csatározó politikai frakciók létrejöt-
te azonban megosztotta az országot kormányzó elitet, 
meggyengítette Korea haderejét, és több ízben kiszol-
gáltatottá tette őt az idegen támadásokkal szemben. Az 
Imjin háború (japán koreai inváziója, 1592–1598), majd 
az 1627-es és 1636-os mandzsu inváziók pusztítása 
megrendítette az országot, így az ezt követően az elzár-
kózás politikáját folytatta egészen a 19. századig.4 

A „kínai világrend”
Ha közelebbről szeretnénk megvizsgálni Japán és Ko-
rea történelmi kapcsolatait, először azt a rendszert kell 
górcső alá vennünk, amelynek keretei között ezeket a 
kapcsolatokat lebonyolították. Ez a rendszer a „kínai vi-
lágrend”, más néven ka-i no sekai (華夷の世界 – „Kína 
és a barbárok világa”) avagy hódolati rendszer, mely sze-
rint Kína a kultúra és civilizáció központja, és felsőbb-
rendű minden más népnél, akik „barbárok”.5 A kínai vi-
lágrend középpontját a császár (a Menny fia) foglalta el, 
aki minden uralkodó felett állt, és közvetítő volt a föld 
és a menny között.6 De a hódolati rendszer a valóság-
ban sokkal gyakorlatiasabb alapon működött: a külke-
reskedelem és a diplomáciai kapcsolatok szabályozá-
sának eszközeként meghatározta a részvevő államok 
egymáshoz viszonyított státuszát.7 Kínával csak az ke-
reskedhetett törvényesen, és élvezhette a diplomáciai 
kapcsolat előnyeit, akit a császár elismert, mint királyt 
(王, azaz „vazalluskirály”).8 Japán és Korea esetében a 
kínai világrenddel szemben tanúsított hozzáállás meg-
határozta a két ország egymáshoz, illetve az egymással 

1 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Keleti nyelvek
és kultúrák alapszak
Lektor: Dr. Szabó Balázs, egyetemi adjunktus
A tanulmányban a japán szavak Hepburn-féle, a koreai kifejezések
McCune-Reischauer féle átírás szerint szerepelnek.
2 Hall 1991: 175-230.

3 Hall 1991: 145-156.
4 Csoma 2008: 40-45.
5 Tashiro 1982: 285.
6 Cranmer-Byng 1968/1969: 167.
7 Swope 2002: 757.
8 Naohiro 1991: 66.
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folytatott kapcsolatokhoz való hozzáállásának minősé-
gét is. Korea, aki szárazföldön is szomszédos Kínával, a 
Chosŏn-korszakban igyekezett jó kapcsolatot fenntarta-
ni vele; elismerte a Ming, majd később a Qing birodalom 
felsőbbrendűségét, és velük szemben az ún. sadae (事
大, azaz „a Nagy szolgálata”) diplomáciát alkalmazta. Ja-
pánt ezzel szemben alsóbbrendűnek tekintette.9 
Japán pedig, akinek saját császára volt, akit Amaterasu 
napistennőtől származtattak, Koreát kezelte alsóbb-
rendű félként, és Kínával egyenlőségre törekedett. Így 
amikor Ashikaga Yoshimitsu 足利義満1402-ben elfogad-
ta beiktatását a Ming hódolati rendszerbe, az heves elle-
nérzéseket keltett különösen a japán arisztokráciában. 
A 16. században Toyotomi Hideyoshi 豊臣秀吉 révén a 
japán császárt (tennō 天皇) középpontba helyező ideo-
lógia ismét előtérbe került, és Japán kiszakadt a kínai vi-
lágrendből. Ezt pótolandó, az Edo-korszakban kialakult 
Japán saját diplomáciai rendszere, melyen belül például 
a koreai kapcsolatokat is lebonyolították; ezt taikun dip-
lomáciának nevezzük.10 

Tsushima és a Sō család
A sziklás, hegyvidékes Tsushima 対馬 szigete Pusan 
és a Hakata-öböl 博多港 között fekszik, Kyūshūtól na-
gyobb távolságra, mint a Koreai-félszigettől. A koreai 
források szerint Tsushima eredetileg Korea tulajdonát 
képezte, és a japánok i.sz. 687-ben vették el a szige-
tet a Silla királyságtól.11 Mivel kevés művelhető terület-
tel rendelkezett, és gyakran sújtotta éhínség, Tsushi-
ma nagymértékben függött a Koreával folytatott ke-
reskedelemtől.12 Ezért a szigetlakók már a Yayoi 弥生
korszakban is közlekedtek Kyūshū és a Koreai-félszi-
get között, hogy gabonához jussanak.13 Tsushima fek-
vése a korabeli kereskedelem szempontjából ideális-
nak volt mondható, hiszen kikötési lehetőséget tudott 
biztosítani a Hakata és Pusan között, és így része volt 
a Ryūkyūt14 a Koreai-félszigettel összekötő, fontos ke-
reskedelmi útvonalnak.15 Ennek köszönhetően pedig 
évszázadokon keresztül jelentős szerepet töltött be Ja-
pán és Korea kapcsolatában. 
Tsushima sikere azonban nem csupán a kedvező föld-
rajzi helyzetének tudható be; nagy szerepe volt benne 
a Sō 宗 családnak, aki a 13. században Tsushimát uraló 
Takefuji 武藤 család shugo-, illetve jitō-helyetteseként16 

tűnt fel először, később pedig a Shōni 少弐 család vazal-
lusa lett.17 Nagyjából a 14. század közepére a Sō család 

ezért cserébe diplomáciai és gazdasági profitot remél-
tek.24 
És itt elérkeztünk ahhoz a tényezőhöz, amely Japánt 
motiválta a Koreával való kedvező kapcsolat fenntartá-
sára: ez pedig nem más, mint a kereskedelmi haszon. 
A Muromachi-korszakban a kereskedelem és diplomá-
cia még nem különült el, bár Kínával ellentétben, aki 
nem adott lehetőséget a privát kereskedelemre, Korea 
és Japán között a hivatalos kereskedelem mellett ez is 
virágzott, nem csoda hát, hogy a 15. századi japán-ko-
reai kereskedelem volumenében meghaladta a Ming-
gel folytatott kereskedelmet. Japán ezüstöt és rezet ex-
portált Koreába, cserébe pedig pamutot és buddhista 
iratokat, festményeket és harangokat importált. A zen 
buddhizmus növekvő népszerűségének köszönhetően 
a Tripitaka Koreana az egyik legkeresettebb kereskedel-
mi cikké vált a japán előkelők körében.25 Az Ashikaga 
shōgunok szinte mindegyik Koreába menesztetett kül-
döttsége további szútrákat és templomi kellékeket kért 
és kapott.26 A 16. század elejére a buddhista iratokat 
népszerűségben felváltotta a pamut, amely melegsége 
miatt az egyik legfontosabb árucikk lett a hadviselő sza-
muráj réteg számára. A japánok növekvő pamutigénye 
miatt Korea készletei jócskán megcsappantak, ami ké-
sőbb hozzájárult a Japánnal szembeni megszorító poli-
tikájához is.27 

Tsushima túlélő stratégiája
Előnytelen földrajzi adottságai, és ugyanakkor előnyös 
fekvése miatt (a Pusan és Hakata közötti hajózási útvo-
nalon) Tsushima aligha kerülhette el, hogy hamarosan 
fontos szerepet töltsön be Japán és Korea kereskedel-
mi és diplomáciai kapcsolataiban. McCune említi, hogy 
a sziget lakossága a rossz termőföld miatt só- és hal-
kereskedelemből élt,28 ezt tekintetbe véve pedig nem 
csoda, hogy a szigetlakók minden lehetőséget megra-
gadtak a túlélésért, beleértve a kalózkodást is. A Sō csa-
lád hatékony stratégiát választott: Korea támogatását a 
wakō elleni harcban.
Sō Sadashige 宗貞茂, Tsushima új kormányzója beikta-
tása után nem sokkal, 1399-ben követet küldött Kore-
ába, ezt követően pedig évente kapott az ország kor-
mányzatától megközelítőleg 500–600 sǒk (kb. 900–1080 
hektóliter) rizst a wakō visszaszorításáért cserébe. 1410-
ben és 1411-ben Chosŏn követet menesztett Tsushimá-
ra további rizs- és babszállítmánnyal és azzal a szándék-
kal, hogy biztosítsa a baráti kapcsolatot Sadashigével, 
aki ennek megfelelően ígéretet tett, hogy folytatja wakō 
ellenes politikáját.29 

9 McCune 1946: 308.
10 Kang 1997: 33, 41, 104, 153.
11 McCune 1946: 317.
12 Kang 1997: 57.
13 Araki 2017: 1.
14 A mai Okinawa szigetcsoport.
15 Kang 1997: 23.
16 Shugo és jitō: középkori japán tisztségek.
17 Araki 2017: 16.

24 Robinson 2000: 112-113.
25 Kang 1997: 24-84.
26 Robinson 2000: 115.
27 Kang 1997: 85.
28 McCune 1946: 317.
29 Araki 2017: 51-52.

30 Kang 1997: 27-54.
31 Araki 2017: 53.
32 Kang 1997: 58.
33 Araki 2017: 59-60.
34 Kang 1997: 60.

– a nagyhatalmú Shōni család hozzájárulásával – már 
komoly befolyásra tett szert a szigeten, bár shugo-i ki-
nevezésük pontos dátuma ismeretlen.18 Araki úgy véli, 
hogy bár 1433-ban a család megszerezte Tsushima fe-
lett a tartományúri hatalmat, ez még nem azt jelentette, 
hogy shugo lett; szerinte a kinevezés időpontja nagyjá-
ból 1434 és 1465 közé tehető.19 
 

1. Tsushima elhelyezkedése a Koreai-félsziget és Japán között

Korea wakō ellenes politikája és Japán
kereskedelmi érdekei
A 14–15. század koreai külpolitikában meghatározó sze-
repet játszott a wakō20 megfékezésének kérdése. A vég-
napjait élő Koryŏ királyság 1367-ben küldött követségé-
vel a félsziget partjait fosztogató kalózok visszaszorítá-
sát kérte a bakufutól21, és ez a probléma még azután 
is a japán-koreai diplomácia alakulásának fontos ténye-
zője maradt, hogy Yi Sŏng-gye (1335–1408) 1392-ben 
megdöntötte a Koryŏ királyságot, és Chosŏn néven új 
dinasztiát alapított.22 A wakō visszaszorításán és a békés 
kereskedelmen kívül fontos szempont volt még a fog-
ságba esett koreaiak visszajuttatása a félszigetre, és mi-
után az 1430-as évektől a kalózok már nem jelentettek 
fenyegetést, az elsődleges cél annak elérése lett, hogy 
Japán a koreai hajótörötteket juttassa vissza Koreába. 
Ebben pedig nem csak a bakufu, de olyan nagyhatal-
mú nyugati daimyōk23 segítségét is igénybe vették, akik 

Tsushima egyike volt annak a három szigetnek, ahon-
nan a wakō indította a hajóit, a frissen létrejött Chosŏn 
királyság pedig a kalózokat tekintette „nemzeti integritá-
sának és belpolitikai megerősítésének legnagyobb aka-
dályaként”,30 tehát hirtelen közeledésük Tsushima és a 
Sō család felé ezzel magyarázható. Eközben Sadashige, 
aki a vallás támogatásával szerette volna alátámaszta-
ni a hatalmát, buddhista szútrákat és harangokat kért 
Koreától; 1413-ban meg tudta szerezni a Tripitaka Ko-
reana egy példányát is.31 A Koreával folytatott kapcsolat 
tehát mind gazdasági, mind politikai szempontból elő-
nyös volt a Sō család számára.

Az Ōei invázió (1419)
Tsushima és Korea kapcsolatára nézve visszaesést je-
lentett Sadashige 1418-ban bekövetkező halála, és hogy 
az akkor még kiskorú fia és örököse, Tsutsukumamaru 
都都熊丸 (később Sō Sadamori 宗貞盛) gyámja egy olyan 
ember lett, aki korábban a kalózok vezetője volt.32 Mi-
vel a wakō ellenes politika háttérbe szorult, és akkoriban 
éhínség pusztított Japánban, 1419-ben a wakō kifosztot-
ta a Koreai-félsziget középső részén fekvő Dél-Ch’ung-
ch’ŏng tartomány egyik megyéjét. Korea válaszcsapás-
ként ugyanezen év júniusában megtámadta Tsushimát 
(応永の外寇 – Ōei invázió), hogy az ottani kalózfészket 
megsemmisítse. 
Az Ōei inváziót követő tárgyalások figyelemreméltó té-
nyezője az az attitűd, amellyel Japán és Korea a helyze-
tet kezelte. A Chosŏn kormányzat úgy vélte, Tsushima 
valójában a koreai felségterület része, ezért kijelentette, 
hogy a sziget ellen irányuló katonai csapás nem sérthet-
te meg Japán szuverenitását, mivel az országhatárokon 
belül zajlott.33 Habár 1419 tizenegyedik havában Ashi-
kaga Yoshimochi 足利義持 (1394–1428) shōgun köve-
tet küldött Koreába, hogy béketárgyalásokat folytasson, 
ezek a két ország baráti kapcsolatának fenntartását cé-
lozták, és nem közvetlenül Tsushimát érintették; a szi-
get és Korea viszonyát hírvivők útján, a színfalak mögött 
rendezték.34 
A koreai oldal a szigetet illetően két táborra oszlott: az 
öreg T’aejong király és követői, akik korábban a sziget 
lerohanását szorgalmazták, ragaszkodtak hozzá, hogy 
Tsushima a Kyŏngsang tartományhoz tartozzon, és 
teljesen ki akarták azt üríteni, míg fia, Sejong király el-
lenezte az ötletet. Sadamori (Tsutsukumamaru) 1419-
ben hírnök útján egy inshint 印信, azaz hivatalos pecsé-
tet kért a Chosŏn kormányzattól, ami igazolná, hogy a 
sziget a Kyŏngsang tartomány része. 1420-ban Sejong 
küldött egy névre szóló pecsétet Tsutsukumamarunak, 

18 Kang 1997: 57.
19 Araki 2017: 36-37.
20 A wakō-nak nevezett kalózok a 13. század első felében bukkantak fel először, 
és évszázadokon keresztül fosztogatták Kelet-Ázsia partvidékét, különösen
a Koryŏ királyság és Kína partjait. (Hazard 1967: 260-277) Kang (1997: 28.)
úgy véli, hogy bár az általánosan elfogadott nézet szerint ezek a kalózok japánok 
voltak, valószínűleg több nemzetiség (köztük a koreai) is képviseltette magát
a soraikban. 
21 Bakufu: szamuráj kormányzat.
22 Kang 1997: 25.
23 Daimyō: nagy területekkel rendelkező szamuráj földesúr.
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ez azonban nem inshin volt, hanem egyfajta „személyi 
pecsét”, azaz tosho 図書, amelyet Korea azoknak a ja-
pán daimyōknak adott, akikkel kapcsolatot tartott fenn. 
1421-ben a Chosŏn kormányzat végül elvetette Tsushi-
ma Kyŏngsang tartományhoz csatolásának tervét, hely-
reállítva ezzel a baráti kapcsolatokat,35 és lehetőséget 
teremtve a kereskedelem és diplomácia magasabb 
szintre emeléséhez. 

Sō Sadamori külkapcsolati intézkedései
Mint arról korábban már szó volt, Korea elsődleges 
szempontja a Japánnal való kedvező kapcsolat fenntar-
tásában a wakō megfékezése volt. Azonban a 15. szá-
zad elején a Chosŏn kormányzatnak szembesülnie kel-
lett azzal, hogy az Ashikaga shōgunok befolyása egyre 
csökken, és képtelenek hatékonyan kezelni a kalózok 
okozta problémákat, ezért elkezdtek nagyhatalmú nyu-
gati daimyōkkal (pl. Ōuchi 大内, Sō) rendszeres kapcso-
latot fenntartani ez ügyben.36 Ez jó lehetőség volt Sada-
mori (Tsutsukumamaru) számára, hogy megerősítse 
pozícióját.
Azok a daimyōk, akik kereskedelmi és – mondhatni – dip-
lomáciai kapcsolatot kívántak folytatni Koreával (és szá-
muk egyre nőtt), a már említett tosho pecséttel igazol-
ták magukat, azonban sokan visszaéltek a rendszerrel, 
és más daimyōk nevét használták, hogy így hasznot sze-
rezhessenek. 1424 és 1425 között például hakatai ke-
reskedők egy csoportja küldött a kyūshū tandai nevében 
évente többször is hamis küldöttséget Koreába, hogy ki-
használják az alkalom által nyújtott kereskedési lehető-
ségeket. Sadamori tudomást szerzett a csalásról, és tá-
jékoztatta róla a Chosŏn kormányzatot, majd felajánlot-
ta, hogy ezentúl minden Koreába tartó küldöttséget ellát 
egy afféle útlevéllel, hogy így megelőzhetők legyenek a 
további csalások.37 Ezt az útlevelet bun’innak 文引 (kore-
aiul munin) hívták, és hivatalosan 1438-tól volt haszná-
latban; Robinson szerint 1471-re már az uralkodók kül-
döttségeinek is fel kellett mutatniuk, mielőtt tovább me-
hettek volna.38 Ez nagy hatalmat adott a Sō család ke-
zébe, mivel pedig a kiállítása pénzbe került, hamarosan 
Tsushima egyik legfőbb pénzügyi forrásává vált.39 
1442-ig nem volt meghatározva, hogy pontosan hány 
hajót küldhetnek Koreába a pecséttel rendelkező 
daimyōk, ezért Sadamori alaposan kiaknázta e szin-
te korlátlan kereskedelmi lehetőségeket, ezzel erősítve 
politikai befolyását. Ez azonban problémát jelentett a 
koreai oldal számára, ezért 1443-ban követet küldtek a 
szigetre, hogy tárgyaljon Sadamorival. A Kigai szerződés 

tonságosabbnak számított, mint a Korea-Kyōto útvonal, 
ahol a kalózok még aktívan működtek; harmadrészt pe-
dig az a politikai káosz, amely Japánon a 15. század vé-
gén kezdett eluralkodni.49 Azonban meg kell említenünk, 
hogy habár a Sō család sikeresen szerezte meg a vezető 
szerepet a Muromachi-kori japán-koreai kereskedelem-
ben, a diplomácia teljes monopolizációja a 17. századig 
váratott magára.

A koreai invázió és a kapcsolatok helyreállítása
1573-ban Oda Nobunaga 織田信長 elűzte az utolsó Ashi-
kaga shōgunt, 1590-re pedig, a sengoku korszak vérzi-
vataros évtizedei után, Toyotomi Hideyoshi 豊臣秀吉 vé-
gül egyesítette Japánt. Ugyanebben az évben küldött-
ség érkezett Koreából azzal a titkos szándékkal, hogy ki-
puhatolja a japánok terveit.50 A misszió ötlete azonban 
nem a koreaiak fejéből pattant ki.
Már említettem, hogy Korea 1443 után nem küldött 
több követséget Japánba. Hideyoshi ezt tiszteletlenség-
nek tekintette a japánokkal szemben, akik rendszere-
sen menesztettek oda küldöttségeket,51 mert tévesen 
azt hitte, hogy Korea a Sō család vazallusa, míg a ko-
reaiak ezt éppen fordítva gondolták.52 Eldöntötte, hogy 
ha Chosŏn nem ismeri el felsőbbrendűségét egy diplo-
máciai misszióval, lerohanja az országot. Ez egybeesett 
azzal a tervével, hogy térdre kényszerítse Kínát, akihez 
a Koreai-félszigeten át vezetett az út.53 Hogy keresztül-
vigye szándékát, Hideyoshi a Sō családhoz fordult, akik-
nek akkori fejét, Yoshishigét 義純 tette meg 1587-ben a 
koreai kapcsolatok egyedüli felelősének.54 A Sō család, 
akiknek legkevésbé állt volna érdekében egy Korea el-
leni agresszió, ismét „királyi küldöttséget” menesztett 
oda, és – tompítva Hideyoshi követelésének élét – kér-
vényezte az udvartól, hogy küldjön Japánba „baráti” kö-
vetséget. A Chosŏn kormányzat ezt 1588-ban elutasítot-
ta, ezért 1589-ben Yoshishige fia, Yoshitoshi 義智 (1580–
1615) maga ment követségbe Sonjǒ (1567–1608) király-
hoz. Az udvar ezúttal beleegyezett a felújított követelés-
be azzal a feltétellel, hogy Japán kiad Koreának néhány 
kalózt, akik korábban a Chǒlla tartomány elleni táma-
dást vezették, és visszajuttatja a koreai foglyokat az or-
szágba; kérésük teljesült is.55 
Azonban az 1590-es küldöttség nem járt kedvező ered-
ménnyel a Sō család számára; az egyik koreai követ, ha-
zatérése után, meggyőzte Sonjǒ királyt, hogy nem kell tar-
tani semmiféle támadástól a japánok részéről, ezért az 
udvar végül is kitartott sadae politikája mellett, és meg-
tagadta Hideyoshi követelését, hogy adjanak utat a sere-
gének Koreán át Kínába.56 Itt meg kell jegyeznünk, hogy 

35 Araki 2017: 63-66.
36 Kang 1997: 66.
37 Araki 2017: 63-66.
38 Robinson 2000: 111.
39 Kang 1997: 67.
40 Kyūshū tandai: Kyūshū szigetét kormányzó szamuráj tisztviselő

49 Kang 1997: 71-73.
50 Yu 1647: 24.
51 Yu 1647: 21.
52 Swope 2002: 761.
53 Kang 1997: 88.
54 Naohiro 1991: 68.
55 Kang 1997: 88.
56 Hulbert 1905: 348.

57 Kang 1997: 90-91.
58 Yu 1647: 45.
59 Hulbert 1905: 345.
60 Yu 1647: 25.
61 Hulbert 1905: 351-352.
62 Toby 1984: 23-53.
63 Yi 1984: 214-215.

癸亥約条 (más néven Kakitsu szerződés 嘉吉条約, koreai 
terminussal Gyaehae szerződés) keretein belül a saiken-
sent 歳遣船, azaz az évente küldhető hajók számát öt-
venben határozták meg, ami figyelemreméltó szám volt 
ahhoz képest, hogy a kyūshū tandai40 például csak éven-
te két hajót küldhetett.41 Bár a szerződésnek köszönhe-
tően Sadamori szert tett a Koreába tartó hajók kizáró-
lagos ellenőrzési jogára, a korábbi viszonyokhoz képest 
szigorú korlátozások még így is pénzügyi csapást jelen-
tettek a Sō család számára.42 
Az 1470-es évektől számos olyan „királyi küldöttség” 
érkezett a Ryūkyū királyságból Koreába, amelyet való-
jában Tsushimáról vagy Hakatából indítottak. Ezek a 
gondosan előkészített királyi küldöttségek már nem élő 
ryūkyū-i királyok nevét használták, és hamis diplomáci-
ai iratokkal is rendelkeztek.43 A Sō család viszont nem 
csupán ezekben az ügyletekben vett részt, de a 15. szá-
zad második felében több hamis küldöttséget menesz-
tett Koreába más daimyōk, vagy éppen a kyūshū tandai 
nevében, hogy így szerezzen még több alkalmat a ke-
reskedelemre.44 

Tsushima helye a Muromachi-kori diplomáciában
Mint arról korábban már szó volt, mind Japán, mind Ko-
rea másként képzelte el saját pozícióját a kínai világren-
den belül, és ugyanez vonatkozott Tsushimára is. Míg Ja-
pán egyértelműen a felségterülete részének tekintette a 
szigetet, Korea úgy kezelte Tsushimát, mint egy tőle füg-
gőségben levő területet.45 Korea ezen meggyőződését 
később az is erősítette, hogy Sō Shigemoto (1451–1467) 
maga kérvényezte a koreai udvartól, hogy nevezzék ki 
Tsushima kormányzójának,46 ezzel mintegy a koreai ki-
rály vazallusának ismerve el magát. A Sō család egyéb-
ként is kitűntetett helyet foglalt el azok között a japán 
daimyōk között, akikkel a Chosŏn kormányzat kapcso-
latot tartott fenn; Tsushima kormányzójaként a király 
helyett felügyelte a Koreába vezető tengeri útvonalakat, 
és ún. „különleges hajót” (tokusōsen 特送船) meneszthe-
tett oda, ha diplomáciai kérdéseket akart megvitatni.47 
Az 1430-as évektől a Sō család a bakufu diplomáciában 
is segédkezett, és Tsushima shugo-i minőségben a Kíná-
ba és Koreába tartó hajók védelmezőjeként lépett fel.48 
Érdekes, hogy a 15. század elejétől a Chosŏn kormány-
zat hatvankétszer menesztett küldöttséget Tsushimára, 
de Kyōto-ba összesen csak hármat (leszámítva a válasz-
küldöttségeket), az utolsót 1443-ban. Ebben szerepet 
játszott egyrészt a két ország eltérő hozzáállása a Ming 
hódolati rendszerhez; másrészt az, hogy ez az útvonal biz-

Hideyoshi eredetileg nemcsak a seregei átengedését, 
hanem Chosŏn – elképzelése szerint vazallusállama – 
együttműködését is követelte a Ming elleni hadjáratban. 
Hogy az üzenet második fele nem jutott el a koreai fél-
hez, az annak köszönhető, hogy a Sō család igyekezett azt 
az ország számára elfogadhatóbb formában továbbadni. 
Alighanem ezzel a „ferdítéssel” akarták elérni, hogy Korea 
beleegyezzen a követelésbe, és elkerüljék a háborút, így 
viszont elrejtették előlük Hideyoshi valódi szándékát.57 
Yoshitoshi tett még egy utolsó kísérletet, hogy meg-
győzze a Chosŏn kormányzatot. Yu 1647-ben íródott 
emlékiratában, melyben a koreai invázió eseményeit 
mutatja be, olvashatjuk, hogy Yoshitoshi 1591-ben Pu-
sanba ment, és a következő üzenetet hagyta:
„Japán (diplomáciai) kapcsolatot akar létesíteni Kínával. 
Ha Korea átadja ezt az üzenetet Kínának, minden rendben 
lesz. Máskülönben az országaink közötti barátság súlyos 
károkat szenved, s mivel ez nem kis dolog, eljöttem, hogy 
tudassam veletek.”
De nem kapott választ.58 Nem ez volt viszont az első eset, 
hogy figyelmeztetni próbálta a Chosŏn kormányzatot. A 
’89-es követség idején Sonjǒ király magához hívatta és 
megajándékozta Yoshitoshit, aki cserébe – többek kö-
zött – néhány lőfegyvert adott át.59 Ryu visszaemlékezé-
sei szerint ez volt az első alkalom, hogy egy muskéta Ko-
rea birtokába került.60 A legtöbb kutatás ugyan nem tu-
lajdonít ennek a gesztusnak nagyobb jelentőséget, de fi-
gyelembe véve a később bekövetkező eseményeket, és 
a tényt, hogy a gyors japán előrenyomulás részben an-
nak volt köszönhető, hogy a koreai hadsereg – ellentét-
ben a japánnal – egyáltalán nem volt lőfegyverekkel fel-
szerelve,61 Yoshitoshi ajándékát akár úgy is tekinthetjük, 
mint egy elejtett célzást Japán valódi szándékára. 

A Sō család kezdeti helyreállítási kísérletei 
Hideyoshi halálával véget ért a koreai invázió (bunroku 
no eki 文禄の役 1592–93 és keichō no eki 慶長の役 1597–
98), és Japánban ismét hatalmi harcok kezdődtek, mely-
ből végül Tokugawa Ieyasu 徳川家康 (1543–1616) ke-
rült ki győztesen. Ieyasu rájött, hogy jobb volna mielőbb 
rendezni a kapcsolatokat Kelet-Ázsia országaival, akiktől 
Japán a háború miatt elszigetelődött.62 
Hideyoshi vágya, hogy elfoglalja Kínát, nem teljesült, a 
Korea-ellenes agresszió viszont komoly törést okozott 
a japán-koreai kapcsolatokban. Az ország lepusztult, a 
népesség súlyosan megfogyatkozott, élelmiszerhiány 
lépett fel, és számos kulturális értéknek nyoma veszett; 
mindez hozzájárult Korea Japánnal szembeni ellensé-
ges és gyanakvó magatartásához.63 

41 Araki 2017: 74-75.
42 Kang 1997: 68.
43 Robinson 2000: 116.
44 Araki 2017: 95.
45 Kang 1997: 80-81.
46 Elisonas 1991: 245.
47 Robinson 2000: 110-111.
48 Araki 2017: 92-93.
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A Sō család elsőként sietett a megtépázott kapcsolato-
kat helyreállítani, hogy ezáltal újra feléleszthesse a két 
ország közötti kereskedelmet, melytől Tsushima túlélé-
se függött. A háború súlyos problémákat okozott a szi-
geten: Ieyasu kénytelen volt többször is rizsszállítmá-
nyokkal segíteni a lakosokat, ezért Yoshitoshi már nem 
sokkal a háború vége után, 1598 utolsó hónapjában 
megkísérelt tárgyalásokat nyitni Koreával, de a követe 
sose tért vissza.64 Ennek oka, hogy a háborús szerepvál-
lalása miatt a Chosŏn kormányzat nem bízott meg sen-
kiben, akit a Sō család küldött. Yoshitoshi azonban ha-
mar rájött, hogy a japán-koreai kapcsolatok helyreállítá-
sának kulcsa a hadifoglyok hazajuttatásában rejlik; 1598 
és 1601 között 250 koreai foglyot küldött vissza az or-
szágba.65 1599-ben Tokugawa Ieyasu hivatalosan meg-
bízta Yoshitoshit, hogy rendezze Koreával a helyzetet, 
és ugyanebben az évben már az általa jóváhagyott kül-
döttség érkezett Pusanba, koreai hadifoglyokkal együtt. 
Az ügy nem sokat haladt előre Japán belpolitikai viszo-
nyai miatt; a sekigaharai ütközet viszont biztosította a 
koreai oldalt arról, hogy az ország a közeljövőben a bel-
ügyeivel lesz elfoglalva. Yoshitoshi 1603-ban hazajuttat-
ta Koreába a királyi család egy rokonát, Kim Kwangot, 
és meggyőzte őt a restauráció szükségességéről, így 
Kwang az udvar előtt is ezt az álláspontot képviselte; ez 
volt a nagy áttörés.66 A Chosŏn kormányzat, bár gyanak-
vása nem szűnt meg, végre hajlandó volt tárgyalóasz-
talhoz ülni, és 1604-ben követeket küldött Japánba. Ott 
Ieyasu biztosította őket arról, hogy ő nem vett részt a 
Hideyoshi-féle invázióban, s ezért szeretne békés kap-
csolatot létesíteni Koreával, és kérte, hogy az udvar me-
nesszen küldöttséget hozzá. Jó szándéka jeleként pedig 
hazaengedett a követekkel majdnem 1400 hadifoglyot. 
Ieyasu Yoshitoshi fáradozásait további 2800 koku (kb. 
5040 hektoliter) rizzsel jutalmazta.67 

Hamis levél „Japán királyától”
1606-ban Korea meghatározta azokat a feltételeket, 
melyek teljesülése esetén hajlandó hivatalos követsé-
get küldeni Japánba, ezzel újranyitva a két ország közöt-
ti diplomáciai kapcsolatokat. Az első feltétel azoknak a 
japán katonáknak a kiadatása volt, akik a háború idején 
megszentségtelenítettek néhány királysírt; a második 
pedig egy levél „Japán királyától”, azaz Ieyasutól, mely-
ben hivatalosan kérelmezi a küldöttség menesztését. Ez 
utóbbi feltétel teljesülése azonban komoly akadályok-
ba ütközött. Egy ilyen levél egyértelműen azt az üzene-
tet hordozta volna, hogy Japán elismeri vereségét Ko-
reával szemben, s mintegy bocsánatot kér a történte-

Hidetada mindenesetre átadta válaszlevelét a koreai ki-
rálynak, és ezzel gyakorlatilag helyreállt a két ország kö-
zötti diplomáciai kapcsolat.72 
Sō Yoshitoshi háborús szerepvállalásáról és a koreai 
kapcsolatok helyreállítása érdekében elkövetett hamisí-
tásról egyébként a japán populáris kultúrában is meg-
emlékeztek egy mangával, amely igyekszik történelem- 
hűen bemutatni az eseményeket.

A Sō család politikai befolyása
1631-ben kenyértörésre került sor Yoshinari 義成, a Sō 
család aktuális feje, és egyik vazallusa, Yanagawa Shi-
geoki 柳川調興 között. Shigeoki hatalma megnőtt, ezért 
ki akart lépni a család szolgálatából; ez alkotta kettejük 
vitájának tárgyát (Yanagawa incidens, yanagawa ikken 
柳川一件). A bakufu ez ügyben végzett vizsgálata során 
fényderült az 1617-es koreai missziót megelőző hami-
sításokra, amely elégséges indokkal szolgált volna a Sō 
és Yanagawa családok kiirtásához. Azonban Edo végül 
csak a Yanagawa oldalt bűntette meg, a Sō családot pe-
dig, szigorú megrovás kíséretében ugyan, de visszahe-
lyezték korábbi pozíciójába, mint a Japán és Korea kö-
zötti közvetítő.73 A bakufu tisztában volt vele, hogy a Sō 
család tapasztalt közbenjárása nélkül nem tudná meg-
felelően kezelni a koreai kapcsolatokat, így ez az eset 
bizonyította Tsushima nélkülözhetetlenségét, és bebiz-
tosította a család helyzetét ezekben a kapcsolatokban. 
A shōgun számára viszont az is nyilvánvalóvá vált, hogy 
szigorúbb ellenőrzés alá kell vonnia a Tsushimán vég-
zett diplomáciai tevékenységeket.74 1635-ben a baku-
fu tsushimai zen buddhista szerzeteseket nevezett ki a 
Koreával folytatott diplomáciai levelezés ellenőrzésére, 
továbbá bevezették e levelezésben a taikun (大君, azaz 
„nagyherceg”) címet, amely onnantól a shōgun hivata-
los megnevezése lett a diplomáciában. Ezzel létrehoz-
ták sajátos „japán világrendjüket” Kelet-Ázsiában,75 to-
vábbá kiküszöbölték a Muromachi-korszak óta fennálló 
problémát, melyet a „király” cím használata (vagy éppen 
használatának hiánya) jelentett. 

Tsushima helye a „japán világrendben”
A Sō család helyzete azért különleges, mert mind Japán, 
mind Korea vazallusaként kezelte. Yu írja „(…) Tsushima 
kormányzója sok nemzedéken át uralta a szigetet, és hó-
dolt (vazallusa volt) Koreának”.76 Ez a kijelentés a Muro-
machi-kori állapotot írja le, amikor a Sō család kitünte-
tett helyet foglalt el a többi japán daimyō között a kyorin 
diplomáciában, és, ahogy Robinson állítja, a kínai min-
tára létrehozott „koreai világrenden” belül.77 Azonban, 

64 Toby 1984: 26.
65 Kang 1997: 139.
66 Toby 1984: 26.
67 Kang (1997: 140-141.) szerint Ieyasu, Ashikaga Yoshimitsuhoz hasonlóan,
felismerte a külkereskedelem jelentőségét, és a Koreával való kedvező

kapcsolatot a bakufu hatalmának megszilárdítására akarta használni. 
68 Toby 1984: 31.
69 Genso (1537-1611) a Muromachi-korszak végén koreai követként tevékenyke-
dett, a Hideyoshi invázió után pedig a japán-koreai kapcsolatok helyreállítására 
törekedett (Kang 1997: 141).
70 Toby 1977: 343- 344.
71 Kang 1997: 143.
   

72 Toby 1984: 31-35.
73 Toby 1977: 345.
74 Kang 1997: 154.
75 Toby 1977: 352.

76 Yu 1647: 24.
77 Robinson 2002: 111.
78 McCune 1946: 317-325.
79 Tashiro 1982: 289.

kért; a Sō család pedig pontosan tudta, hogy Ieyasut, aki 
részt sem vett Hideyoshi háborújában, lehetetlen lenne 
rávenni, hogy megírja.68 Tsushima tehát nehéz helyzet-
be került.
A koreai kereskedelem nélkül Tsushima hosszútávon 
képtelen lett volna fenntartani magát, így a Sō család 
merész cselhez folyamodott. Yoshitoshi, összefogva Ke-
itetsu Genso 景轍玄蘇 buddhista szerzetessel69 és egyik 
vazallusával, Yanagawa Kagenaoval 柳川景直, készített 
egy hamis, a feltételeknek megfelelő levelet, amelyet 
Ieyasu nevében elküldött Koreába. A levélben a Ming 
éra nevet és a „Japán királya” (nihonkoku ō 日本国王) cí-
met használták, a kínai hódolati rendszer diplomáciai 
protokollja alapján.70 Bár az általánosan elfogadott ál-
láspont az, hogy a Sō család a bakufu háta mögött fab-
rikálta a levelet, az is érdekes felvetés, hogy Edo nagyon 
is tisztában volt a hamisítással, de szemet hunyt felette, 
mert azt remélte, egy koreai küldöttség elősegíti majd a 
Tokugawa shōgunátus legitimációját.71 
A levél nem tévesztette meg a koreai udvart sem; a „ki-
rály” cím használata, mint már említettem, még a Muro-
machi-korszakban sem volt jellemző a japán shōgunok-
ra, a bűnözők pedig, akiket mint a sírgyalázás elkövető-
it küldték a levéllel együtt, túl fiatalok voltak, hogy va-
lóban bűnösök legyenek. Koreának viszont szüksége 
volt rá, hogy Japánnal helyre álljon a kapcsolat; akkori-
ban az ország északi határain megszaporodtak a man-
dzsu támadások, ezért békére kellett törekedniük déli 
szomszédjukkal. 1607-ben tehát Sonjǒ király eleget tett 
Ieyasu kérésének, és követséget küldött Edoba, egy „Ja-
pán királyának” címzett válaszlevéllel. Hogy ne derüljön 
fény a korábbi csalásra, a Sō család kicserélte a levelet 
egy hamisítványra, így a bakufu azt hitte, a küldöttség 
azért jött, hogy gratuláljon Hidetada 秀忠 (Ieyasu fia) 
shōguni kinevezéséhez, és a békéről tárgyaljon.

2. Az Edo-kori Japán diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatai

míg ez jórészt egyoldalú kapcsolat volt, az Edo-korszak-
ban élénk diplomáciai cserekapcsolat alakult ki Korea és 
Tsushima között. 
A 17. századtól kezdve Chosŏn kormányzat nagyjából 
tízévente menesztett ún. munwigwam küldöttséget a 
szigetre, általában az új shugo beiktatása, kereskedelmi 
megbeszélések, vagy különleges kérések alkalmából. A 
munwigwam, bár nem volt olyan nagyszabású, mint az 
Edoba küldött követségek, nem maradt el tőlük sokkal 
ceremónia és ajándékok tekintetében (gyakoriságban 
pedig messze felülmúlta őket). A hivatalos ajándékok 
cseréje valójában a kereskedelem egy formája volt: kore-
ai ginzeng, selyem és pamut cserélt gazdát japán ezüstre 
és ritka gyógyfüvekre. 1609-től újra használatba helyez-
ték a már említett tokusōsent (koreaiul t’ǔkongsa), vagy-
is különleges küldöttséget, amelynek a Muromachi-kor-
szakban még tisztán diplomáciai szerepe volt. A 17. szá-
zadtól viszont kötelezővé vált diplomáciai iratokkal és 
ajándékokkal felszerelt követet küldeni minden keres-
kedőhajóval, így a tokusōsen már azt a húsz hajót jelen-
tette, amelyet a Sō család évente küldhetett. Tsushima 
ezen kívül hírnök (ch’awae) útján fejezte ki gratulációját 
az új király trónra lépése, vagy éppen részvétét az előd-
je elhalálozása alkalmából; ilyen hírnökök útján értesí-
tette az udvart a shōgun vagy a sziget kormányzójának 
haláláról is.78 
A Sō család tehát jóval több volt, mint közbenjáró két 
ország kapcsolatában: Korea vazallusaként saját maga 
is diplomáciai kapcsolatot tartott fenn az országgal, köz-
ben pedig a bakufu helyett intézte a Japán és Korea kö-
zött felmerülő ügyeket és a kereskedelmet. Bár helyzete 
hasonlított a Ryūkyū királyságéhoz, amelyet a 17. szá-
zad elején foglalt el a Shimazu család, így egyszerre lett 
két állam – Japán és Kína - vazallusa, hozzá kell tennünk, 
hogy Ryūkyū jelentősége csupán a kereskedelemre kor-
látozódott, a diplomáciára nem.79 Tsushima szerepe a 
kialakuló „japán világrendben” tehát nemcsak roppant 
fontos, de egyedülálló is volt.
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Hogy milyen szerepe van a shintōnak a japán történe-
lem és eszmetörténet tekintetében, igen összetett és 
bonyolult kérdés. Mivel engem a világ vallásai régóta 
foglalkoztatnak, és lehetőségem volt két szemesztert 
Tokióban tanulni a Meiji Egyetemen, számos alkalmam 
nyílt mind egyetemi keretek között, mind a hétközna-
pokban tanulmányozni a japán emberek valláshoz va-
ló viszonyát. Így a tanulmányutam folyamán sokszor 
kérdeztem az ott élő ismerőseimet, barátaimat a val-
lásukról, ősi kultúrájukhoz való viszonyukról. Koráb-
bi ismereteim alapján arra számítottam, hogy a meg-
kérdezettek nagy része a shintōt is meg fogja említeni 
az általa gyakorolt vallások között, mivel a shintōt a 
japán nép ősi vallásának szokás tekinteni, és tudtam, 
hogy Japán szerte rengeteg shintō szentély található. 
Egyik megkérdezett sem mondta azonban, hogy ő „a 
shintō vallást követné”, mindenki általában egy-egy 
buddhista iskola hívének, néhányan pedig keresztény-
nek vallották magukat. Mindezek ellenére, szinte min-
denki látogatja a shintō szentélyeket és követi a szer-
tartásokat. Ebből is jól látható, hogy a shintō igazán 
mélyen gyökerezik a japán kultúrában és a japán em-
berek tudatában. 

A shintō szó eredete
A shintō megértéséhez fontos tudnunk, hogy mit is 
jelent valójában ez a szó. A japán shintō 神道 szó két 
írásjegyből áll: a shinnek olvasott 神 írásjegy jelentése 
a legtöbb szótár szerint „istenség”, „lélek” vagy „szel-
lem”. Ennek az írásjegynek az eredeti japán olvasata 
a kami. A továbbiakban a shintōban megjelenő külön-
féle istenségekre a kami kifejezést fogom használni. 
A második írásjegy, a dō 道 (zöngésedett tō) jelenté-
se „út”. Tehát ha lefordítjuk, a shintō szó jelentése: a 
„kamik útja”. A szó eredetét Motoori Norinaga 本居宣
長 (1730–1801) a Kojikiden 古事記伝 (1790) előszavá-
ban így magyarázza: „A kínai szokásokat megtanulva, 
azokat egy idő után mindenféle helyzetben alkalmazni 
kezdték nálunk is, s ekkor országunk ősi szokásait, meg-
különböztetendő azokat az átvett dolgoktól, elkezdték az 
istenek útjának nevezni, kölcsönvéve így az »út« kifejezést 
onnan.”2 Mark Teeuwen kortárs japanológus kutató azt 
állítja, hogy „a shintō szó eredete egy új olvasata a közép-
korban már buddhista kifejezésként jelenlévő jindō 神道 

A shintō szerepe a Meiji-korszakban1

Írta: Kiss Lőrinc

(ugyanazokkal a karakterekkel írva) szónak, melynek je-
lentése »A (nem buddhista) istenségek birodalma«. A szó 
olyan régi kínai forrásokra megy vissza, mint a hatodik 
századi Gaosengzhuan 高僧伝. A jindō szó a késői Hei-
an-kori 平安 (794–1185) Japánban buddhista szakkife-
jezés a kamikra, mint buddhista alakok helyi megfelelé-
seire.”3 

A kamik
A japánok korai időktől fogva tisztelik a kamikat. Már ré-
gi Kínai krónikákban is találhatunk feljegyzéseket japá-
nokról, akik tapsolva imádkoznak a szentélyeik előtt. Ez 
a szokás mai napig ismert a japánok körében a shintō 
szentélyben való imádság keretében. Hogy megértsük 
a shintōt, először is meg kell értenünk kik, mik ezek a 
kamik, akikhez a japánok imáikkal, ajándékaikkal for-
dulnak. Bár a kamik transzcendens, metafizikai lények, 
manifesztálódhatnak különféle fizikai létezőkben. Ezek 
az úgynevezett shintaiok 神体. Ezek közül is a leggya-
koribb, amikor egy természeti képződményben jelenik 
meg ez a bizonyos istenség, mint például sziklákban, 
fákban, vagy természeti jelenségekben. Máskor, egy-
egy speciális hely az, ahol a kami lakozik. Ez lehet példá-
ul egy különleges alakú, apró kő, vagy akár maga a Fu-
ji-hegy. Tehát ezeket az isteni erők által átjárt szent he-
lyeket, tárgyakat az emberek nem alapítják vagy létre-
hozzák, hanem mindössze felfedezik és tisztelik, hiszen 
a kami ott van akkor is, ha nem építenek neki szentélyt 
vagy éppenséggel az istenség jelenlétét fel sem fedezve 
kivágnak egy fát, és később viselik a kami bosszúját. Az 
antik görög-római istenségekkel ellentétben, a kamik 
általában nem rendelkeznek antropomorf megjelenés-
sel, és nem tekintik őket erkölcsi minőségek megteste-
sülésének. Vannak köztük félelmetesek, és nem minde-
gyik segítő, támogató jellegű az emberekkel szemben.4  
Lehetnek például mérges szellemek, akiket az embe-
reknek meg kell békíteniük, leginkább szentély építésé-
vel és rítusokkal.5 

A shintō mint jelenség
Magát a shintōt mint jelenséget nagyon nehéz definiál-
ni, mivel tradíciók, kultuszok és gondolatok végtelen so-
kaságát fogalja magába. Magába foglal rengeteg hiva-
talosan szervezett vallási csoportosulást és még több, 

1 Jelen tanulmány alapjául a szerző szakdolgozata szolgált, ELTE Bölcsészet-
tudományi Kar, Keletei nyelvek és kultúrák alapszak, Japán szakirány, konzulens: 
Dr. Takó Ferenc.
A tanulmányban a japán kifejezések Hepburn-féle átírás szerint szerepelnek.

2 Motoori Norinaga: Naobi no Mitama, Szabó Balázs fordítása
3 Teeuwen, Scheid 2002: p. 201.
4 Hardacre 2017: pp. 1-2.
5 Hardacre 1994: pp. 263-266
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többé-kevésbé rendezett lokális szentélykultuszt, és 
szin te végtelen sok hitet és gyakorlatokat, amelyek telje-
sen leíratlanul léteznek Japán-szerte. Kevésbé tűnik úgy, 
mint egy vallás, sokkal inkább vallási jelenségek végte-
len halmazaként létezik. A shintō nem tartalmaz sem er-
kölcsi tanítást, sem dogmákat, és egy közös pantheon 
sem létezik.6 
A régi időktől kezdve Japánban, bárhol letelepedtek 
és mezőgazdasági tevékenységet kezdtek, vagy bár-
milyen szempontból a természetbe beavatkoztak az 
emberek, szentélyt építettek az adott hely kamijának, 
hogy így rendezett körülmények között tiszteljék, és 
jóakaratát, védelmét kérjék. Mindennek azért látták 
szükségét, mert hitük szerint a kamik mindenütt je-
lenvalók, nincs olyan hely a világon, mely ne állna a 
befolyásuk alatt. Így amikor az emberek megsértik a 
kamit azzal, hogy felszántják a földet, magot ültetnek 
vagy házat emelnek a birtokán, egyedül úgy tehetik 
ezt meg büntetlenül, ha az istenség engedélyét kérik, 
és építenek neki egy helyet, ahová beköltözhet, ahol 
imádkozhatnak hozzá, ajándékokat adhatnak, fel-
ajánlásokat tehetnek neki. Ez maga a shintō szentély, 
a jinja 神社. Erre azért van szükség, hogy jó kapcsola-
tot építsenek ki az istenséggel és elnyerjék jóindula-
tát.7 Bár maga a hitvilág nagyon színes és régiónként 
más, idővel kialakultak tipikusan a shintōra jellemző 
szentélykörzetek. Bennük a már jól ismert, szinte ja-
pán jelképévé vált torii 鳥居 kapu és a shimenawa 標
縄/注連縄/七五三縄 szalma kötelek, amelyekkel átkö-
tik a szent területet és a profán világtól elválasztják a 
kami otthonát.

A kokugaku
Japánban a középkor (1185–1603) viszontagságai után 
az Edo-korban (1603–1868) szilárd és békés időszak 
következett a Tokugawa család uralma alatt. Ebben 
az időben erős urbanizáció ment végbe az országban, 
így egyre több lakos élt városokban, és a városok kö-
zül is legjobban kiemelkedett Edo, a shōguni főváros. 
Az anyagi jólétnek köszönhetően egyre több ember en-
gedhette meg magának, hogy a munka mellett a kul-
túrával is foglalatoskodhasson. Így az Edo-korszakban 
tökéletes táptalajra találtak a különféle szellemi irány-
zatok.8 
A külvilágtól szinte hermetikusan izolált Japánban 
előtérbe került a nép gyökereinek felkutatása, ere-
detkutatásának célja pedig a japán identitás megfo-
galmazása lett. Az ezzel foglalkozó frissen kialakult 
hivatalos tudomány, a kokugaku 国学, „az ország [Ja-

Kojiki leírja, miként teremtették az istenek a világot és 
Japánt, valamint hogy annak irányítására a Nap-isten-
nő, Amaterasu Ōmikami unokáját küldték, akitől vég-
ső soron a császári dinasztiát származtatják – ebből ki-
indulva pedig a japán császár az egyetlen legitim ural-
kodó a teremtett világban. A császári legitimáció tehát 
ily módon a shintóban gyökerezik, azonban az eszme, 
hogy a császár isteni eredetű, csak az Edo-korban kez-
dett széles körben elterjedni. 

A kokugaku mint a japán modernizáció
szellemi előfutára
A Tokugawa vezetés az Edo-korban a buddhizmust szigo-
rú ellenőrzés alatt tartotta és államvallássá nyilvánította.  
Erre való ellenreakcióként a 18. század második, és a 19. 
század első felében felvirágzott a mozgalom, amelynek 
célja a shintō megtisztítása volt a Buddhista elemektől, 
és amely a fukko shintō 復古神道 „reform shintō” ideológi-
ában teljesedett ki a későbbiekben. A 17. századtól egyre 
több tudós fejtette ki a shintō mint „eredeti japán vallás”, 
azaz „nemzeti vallás” gondolatát, és szorgalmazta tanul-
mányozását az „idegen külső hatásokkal”, így a buddhiz-
mussal, konfucianizmussal szemben.11  
A kokugaku nem csak eszmeként emelkedett ki a kor-
ban, hanem politikailag is nagy hatást gyakorolt Ja-
pánra.12 A 18. századi kulturális mozgalmak és szelle-
mi irányzatok nagymértékben átalakították a korszak 
intellektuális életét, megszüntették az akkora már 
több mint egy évezredes kínai kulturális hegemóniát 
és meghatározták a japán nemzeti identitást és ideo-
lógiát. Mindez a modernizáció mintegy előfutáraként 
zajlott le az országban, nem annak következtében jött 
létre, így természetesen nagy hatást gyakorolt magá-
ra a modernizációra és a további reformfolyamatokra. 
Az ország, a 19. század végére ki tudta alakítani egye-
di identitását, mind Ázsiához (amitől elszakadni szán-
dékozott), mind a Nyugathoz (amelyhez pedig csatla-
kozni kívánt) viszonyítva, és ezzel sikerült megőriznie, 
főként kulturális-szellemi hagyományainak jelentős ré-
szét. A kokugaku serkentette mind az irodalomkuta-
tást, mind a filológiát és a nyelvészetet. Főként a ré-
gi japán művek kerültek a kutatások középpontjába. 
Ezekből próbálták a kutatók megfejteni, milyen is le-
hetett az eredeti, „tiszta” japán néplélek, hiszen ekkor 
még nem rontotta meg az idegen, kínai hatás. Értelme-
zésük szerint ebben a korai állapotban még sokkal ter-
mészetesebben nyilvánult meg maga a nyelv, a nyelv 
és a természet közötti összefüggés, a kínai kanjik át-
vétele mindezt az ideális állapotot kizökkentette. Ter-

pán] tanulmányozása” nevet kapta. A tudományág fő 
fela datának tekintette az eredeti japán jelleg megha-
tározását, főként a külföldi hatások nélküli, „romlat-
lan” japán kultúra megismerését. Talán a sors fintora, 
hogy a kokugaku eredete szintén a külföldi, pontosab-
ban kínai konfuciánus tanok elemzésének új módsze-
rére vezethető vissza. Ennek lényege, hogy a későb-
bi kínai kommentárokat elvetve, az eredeti konfuciá-
nus szövegeket filológiai szempontból elemezve ért-
hetjük meg a konfucianizmus lényegi tanítását. Ké-
sőbb, a 18. század első felében élő Ogyū Sorai 荻生徂
徠 (1666–1728) volt ennek a módszernek az egyik leg-
jelentősebb képviselője. Idővel egyre többen kezdték 
el a belső, eredeti japán lényeg keresését régi japán 
művekben is. Közülük is kiemelkedő a kokugaku alapí-
tó atyjának mondható Kada no Azumamaro 荷田春満 
(1669–1736), akinek munkásságát Kamo no Mabuchi 
賀茂真淵 (1697–1769) vitte tovább, az ő útjukat követ-
ve pedig Motoori Norinaga 本居宣長 (1730–1801) tö-
kéletesítette a módszert. Bár ők még a kogakuról 古学, 
azaz a „régi dolgok tudományáról” beszéltek, mindez-
zel a kokugaku alapjait fektették le. A Kojikiden 古事記
伝 (1790) című munkájának előszavában, a Naobi no 
Mitamában 直毘靈 Motoori Norinaga már megvetően 
nyilatkozik a kínai eredetű konfucianizmusról és a ja-
pán császárság természetfeletti és abszolút jellegét él-
teti.9 Motoorira hatására pedig Hirata Atsutane 平田篤
胤 (1776–1843) a régi japán művek metafizikai és spe-
kulatív értelmezését szorgalmazta, így kialakítva a ké-
pet Japán keletkezéséről, a Japán nép sorsáról és az 
egyén életének céljairól, amely folyamat a kokugakut 
idővel egyre erősebben politikai és filozófiai-ideológiai 
jelleggel ruházta fel.10 Látszik, hogy a kokugaku tudó-
sai értékkülönbséget tettek az eredeti japán és a kül-
ső országokból bekerült kultúra között. Saját gyökere-
ik felfedezésére buzdították a kutatókat, hogy a népük 
nagyságával foglalkozva, Japán nagyságát hirdessék. 
E folyamatok közepette került a képbe a shintō, mint 
az „eredeti” japán vallás. Miután Japánra a történelem 
folyamán legnagyobb hatást tevő kultúra a kínai volt, 
így a japán tudósok a helyi kultúrát még inkább a kí-
nai kultúra fölé akarták helyezni, melynek alapja első-
sorban a császári család isteninek tartott eredete volt. 
Míg a kínai császárság a történelem folyamán több-
ször is dinasztiaváltáson ment keresztül, a japán csá-
szári család az idők kezdete óta ugyanaz a dinasztia, 
ezt bizonyítéknak tekintették a japán császári család 
isteni eredetére – miként a shintō régi mitologikus tör-
ténelmi könyvében, a Kojikiben 古事記 (712) jegyzik. A 

mészetesen külön figyelmet szenteltek a Kojikinek. A 
könyv megfogalmazza az emberek és a kamik reláció-
ját is, ugyanúgy, mint a nép és a császára kapcsolatát, 
így leírva a japán nép különlegességét. A kokugaku a 
shintōt tekintette az eredeti, egyetlen igaz vallásnak, 
amely abszolút legitimációt adott a császárnak. Ez az 
ideológia viszont már erősen szembe került a kor po-
litikai elitjével, hiszen sok száz éve nem a császár, ha-
nem a shōgun 将軍, az eredetileg a császár által kineve-
zett hadvezér volt az ország tényleges irányítója. A csá-
szár szerepe idővel teljesen formálissá, a shōguni rang 
pedig örökíthetővé vált, így a shōgunok is dinasztiku-
san uralkodhattak. A kokugaku hatására viszont felme-
rült a kérdés, hogy ha az egyetlen igazi legitim uralko-
dó csakis az isteni eredetű dinasztia, a császári család 
lehet, akkor miért nem részesül megfelelő tiszteletben. 
Ez volt a mozgatórugója a nép körében elindult moz-
galomnak, amelynek célja a császárt megillető tisztelet 
helyreállítása volt. Jelszavuk a sonnō 尊王 azaz „tisztelet 
a császárnak” lett. Ezt a közhangulatot felhasználva, a 
shōgun hatalmát ellenző arisztokraták, tartományi ve-
zetők képesek voltak a különböző erőket a Tokugawák 
ellen egyesíteni. Ebből következett, hogy a császári ha-
talom restaurációjának programja a Tokugawák eltá-
volítását jelentette. 
A japán identitás megerősödésének sajátossága, hogy 
nem valami külső eredetű fenyegetés hatására jött lét-
re és definiálódott, motivációja nem a védekezés, ha-
nem az önmeghatározás volt. Erre támaszkodva lehe-
tett ilyen sikeres a japán identitás a külső hatalmak szel-
lemi-kulturális térfoglalása ellen a Meiji-korban.13 Mind-
ezen lezajlott folyamatok nagyban befolyásolták a Mei-
ji-restauráció után megszülető modern shintō vallást. A 
japán embereknek kellett találni valamit, ami összekap-
csolta őket, így lett a shintō vallásban gyökerező isteni 
származás és közös sors az, ami a japán nemzet külön-
leges egységének alapjává vált, a kormányzat által tá-
mogatott és egyre nagyobb mértékben terjesztett ideo-
lógia hatására.14 

A shintō a Meiji-korban – A shintō alapú állam
Az Ötpontos Eskü
A restauráció célkitűzéseit a vezetés az 1868. április 
6-án kiadott Ötpontos Esküben (Gokajō no Goseimon 
五箇条之御誓文) fogalmazta meg: 
1. Széles körben tanácskozó testületeket felállítva, 

minden állami ügyben közmegállapodás által kell 
döntést hozni. 
一 廣ク會議ヲ興シ萬機公論ニ決スベシ

6 Nobutaka,  Satoshi, Jun,  Mizue 1998: pp. 1–3.
7 Hardacre 2017: pp.1–2.
8 Farkas 2013: pp. 165–193.
  

9 Motoori Norinaga: Naobi no Mitama, Szabó Balázs előszava
10 Teeuwen, Scheid 2002: pp. 200–205.

11 Farkas 2013: pp. 180–181.
12 Farkas 2012: pp. 149–165.
  

13 Farkas 2013: p. 187.
14 Hardacre 1994: pp. 263–266
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2. A felső és alsó rétegek szívét-elméjét eggyé kell 
tenni, hogy a kormányzás zavartalan lehessen. 
二 上下心ヲ一ニシテ盛ニ經綸ヲ行フべシ

3. A hivatalnokoktól a harcosokon át a köznépig 
mindenkinek saját szándékai szerint kell 
cselekednie, hogy szívükben-elméjükben 
sérelem ne érhesse őket. 
三 官武一途庶民ニ至ル迄各其志ヲ遂ケ人心ヲシテ倦マ
サラシメン事ヲ要ス

4. A korábbi szűklátókörűséget elpusztítva 
az ég és föld útját kell követni. 
四 舊來ノ陋習ヲ破リ天地ノ公道ニ基クべシ

5. A tudást a világra kell kiterjeszteni, ezáltal 
megerősítve a császárság alapját. 
五 智識ヲ世界ニ求メ大ニ皇基ヲ振起スべシ

Az állami shintō
A Meiji-restauráció (1868) alapjaiban változtatta meg az 
addigi politikai rendszert. A hosszan tartó izolációs po-
litika után az ország megnyílt és felvették a kapcsola-
tot az idegen hatalmakkal. Létrejött a parlament. Kö-
veteket, kutatókat és diákokat küldtek nyugatra, és on-
nan tudósokat hívtak Japánba. Nagyon gyors, erőltetett 
modernizációba kezdtek. A kiotói perifériából Tokió-
ba átköltöztetett császár különleges szerepet kapott, 
és mint az istenek egyenes ági, vér szerinti leszárma-
zottja, ő lett a jelenkori japán nemzet és az isteni múlt 
közötti élő kapocs. Ő lett a szimbóluma minden japán 
értéknek és mindennek, ami megkülönbözteti a japá-
nokat más nemzetektől, és ami olyan fontos, hogy az 
egyénnek dicsőség érte meghalni.15 Az addig buddhis-
ta kolostorok alá tartozó shintō szentélyek helyzete is 
gyökeresen megváltozott. A szétszórt, korántsem egy-
séges szentélykultuszokat egy koherens rendszerbe 
foglalták, több-kevesebb sikerrel. A buddhista templo-
mok és shintō szentélyek által birtokolt földeket áthe-
lyezték az állam kezébe az új földreform (1871) kere-
tében.16 A többek között Yano Harumichi által is java-
solt, Jinmu császár ősi hatalmán alapuló modell alapján 
a saisei icchi 祭政一致 azaz a rituális tevékenység és a 
politikai tevékenység egyesítése, és a seikyō icchi 政教
一致 azaz a politika és vallás egyesítése szellemében a 
shintōt államvallássá tették, és kiváltságokat élvezett a 
többi vallással szemben. Így jött létre a kokka shintō 國
家神道, azaz állami shintō,17 hangsúlyozva, hogy Japán 
az ősi útra, az istenek útjára tér vissza. A lakosságot sa-
ját lakásukhoz legközelebb fekvő szentélyben regiszt-
ráltatták. A shintō szentélyek felügyeletére és irányítá-
sára külön minisztériumot hoztak létre és egyúttal min-

zárólagosan shintō ügyekkel foglalkozott, hanem külön-
böző tanításokkal és a köz erkölccsel.21 

A shintō és a buddhizmus elválasztása
A shinbutsu bunri 神仏分離 (ahol a shin 神 a shintōt, a but-
su 仏 a bukkyōt azaz a buddhizmust, a bunri 分離 pedig 
az „elválasztást” jelenti) alapján törvényekkel – ilyen pél-
dául az 1886. március 28-án kiadott Shinbutsu Hanzenrei 
神仏判然令, – kormányrendelettel igyekeztek szétválasz-
tani több-kevesebb sikerrel az évszázadok során nagy-
mértékben összeolvadó buddhizmust és a shintōt, meg-
szüntetve a több mint ezer éve létező vallási toleranci-
át és a shinbutsu shūgōt. A törvény, helyi szinten több 
buddhista szentély és intézmény ellen elkövetett inci-
denshez vezettet. Haibutsu kishaku 廃仏毀釈, azaz „eltö-
rölni a buddhizmust, elpusztítani Shākyamunit”22 volt a 
buddhizmust teljesen megszüntetni kívánó, kora Mei-
ji-kori mozgalom híres jelmondata.23  

A nemzet, mint „test”
Hogy a Meiji-kort megértsük, értenünk kell a kokutai 
國體/国体 fogalmát. A neo-konfuciánus japán tudósok 
kokutai-fogalmáról a nyelvész Roy Andrew Miller így ír: 
„a kokutai még mindig egy homályos, rosszul definiált fo-
galom. Többé-kevésbé a japán »nemzet teste« vagy »szer-
kezete«.”24  Szó szerint a kokutai jelentése valóban „or-
szágtest” vagy „nemzettest”, de sokszor fordítják átvitt 
értelemben „nemzetpolitikának”, „nemzeti esszenciá-
nak”.
A fogalom szorosan összekapcsolódott a tennōsei 天皇
制 azaz a császári rendszer képzetével. A szót először Ai-
zawa Seishisai 会沢正志斎 (1782–1863) a híres neo-kon-
fuciánus gondolkodó kezdte el hirdetni az 1825-ös Shin-
ron 新論 (Új tanítás/Új elmélet) című munkájában a sonnō 
jōi 尊皇攘夷, azaz „tiszteld a császárt, űzd el a barbáro-
kat” kifejezéssel együtt. Szerinte a kokutai egy valós kap-
csolat, a császár és az alattvalói között. A kokutai egy 
ideológiai modell, amely által a népet alkotó emberek 
bekapcsolódhatnak a nemzet egységébe. A nemzet és 
az állam fizikai manifesztációja pedig maga a császár. A 
hangsúly a kollektív „testen” van, amely az individuum 
fölé helyeződik. Aizawa maga, Motoori Norinaga érvei-
re alapozva, a Kojikiben (712) és a Nihonshokiban (720) 
lejegyzett adatokat történelmi tényként kezeli. Aizawa 
idealizálta az ősi japán államot és hitte a császár isteni 
voltát. Szerinte az ideális államban az emberek akara-
tának mind egy célt kell szolgálnia. Aizawa kokutai defi-
níciója természetesen a Meiji-korban kezdett el széles 
körben terjedni. Az 1882-es a katonákhoz és matrózok-

den más vallási felekezettől megtagadták a támoga-
tást. A szentélyek papjai állami alkalmazottak lettek. 
Az iskolákban kötelező anyaggá tették a shintō erkölcsi 
tanok oktatását, melynek lényege a császár iránti, is-
teni mivoltából adódó, odaadó tisztelet. A Heian-kori 
Kokinwakashū 古今和歌集 (887–914) japán wakagyűjte-
mény Kimi ga Yo 君が代 kezdetű énekét 1878-ban ad-
ták először elő, 1888-ban pedig nemzeti himnusszá 
tették. A nemzeti himnusz  dalválasztásában szintén 
a modernizáció alapjait szolgáló ősiség-ideológia üze-
nete érvényesült.

Az „Istenségek Hivatala”
Létrehozták a Jingikant 神祇官, az Istenségek Hivatalát, 
amely intézmény feladatkörébe beletartozott minden 
égi és földi istenséggel kapcsolatos ügy, a császári csa-
lád őseivel kapcsolatos ügyek, és a shintō rítusnak és ün-
nepségnek az adminisztrációja. Ehhez a hivatalhoz tar-
tozott minden vallási elöljáró és a szentélyek által fog-
lalkoztatott emberek. A Jingikan eredetileg a régi 645-ös 
Taika 大化 reformok után létrehozott intézmény, ennek 
Jitō 持統 császárnő idejében való létezéséről a Nihon-
shoki 日本書紀 (720) tesz említést. Az új Jingikan annyi-
ban különbözött a régitől, hogy újabb két funkcióval bő-
vült, úgymint a császári sírhelyekkel kapcsolatos ügyek 
intézése, és a térítés, más szóval a shintō popularizáció-
ja a shintō oktatás révén. A kokugaku tudósok vezetésé-
vel az „ősi út” helyreállítása folyamatosan haladt előre, 
és az 1868. április 5-i kormánynyilatkozatban meg is fo-
galmazódott:18  
„A jelenlegi császári restaurációt [ōsei fukko 王政復古] ar-
ra alapozzuk és olyanná tesszük, mint ahogyan Jinmu (csá-
szár) elkezdte, különböző dolgokat megreformálva, a rítus 
és politika egységének [saisei icchi 祭政一致] restaurálásá-
ért, mindenekelőtt az Istenségek Hivatalát [Jingikan神祇官] 
újra helyreállítjuk […]”19 
此度王政復古，神武創業ノ始ニ被為基，諸事御一新，祭政一
致之御制度ニ御復被遊候ニ付テハ，先第一神祇官御再興御
造立...
A Jingikan 1869. október 21-én új hivatallal bővült. Ez 
volt a császári sírokkal foglalkozó hivatal Shoryōryō 諸
陵寮, melynek feladatai közé tartozott, hogy terjessze a 
korábban egyáltalán nem hagyományos shintō temeté-
si rítusokat, vizsgálja a császári családfát, és azonosítsa 
a császári sírokat.20 Később, 1871. szeptember 22-én a 
Jingikant nagy átalakítások után átnevezték Jingishōnak 
神祇省 és egyszerű minisztériumként funkcionált. Majd 
1872. április 21-én meg is szüntették és helyette létre-
hozták a Kyōbushōt 教部省. A Kyōbushō már nem csak ki-

hoz szóló császári rendeletben (Gunjin chokuyu 軍人勅
諭) a császár kifejti, hogy „úgy támaszkodik rájuk, mint az 
ő végtagjaira, és nekik úgy kell fölnézniük rá, amint a fe-
jükre”25. Ebben a rendeletben jelenik meg a legplasztiku-
sabb formában a „nemzet teste” elmélet. Itō Hirobumi 
伊藤博文 (1841–1909), a Meiji-korszak első miniszterel-
nöke így nyilatkozik 1889-ben: 
„...mondjuk azt, hogy az állam olyan, mint egy emberi test 
…mint ahogyan az agy irányítja a különböző feladatait a 
végtagoknak és egyéb testrészeknek, úgy kell a legfőbb ha-
talomnak felügyelnie és kontrolálnia a nemzet összes tag-
ját.” Később azt írja: „...az állam összes ereje egyesül az Ő 
Legfelsőbb Személyében, aki így tartja az Ő kezeiben … az 
ország politikai életét, úgy, mint az agy … az legbelső for-
rásra minden mentális aktivitásnak, amely megnyilvánul a 
négy végtagban és különböző testrészekben.”26  
Amint látszik, a kokutai esszenciája a császár isteni mi-
volta, mely az ősi shintō mítoszokban gyökerezik. Maga 
a restauráció pedig a kannagara no michi 神ながらの道, 
azaz „az istenekkel való úton”, úgy, mint az ősi, „istenek 
korában” jelmondat szellemében valósult meg.27  Ez lát-
szik az 1870. február 3-i Császári ediktum 大教宣布の詔 a 
Nagy Tanítás Kihirdetése szövegében is: 
„Amikor mi (a császár) tiszteletteljesen gondolkozunk 
azon, az égi istenek és az égi ősök megalapították az ősi 
alapelvet, és megmutatták a követendő utat. A következő 
császárok betartották azt, és továbbadták. A rituálé és a 
politika egységével [saisei icchi 祭政一致] és az egy aka-
rat tömegével, a politikai doktrínák fent tiszták és világo-
sak, így lent a cselekedetek romlatlanok voltak. Azonban 
a középkor óta, a hanyatlás és gyarapodás időszakai kö-
szöntöttek be attól függően, hogy a helyes út nyilvánva-
ló volt, vagy elfedték azt. Most, hogy a sors gyűrűje meg-
újított minden rendet, a politikai doktrínák mind tiszták, 
és ezáltal az istenek útja [kannagara no michi 神ながらの
道] megerősítést nyer. Ezért a tanításnak új hirdetőit jelöl-
tük ki, akik parancsba kapták, hogy terjesszék a tanítást az 
egész birodalomban.”28 
Az államigazgatás szintén centralizáción ment keresz-
tül és így született meg a kazoku kokka 家族国家 azaz a 
„családi nemzet”, melyben a császár a bölcs apa sze-
repét tölti be. Ő a nemzet atyja, a nép pedig az ő hű-
séges gyermeke.29 Nagy jelentőséget kaptak a nemze-
ti szimbólumok, úgy mint a nemzeti lobogó, császá-
ri portrék és a shintō szentélyek a rájuk jellemző épí-
tészeti stílusukkal és speciális rítusaikkal. Minden hi-
vataltól és alattvalótól elvárták, hogy része legyen a 
kokutai által kialakított hierarchiának, mint kozmikus 
normának.

15 Hardacre 1994: pp. 263–266.
16 Teeuwen, Scheid 2002: p. 204.
17 Reischauer 1995: pp. 104–105.

18 Lokowandt 1978: pp. 105; 262–264.
19 Idézi Lokowandt 1978: p. 248.
20 Kunaichō (ed.) 1997: pp. 91, 202.

21 Wachutka 2010: pp. 189–201.
22 Shākyamuni szó a történelmi Buddhára utal, hiszen Siddhartha Gautama
a Shākya törzs tagja volt.
23 Antoni 1995: p. 144.
24 Miller 1982: p. 93.

25 Gainty 2013: pp. 122–123.
26 Itō Hirobumi 1906: pp. 7–10.
27 Shōzō 1940: pp. 369–391.
28 Lokowandt 1978: pp. 266
29 Fridell 1970: pp. 144–155
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A kokutai rendszerének fontos részét képezte az állami 
shintō négy pillére: 
1. „A császári háztartáshoz tartozó shintō, a kōshitsu shintō 
皇室神道, amely a legfontosabb a négy pillér közül. A kō-
shitsu shintō három, a császári palotán belüli három szen-
télyhez tartozó különleges rítusok halmazát jelenti. Ez a 
három: a császári család isteni ősének, Amaterasu Ōmi-
kaminak, az elhunyt múltbeli császároknak, és az ég és föld 
kamijának bemutatott rítus.
2. A Japán legfontosabb szentélyében a Mie-prefektúrában 
található 三重県 Ise 伊勢 településen álló Ise Jingūben 伊勢
神宮 szintén Amaterasu Ōmikami, a kamik legfontosabb-
jának felállított szentély, melyben a bemutatott rítusok az 
egész japán nemzet érdekét szolgálták.
3. A háborús holtak lelke számára létrehozott szentély, a 
Shōkonsha 招魂社, melyet 1874–1875-ben építtettek csá-
szári támogatással és felügyelettel. Ebben a szentélyben a 
császárért vívott háborúban elhunyt háborús hősök lelke 
nyer nyugodalmat, és itt mutatnak be számukra rítusokat, 
felajánlásokat. 
4. A szentély shintō, azaz jinja shintō 神社神道, amely az 
összes állami felügyelet és kontrol alatt álló egyéb államosí-
tott szentélyt jelenti. A szentélyeket két csoportba osztották. 
Az egyik csoportba az Állami és nemzeti szentélyek (Kanko-
ku heisha 官国幣社) tartoztak. Ezek a nagy, jelentős fő szen-
télyek. A másik csoport a népi szentélyek (minsha 民社), vá-
rosok, falvak apró lokális szentélyei.”30 

Az államvezetés céljai pedig a következőben jelentek 
meg: „A japán hatóságok megbízást kaptak császári ház-
tartáshoz kapcsolódó shintō rítusok kidolgozására, fejlesz-
tésére, hogy ezek a rendezett, egységes shintō vallás rítu-
sainak modelljeivé válhassanak, és hogy az Ise szentélyt 
jobban integrálhassák a shintō császári családhoz tartozó 
részébe, és az Ise szentélyi kultuszokat közelebb hozzák a 
néphez. Fontos, hogy erősítsék a háborús holtak számára 
létrehozott szentélyek nemzeti jellegét, és növeljék a szenté-
lyek számát. Ugyanígy az összes állami kézben lévő szentély 
nemzeti arculatát erősítették, ezáltal növelve az emberek-
ben a nemzeti közösséghez tartozás érzését.”31 

Shintō rítusok mint hazafias kötelesség
Bár az 1889-es Meiji Alkotmány, a Birodalmi Alkotmány 
(Teikoku kenpō 帝国憲法) kimondta a vallásszabadságot, 
azonban ez a vallásszabadság csak a személyes hitre 
vonatkozott és külön hangsúlyozta, hogy a vallás nem 
befolyásolhatja a közrendet és közbékét.32 És bár a val-
lást valóban az emberek a saját meggyőződéseként ér-
telmezték, a japán erkölcsösséget elvárták mindenkitől, 

道真 megistenült lelkéhez kapcsolódó és Monju 文殊 azaz 
Manjushri boddhiszattvához kapcsolódó rítusokat végez-
tek, a Császári Oktatási Rendelet után 1891-ben az álta-
lános iskolai szabályok standardizációja ment végbe. Er-
re születtek meg az Általános Iskolai Ünnepnapok és az 
Ünnepségek Ceremóniáival Kapcsolatos Szabályozások 
(shōgakkō ni okeru Shukujitsu taisaijitsu no gishiki ni kansuru 
kitei, 小学校に於ける祝日大祭日の儀式に関する規程). Ezen 
szabályok első szekciója az alábbiakat írja elő: 
„A Kingensetsu 紀元節 (császárság napja), Tenchōsetsu 天
長節 (császár születésének napja), Genshisai 元始祭 (ere-
det napja), Kannamesai 神嘗祭 (újév első aratásának be-
mutatásának napja), Shinjōsai/ Niinamesai 新嘗祭 (az új 
aratás bemutatásának napja) napjain az iskolaigazgatók, 
tanárok és diákok összegyűlnek együtt az előadóteremben 
és a következő rítusokat mutatják be: (1) Diákok, tanárok 
és az igazgatók meghajolnak mélyen a császár és császár-
né képe előtt és imádkoznak mindkettejük hosszú életéért. 
Az iskoláknak, amelyek még nem helyezték ki a képeket, 
ki kell hagyniuk ezt a rítust. (2) Az igazgató vagy egy tanár 
felolvassa a Császári Oktatási Rendeletet. (3) Az igazgató 
és a tanárok együtt dolgoznak, hogy beleoltsák a diákok-
ba a hazaszeretet érzését és az urukhoz való hűséget, úgy 
hogy tiszteletteljesen elmagyarázzák a Császári Oktatási 
Rendelet szent célját, vagy úgy, hogy elbeszélik az első csá-
szár nagy tetteit, és a történelmi császárok erényeit, vagy 
úgy, hogy ismertetik ünnepnapok és ünnepségek eredetét, 
vagy úgy, hogy előadásokat tartanak, amelyek összhang-
ban vannak ezekkel az ünnepnapokkal, ünnepségekkel. (4) 
Igazgatók és tanárok a diákokkal együtt énekelnek olyan 
dalokat, amelyek ezekhez az ünnepekhez és ima napokhoz 
kapcsolódnak.” 42 
Ahogyan a császári házaspár szent képét, és a Császá-
ri Oktatási Rendeletet mint a császár saját szavát, egyre 
nagyobb szentséggel ruházták fel, úgy lett egyre szigo-
rúbb a protokoll velük kapcsolatban. Az 1890-es évek-
től minden prefektúra szabályokat hozott létre a táro-
lásukra. Ez a gyoei narabini chokugo tōhon hōzō kitei 御
影並勅語謄本奉蔵規程, azaz a Császári Portré és a Csá-
szári Rendelet Másolatának Megőrzésének Szabályzata. 
Az ezen tárgyak elhelyezésére szolgáló szentély oltár is 
egyre nagyobb fontosságnak örvendett, főleg miután a 
prefektúra vezetése hivatásos őröket bízott meg a szent 
kép és a rendelet őrzésére.43  
Mindezen intézkedésekkel párhuzamosan a kormány 
olyan gyorsasággal vezette be és konszolidálta a mo-
dern közoktatás intézményét, amelyet az Edo-kori koku-
gaku tudósok elképzelni sem tudtak volna. Az oktatási 
rendszer egyszerre bírta a modern felvilágosodás vív-

mert ez, ahogy a modern, kortárs vallástudós, Isomae 
Junichi 磯前順一 mondja: „nemzeti és így közügy” volt.33  
Az állam több törvénnyel is akadályozta a shintō papok 
pozíciójukból adódó bármiféle privát haszonszerzési 
kísérleteit, így is megkülönbözetve őket a csak „szek-
ta”-ként (kyōha 教派) definiált egyéb karizmatikus veze-
tők által vezetett vallási mozgalmaktól.34 Ezzel is arra tö-
rekedtek, hogy különbséget tegyenek a „szektariánus 
vallási” élet és az állami shintō-szentélylátogatás között, 
amely minden japán állampolgár kötelessége volt, vallá-
si és hitbéli meggyőződésre való tekintet nélkül.35 Mivel 
a rituáléknak nagy szerepe volt a nemzet egységesítésé-
ben, a fővárost, Tokiót úgy rendezték be, hogy alkalmas 
legyen hatalmas, sok embert megmozgató nemzeti ritu-
álék lebonyolítására.36 
A szentélyek állami kézbe való helyezését a japán né-
pesség többsége kétségtelenül elfogadta. A shintōra 
sokkal inkább a japán élet szerves  részeként, nem pe-
dig vallásként tekintettek – és tekintenek a mai napig. 
A szentélyt sem vallási intézménynek tartják, inkább a 
japán kultúra részét képező, annak megőrzése szem-
pontjából fontos közintézményt jelent az emberek szá-
mára.37 Erre egy jó példa a keresztény Tanaka Tatsu 田
中達 (1868–1920) 1915-ös Véleményem a Shintōról című 
könyve, melyet írók sokasága idéz, hogy bebizonyítsa, a 
shintō szentély látogatása nem vallási cselekedetnek mi-
nősül a japán emberek szemében.38  Vagy akár a nyuga-
ti misszionárius R. C. Armstrong (1876–1929), aki 1916-
ben így nyilatkozott: „A japánoknak igazuk van, amikor 
azt mondják a shintō nem vallás”.39 1918-ban pedig „a 
shintō mint nemzeti kultusz” teóriájában kifejti a shintō 
szentély-kultuszok szekuláris és nemzeti értékét: 
„[…] ezek a patrióta ceremóniák nem mások, mint a japán 
emberek császári ősei tiszteletének megtestesült nemzeti 
szelleme. Tehát a nemzeti szentélyekben való meghajolást 
így kell értelmezi. Ez nem különbözik attól, amikor mi le-
vesszük a kalapunkat a halottak iránti tiszteletből.”40  

A shintō mint kötelező tananyag
Az 1880-as évektől kezdve egyre fontosabbnak tartot-
ták a „hagyományos japán etika” oktatását az iskolák-
ban, ami előidézte a császár tiszteletére bemutatott 
rituálék és az állami shintōhoz kapcsolódó rítusok ko-
difikációját, rendszerezését. A császári házaspár fotóját 
először 1882-ben mutatták be, majd 1888-ben kezdték 
el szétosztani az iskolákban.41 Bár 1868 előtt a provinci-
ális iskolák leginkább a Konfuciuszhoz kapcsolódó Seki-
ten 釈奠 rituálét, a buddhista templomokhoz tartozó is-
kolák pedig Tenjin 天神 azaz Sugawara no Michizane 菅原

mányait, a nyugati rendszert, de tökéletes volt a koku-
tai eszme és a császár irányába történő tiszteletadás-
nak nevelésére is. A modern oktatás bevezetése az új, 
modern, teljesen európai alapú iskolarendszer és okta-
tás bevezetésével (1872) kezdődött. Az új általános is-
kolai rendszerben 4 év alsó tagozat, „kis iskola” (shōgak-
kō 小学校), és 4 év felső általános iskola, „középiskola” 
(chūgakkō 中学校) került bevezetésre. Az általános isko-
lák fő feladatául a „gyermeki odaadást és hűségre való ne-
velést határozta meg a kormány, amit a történetek oktatá-
sa és a nemzetről való értekezés által valósíthatnak meg”.44 
Az 1891-es Általános Iskolai Szabályok Alapelvei (Shōgak-
kō kyōsoku taikō 小学校教則大綱) első szekciója már ar-
ról ír, hogy az etikai és erkölcsi nevelés a legfontosabb 
feladata az oktatásnak.45 Az 1904-es nemzeti tankönyv 
azon része, mely az etikával foglalkozik, az első éves di-
ákoknak már ezt írja:
„Meiji császár 明治 Kōmei császár 孝明 fia, akinek a ne-
ve Mitsuhito volt, tizenhat évesen került trónra és pillanat-
nyilag ötvenhárom éves; a Császári Palotából kormányoz, 
és kedvesen gondját viseli az embereknek. Mint akik meg-
kapták a császár nagy áldását, az emberek mélyen meg-
hajolnak a császár képe előtt…” A második évben a di-
ákoknak a császár szerepét mint a hadsereg vezető-
jét kell megtanulniuk. Amikor negyedévesek lesznek, 
a tankönyv „Nagy Japán Birodalom” (Dainipponteikoku
大日本帝国) fejezete alatt, a könyv kifejti a császár iste-
ni leszármazását (a három császári jelvény és Amatera-
su isteni parancsa), Jinmu császár trónra emelését és a 
nemzetet irányító császárok töretlen leszármazási lán-
colatát, és ezek a kokutairól való elmélkedéssel együtt 
adja nekik a közös nemzeti összetartozás érzését. A fel-
sőbb éves osztályoknak pedig a nemzeti ünnepeket fej-
tik ki a „Huszonhét Ünnepnap és Ünnepség” című rész 
alatt. A Tanári Különkiadás pedig ezt az utasítást adja: 
„Értesse meg a diákokkal az ünnepségek fontosságát. Az 
ünnepségek alkalmával pedig, amikor a császár ünnepé-
lyes rítusokat végez, fejtse ki, hogy az embereknek önural-
mat kell tanúsítaniuk, tiszteletüket kell kifejezniük és szem 
előtt kell tartaniuk az úrhoz való hűség útját és az ország 
szeretetét.” 46 
Bár a shintō Japán ősi természetvallása, és mint ilyen, 
számos sajátos jellegzetességet hordoz, önmagában 
nem feltétlenül egyedi jelenség, hiszen sok más nép-
nél is kialakult sajátos, számos tekintetben shintōhoz 
is hasonló népi hitvilág. A japánok shintōval való kap-
csolata viszont teljesen egyedi. Míg más népek sokszor 
új gondolatokat, más vallásokat kívülről átvéve, mint-
egy felülírták a régieket, ez Japán esetében nem így zaj-

30 Fridell 1976: pp. 552–554
31 Fridell 1976: p. 555.
32 Ketelaar 1990: pp. 131–132.
33 Isomae 2007: p. 93.
34 Morrow 2011: Patriotism, Secularism, and State Shintō, pp. 3-7.

35 Nitta 2003: p. 266.
36 Shimazono 2009: pp. 93–124.
37 Morrow 2011: pp. 3–7.
38 Tanaka 1915. 
39 Armstrong 1916: pp. 429–433.
40 Armstrong 1916: p. 266
41 Yamamoto – Konno 1973: p. 73.

42 Yamamoto – Konno 1973: p. 81. (A fordítás forrása Susumu – Murphy 2009: 
pp. 93–124.)
43 Yamamoto – Konno 1973: pp. 99–107.
44 Katsube – Shibukawa 1984: pp.14–16.

45 Shimazono – Murphy 2009: pp. 93–124.
46 Katsube – Shibukawa 1984: pp. 92–94. Fordítás: Shimazono – Murphy 2009: 
pp. 110.
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lott le. A japán nép amellett, hogy a történelem fo-
lyamán rengeteg új dolgot vett át és integrált a sa-
ját kultúrájába, közben mégis meg tudta őrizni a saját 
ősi gyökereit. Ez figyelhető meg jelen értekezésem té-
májában, a Meiji modernizáció időszaka alatt is. Eb-
ben a korszakban a reformfolyamatok nagyon rövid 
idő alatt mentek végbe, de míg a modernizáció telje-
sen nyugati mintára történt, az alapjai viszont ősi Ja-
pán fundamentumok voltak. Ezek közül is a legfonto-
sabb a shintō, amely az Edo-kori kokugaku hatására, 
már mint eszme jelenik meg a Meiji-korban. A Mei-
ji-kori vezetés a kokugaku tanait tudatosan használta 
fel a modernizáció végbeviteléhez úgy, hogy közben 
megőrizhette, sőt nagyban erősíthette a japán nép 
nemzeti identitását. A shintōban gyökerező gondola-
tok alapján lehetőség volt a császári hatalom helyre-
állítására és egy egységes nemzettudat kialakítására, 
mely révén olyan erőre tett szert, hogy képes volt vég-
bevinni az Európában évszázadok alatt lezajlott mo-
dernizációs folyamatokat mindössze néhány évtized 
alatt. Japánnak ezúton sikerült elkerülnie a környező 
országokkal ellentétben azt, hogy gyarmati sorsra jus-
son. Mindennek hatására hamarosan a térség kiemel-
kedő gazdasági és katonai erejévé tudott válni. Amint 
látható, a japán történelem folyamán a shintō hol elő-
térbe, hol háttérbe szorul, de a japán nép tudatában 
mindig is jelen volt, és jelen van ma is, a shintō, azaz 
az „istenek útja”.
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úgy tekintett Buddhára, mint pusztán emberi lényre 
(Buddha a hagyomány szerint a Szangíti-szutta által 
felsorolt négyféle lehetséges születési mód – spontán 
születés, az anyaméhből, tojásból, nedvességből szü-
letés – közül az isteneknek és a déváknak kijáró spon-
tán születés által jött világra). Ugyanígy van némi kü-
lönbözőség a Szthaviraváda és a théravádin arhat-fel-
fogása között. A Szthaviraváda Szanghája nemcsak 
hogy megerősítette és megvédte az arhatok intézmé-
nyét, hanem a gyakorlatban is működtek a Szthavira-
váda Szangháján belül arhatok. A théravádin szerint is 
a legtökéletesebb emberek az arhatok, és ugyanazt 
az állapotot valósították meg, mint Buddha, azonban 
szerintük a mai világban már nem léteznek arhatok a 
világ romlottsága miatt. 
Mindezeket a gondolatokat a Skilton és Rónaháti forrá-
sokra támaszkodva „vetettem papírra”.
Viszont érdekes rávetni egy pillantást a théraváda 
buddhizmust támogató hazai alapítvány, a Dhamma-
pada Alapítvány honlapjára, ami szerint „Az öregek taní-
tása, a théraváda, a hagyomány szerint a Buddha eredeti 
tanítását őrző máig fönnmaradt legrégibb iskola. Szentirat 
gyűjteménye a Buddha halála utáni gyűléseken formáló-
dott, a három nagy könyv-együttesből álló úgynevezett Páli 
kánon (Tipitaka) a Buddha eredeti szavainak mai napig is-
mert legteljesebb és leghitelesebb forrása”. Mivel történe-
tileg a Szthaviraváda a Buddhizmus legrégebbi ága, ez 
a megnyilvánulás azt állítja, hogy Szthaviraváda egyen-
lő a théravádával. Ugyanezt üzeni a honlap azon ré-
sze is, ami a modern kori théraváda születését írja le: 
„A 18. század végén, a 19. század elején Thaiföldön egy 
olyan szerzetesi reformirányzat indult útjára Ácsán Szaó 
és tanítványa, Ácsán Man vezetésével, amely vissza kívánt 
nyúlni a Buddha eredeti tanításaihoz. A kezdeményezés ki-
váltó oka a Szangha elvilágiasodása, a hatalommal való 
egyre fokozottabb összefonódása, adminisztrációs rend-
szerének egyre eltúlzottabb előtérbe kerülése volt, ami fo-
kozatosan háttérbe szorította az eredeti célt: a szenvedés-
től szabadulást, a megvilágosodás keresését.” Ugyanúgy 
John T. Bullitt: What is Theravada Buddhism? magyarra 
fordított idézete alapján („A théraváda, az ‘öregek taní-
tása’ az a buddhista iskola, amely a Tipitakából, más né-
ven Páli Kánonból nyeri az inspirációját; azokból az írá-
sokból, amelyekről a tudósok egybehangzóan úgy véle-
kednek, hogy a Buddha tanításainak legkorábbról fenn-
maradt feljegyzései”) hasonló következtetésre, üzenetre 
juthatunk, hogy a théravádin a Szthaviraváda örökösé-
nek, kvázi „jogutódjának” tartja magát. Az is érdekes ta-
nulsága volt a jelen kérdés megválaszolásához szüksé-
ges elmélyedésnek, hogy az internet böngésző felüle-
teit használva, a „Szthaviraváda” kifejezésre rákeresve, 
túlnyomórészt a théraváda buddhizmust taglaló szócik-
kek jelentek meg.

 
1. A Buddhizmus-Atlasza

Japánban milyen elméletekkel próbálták
a különböző korok során összebékíteni
a Buddhizmust és a shintōt – „shin-butsu shūgō”?
A shin-butsu shūgō a Nara-Korszak (710–794) „találmá-
nya” volt az akkor elterjedőben levő Buddhizmus miatt, 
hogy a már korábbtól létező shintōval összeegyeztet-
hetővé váljék az új vallás. A shin-butsu shūgō elgondo-
lásai szerint a shintō istenei, a kamik, isteni természe-
tük ellenére alávetettek a karmának, és a Buddhizmus 
segít nekik megszabadulni a szenvedéseiktől. Eszerint 
a kamik megtérnek a Buddhizmusra, és védelmezik a 
Buddhizmust, tehát az utóbbi védőszentjeivé válnak. 
Az elképzelés szerint a Buddhizmus magasabb rendű 
volt a shintōnál, azonban az elképzeléssel a kamik léte-
zését sem tagadták. A shin-butsu shūgō egyik eszköze 
volt az építészetben, hogy közös shintōista-buddhista 
vallási épületkomplexumokat emeltek, azaz egy épület-
komplexumon belül helyezkedett el egy shintōista jinja 
(szentély) és egy buddhista oterā (templom). Ezeknek a 
szentély-templom együtteseknek volt a neve a jingū-ji, 
mely egy jellegzetes példája a Hossō-Ji Kamakurában, 
vagy Mie Prefektúrában található, ahol egy jinjába / jin-
ja mellé építettek egy buddhista sztúpát is. A jingū-ji 
rendszeren belül kezdetben buddhista oterākat emel-
tek shintōista jinjákba, vagy azok mellé, később azon-
ban a már meglévő buddhista oterāk területén is el-
kezdtek shintōista jinjákat építeni. Ez az építészeti rend-
szer a XIX. századig fennmaradt.
A Heian-korszakban, (794–1185) amikor a Tendai és a 
Shingon Buddhizmus is elterjedt Japánban, ill. maga a 
Buddhizmus nagyobb teret nyert maga számára, akadt 
példa a shintō szinkretizmusára is – a shintō szinkretikus 
irányzatai, amelyek a kamikat mandalában ábrázolták, 
vagy a legrégebbi shintō jinját, az Ise-Jinja-t azonosítot-
ták a Tendai és a Shingon Buddhizmus kettő mandalá-
jával (lótusz és gyémántvilág/anyaméh). Emellett a Ten-
dait és a Shingont alapító két szerzetes, Kūkai és Saichō 
is beemelték a helyi kamikat a panteonjukba. Mindket-
tő alapító szerzetes a helyi kamik jóváhagyását kérte a 
kolostora alapításakor. A korszak szinkretizmusára volt 

Mi a különbség a Buddhizmus théraváda
és szthaviraváda irányzatai között?
A Szthaviraváda (Sthaviravâda) irányzat a Buddhizmu-
son belül a Hinayana Buddhizmus egyik ága. A Szang-
hán belül az első „egyházszakadás” során, a Második 
Zsinat idején vált külön a Mahászangha (Mahâsańgha) 
ágtól, ami tulajdonképpen kettő találkozót ölelt fel, 
amelyek közül az első Vaisálíban, a második Pátaliput-
rában (Pâtaliputra) zajlott, kb. 37 évvel később az előb-
binél. Ezeket amiatt hívták össze, mert az első város-
ban élő és tevékenykedő bhiksukat (felvételt nyert férfi 
szerzetesek) azzal gyanúsították meg, hogy megszeg-
ték a vinaja, vagyis a szerzetesi közösségek (Szangha) 
szabályzatának néhány erkölcsi szabályát (vallásgya-
korlat), illetve amiatt az eltérő szemlélet- és gondol-
kozásmód miatt, hogy milyen cselekedetek és maga-
tartások jellemzik azokat, akik elérték az arhatságot2. 
Ez utóbbinál azok, akik el kívántak térni az eredetileg 
bevett gondolatoktól, úgy tartották, hogy egy arhat kí-
sértésbe eshet, megmaradhatnak benne a tudatlan-
ság nyomai, lehetnek kétségei, mások segítsége révén 
is szert tehet tudásra, és egy olyan felkiáltás segítsé-
gével is ráléphet a világ-feletti ösvényre, hogy „Duhk-
ha!”3, vagy akár még le is térhetett erről az ösvényről. 
Azonban ezeket a gondolatokat a társaság másik fe-
le az arhatság, vagyis az arhat-státusz leértékelésének 
tekintették, emiatt is ragaszkodtak az arhatság eredeti 
felfogásához. A vezetője az arhat-státusz újjáértelme-
zésének Mahádéva volt, őróla nevezték el az irányza-
tot Mahászanghának, avagy a „nagyobb közösségnek”. A 
másik irányzat felvette a szthavira (sthavira) „idősebb” 
nevet, utalva arra, hogy ők Buddha eredeti tanításait 
követik. Ezt lehet az első buddhista egyházszakadás-
nak nevezni. Érdemes megemlíteni, hogy a Buddhiz-
muson belül nem a tantételekben való különbözőség, 
hanem a vallásgyakorlatbeli (vinaja) különbségek szok-
tak szakadáshoz, szanghabédhához vezetni.
Az egyik legnagyobb különbség a kettő irányzat között 
az, hogy a Mahászangha követői hittek a lókóttaraváda 
(lokottaravâda), avagy a „Világfeletti” Buddha tantételé-

A Buddhizmus és Japán: Három kérdés, három válasz
a Buddhizmusról és a japán vallásosságról1

Írta: Vadász Fruzsina

ben, míg a szthavira irányzat követői nem hittek ebben, 
azonban ők sem úgy tekintettek Buddhára, mint pusz-
tán emberi lényre.
A Szthaviraváda (Sthaviravâda) irányzat szereti, jobban 
mondva szerette magát a legautentikusabb, legősibb, 
legtisztább Buddhizmusnak nevezni. Annak az ágnak 
tartotta magát, amiről az elitista szerzeteseket kritizá-
ló újítók leválni kívántak, tehát maga a Szthaviraváda 
(Sthaviravâda) irányzat, az arhatságot elérő vezető szer-
zeteseket védte, és az ő intézményüket támogatta, eb-
ben kívánta megőrizni az „eredeti Buddhizmust”. 
A théravádin (theravadin) irányzatot szokták a Hi-
nayana-irányzatok utolsó, ma is élő örökösének tekin-
teni, és mint ilyet, sokan szokták a Szthaviraváda (Stha-
viravâda) irányzat ma is élő „utódjának” nevezni. A 
theravadin a Szthaviraváda három iskolája (szammitíja, 
szarvásztivádin és a vibhadzsjavádin) közül a vibhadzs-
javádin kettő al-ága (mahísászika és théraváda) közül az 
egyik. Ma a theravadin Délkelet Ázsiában, azon belül 
is Mianmar, Laosz, Thaiföld és Kambodzsa területén, 
illetve Srí Lankán képviseli a Buddhizmust, ahonnan 
alapvetően ered. A théravádin ugyanis Asóka egyik 
fiá nak, Mahindának srí lankai térítő missziójának az 
eredménye volt, onnan terjedt tovább Délkelet-Ázsi-
ába.
Hogy mennyiben ugyanaz a két irányzat, és hogy meny-
nyiben térnek el egymástól, azt azzal a közhely-szerű 
mondattal tudnám leginkább ábrázolni, hogy „ugyan a 
folyó a forrástól a tengerbe ömlésig ugyanaz a folyó ma-
rad, mégsem léphet az ember mindig ugyanabba a folyó-
ba”. Azaz: a théravádin úgy tekinthető, mint az irányzat, 
ami leginkább megőrizte a Szthaviraváda jellemzőit. 
Alapvetően az egyik legkonzervatívabb ma is működő 
Hinayana irányzatról beszélünk, mind a vinaja, mind 
a szutta (sutta)4 aspektusokat tekintve, ahogy a Sztha-
viraváda is megőrizte eredetiségét a Mahászangha vi-
najájával és tantételeivel szemben. Ugyanúgy mind-
kettő csak a Tripitakát tartja mérvadónak, a Mahayana 
egyéb szuttáit nem. Azonban a théravádin Buddhát kö-
zönséges embernek tartja, míg a Szthaviraváda nem 

1 A tanulmányban a japán kifejezések Hepburn-féle átírás szerint szerepelnek.
2 Arahat/arhat: „A korai buddhizmusban Buddha tanítványainak legfőbb célja az 
arahat/arahant (páli) vagy arhat (szanszkrit) - “érdemes” vagy “tökéletes” – állapot 
elérése volt. Ők azok, akik megvilágosodtak és elérték a nirvánát.” (Forrás: BUDD-
HAPEST – HÉZKÖZNAPI BUDDHIZMUS: Arahat/arhat) 
3 Duhkha: A Buddha szerinti, az egész világra vonatkozó három nagy jellegzetes-
ség, vagyis laksana egyike, ami a „szenvedésteli” vagy „elégtelen” dolgokat takarja. 
(Forrás: SKILTON)

 4 „A Szútra-pitaka a Buddha szútráinak (páliul sutta), tanbeszédeinek gyűjtemé-
nye. A teljes Szútra-pitaka egyetlen máig fennmaradt változata a páli nyelvű, de 
a Közép-Ázsiában fennmaradt kézirattöredékekből tudjuk, hogy voltak szanszkrit, 
prákrit, gandhárí és más tájnyelvi változatai is, amelyek a különböző korai buddhista 
iskolákhoz tartoztak.” (Forrás: SKILTON) Tehát a sutta / szutta aspektusok a visel-
kedési-erkölcsi előírásokkal szemben a tantételek aspektusait jelölik.
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jellemző, hogy egy-egy irányzat erejéig még a taōt is be-
emelték a vallásba, így jött létre pl. az Onmyō-Dō (jóslás, 
démonűzés, asztrológia, fengshui, orvoslás), vagy a Shu-
gendō (hegyi aszketizmus) irányzat.
A Kamakura-korszakban (1185–1133) és a Muroma-
chi-korszakban (1333–1603), amikor a buddhista Tisz-
ta-Föld irányzat (Amida Buddhizmus), a Zen Buddhizmus 
és a buddhista Nichiren irányzat is létrejött. Ekkor jött lét-
re a honji-suijaku elmélet is, ami szerint minden shintōista 
kaminak megfeleltethető a hozzá tartozó buddhista bōd-
hiszathája is, ami a Kasuga-Jinja ábrázoló mandaláján is jól 
látható. A honji-suijaku elmélet azt tartotta, hogy a budd-
hista bōdhiszathák és a shintōista kamik tulajdonképpen 
azonosak, ugyanis a bōdhiszathák Japánban a kamik ké-
pében jelennek meg. A rendszerben a honji az eredeti, 
buddhista forma, a suijaku pedig a japán megnyilvánulási 
forma, azaz a kami. Ekkor már a shin-butsu shūgō nem a 
Buddhizmus és a shintōizmus összeegyeztetését, össze-
barátkoztatását jelentette, hanem a kettő összeolvadá-
sát. Emiatt is született meg a shintō megtisztításának és 
elkülönítésének a gondolata a Császárságot támogatók 
és a túlzott Buddhizmust ellenzők körében, ami szerint a 
kami a honji, a bōdhiszatha pedig a suijaku.

mondható el, hogy a.) egy-egy irányzat, vagy az abból 
az irányzatból később kialakult irányzat, ha külső be-
hatásra alakult meg, azok vagy kínai, vagy indiai beha-
tásra alakultak meg, ill. a kínai vagy indiai Buddhizmus 
elemeit viselik magukon, vagy az, hogy b.) önmaguktól, 
ugyan a külső buddhista behatásra, mégis japán alapo-
kon alakultak meg, egyfajta „belső-Buddhizmusként”. 
Ha ez utóbbi a „nem indiai, vagy kínai eredetű” kategó-
riába esik, akkor az alcímben szereplő kérdésre a vá-
lasz „igen”, ha pedig nem tarozik az adott kategória alá, 

a válasz „nem”. Japánban összességében a Mahayana 
Buddhizmus dominál, és nem jellemző rá a vadzsrajá-
na (wajrayana) és a théravadin (therawadin) Buddhiz-
mus, a buddhista világtérképeken sem jelzik, hogy ez 
utóbbi hatások Japánban érvényesülnének. Arra, amit 
„belső-Buddhizmusként” említettem, a legkézenfek-
vőbb példa a Nichiren Iskola, habár ennek az iskolának 
is vannak elemei a Tendai Iskolából, mely utóbbi pedig 
kínai hatásra jött létre, hiszen az alapítója, Saichō, Kíná-
ból hozta Japánba a Buddhizmust.

A Meiji-korszakban (1868–1912) igyekeztek a Tennō, 
azaz a Császár tekintélyét és hatalmát megerősíteni, 
emiatt törekvés volt a Buddhizmus meggyengítésére, 
a shintōizmus megerősítésére, ill. a kettő szétválasztá-
sára. Az időszakban, ill. még korábban, az Edo-korban 
(1603–1868) jelent meg a kokugaku, azaz a „nemzeti tu-
domány”, a shintō restaurációja és a neo-konfucianiz-
mus, ami a tenmeit, avagy az „Égi Mandátum”-ot hasz-
nálta legitimációs eszközként. A Meiji-korszakban vált 
államvallássá a shintō, avagy a kokka shintō, aminek a 
megerősítésére szolgált a shin-butsu bunri is, avagy a 
shin-butsu shūgō is, ami nem volt más, mint a Buddhiz-
mus és a shintōizmus különválasztása, ill. az erre irá-
nyuló törekvés. Ennek keretén belül tiltották be a kü-
lönböző szinkretikus irányzatokat is, mint a Shugendō 
irányzatot.

Van-e olyan buddhista irányzat Japánban,
ami nem indiai, vagy kínai eredetű iskolán alapul?
Alapvetően a japán Buddhizmusról az mondható el, 
hogy Japánba a Buddhizmus Indiából, a Kínában meg-
honosodott ágak, irányzatok közül, koreai közvetítéssel 
jutott el. A japán Buddhizmust tekintve tehát vagy az 

2. A Kasuga-Jinja ábrázoló mandalája, ami egy tipikus és szép példája a honji-suijaku elméletnek

A hat Nara Iskola:

Jōjitsu 625-ben vezették be, indiai eredetű

Hossō 654-ben vezeti be Dōshō, kínai eredetű

Sanron a VII. században jutott el Japánba, kínai eredetű

Kegon Japánba 736-ban jutott el, kínai eredetű

Ritsu 753-ban vezette be Japánba Ganjin, kínai eredetű

Kusha 710-784 jutott el valamikor Japánba, eredetileg indiai iskola, Japánba azonban Kínán keresztül érkezett

Ezoterikus Iskolák:

Tendai Saichō alapította 807-ben, aki Kínából hazatérve lett rend-alapító

Shingon Kūkai alapította 816-ban, aki Kínából hazatérve lett rend-alapító

Kamakura Buddhizmus:

Amida (Tiszta Föld) Iskolák – Indiából kerültek át Kínába, és onnan Japánba

Jōdo Hōnen vezeti be 1175-ben

Jōdo shin Shinran alapítja 1224-ben

Ji Ippen alapítja 1270-ben

Yūzū-nembutsu Ryōnin alapítja 1117-ben

Zen Iskolák – Kínából kerültek át Japánba

Rinzai Japánba 1191-ben vezeti be Eisai, az eredeti alapító Lin-csi Hszüan, Kína, 850 körül

Sōtō Dōgen vezeti be Japánba 1227-ben, az eredeti alapító Csao-san és Tungsan 850 körül

Ōbaku Iskola 1654-ben alapítja Ingen Japánban, a legfőbb behatás a Rinzai Iskola részéről van

Fuke
1254-ben vezette be Japánba Shinchin Kakushin, az alapító a kínai Pu-hua Csansi, a legfőbb behatás
a Rinzai Iskola részéről van

Nichiren Buddhizmus – a XIII. században élt Nichiren japán szerzetes (1222–1282) tanításain alapul
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A sakuhacsi egy egyszerű felépítésű fúvós hangszer, 
összesen öt lyuk van rajta, valamint egy bemetszés a 
cső felső végén, amire a levegőt kell fújni. Bár a japán 
kultúra és maga a sakuhacsi is igen népszerű a sziget-
országon kívül is, hazánkban mégis kevés olyan ember 
van, aki hagyományos japán zenével, s ezen belül is sa-
kuhacsival foglalkozik.
Kenéz László, a Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanára 
éppenséggel ezen kevesek közé tartozik.

Hogyan találkoztál a sakuhacsival és a japán zenével?
Hol hallottad először a hangszert?
Hogy pontosan mikor hallottam először, arra nem em-
lékszem, feltételezem csak, hogy ez még gyerekkorom-
ban történhetett, amikor a Sógun című tévéfilmsoroza-
tot élveztük a családdal. Utólag be is azonosítottam a 
hangszert, hiszen a filmben több helyen is valóban sa-
kuhacsi szólt, bár akkor ezt még nem tudtam. E pillana-
tok hangulata viszont megmaradt. Arra azonban már 
pontosan emlékszem, hogy 2006-ban, amikor az inter-
neten már sok minden hozzáférhetővé vált, egyszer 

Ő volt a Justin?
Igen, teljes nevén Justin Senryu Williams, aki angol ál-
lampolgár ugyan, de Japánban és a Távol-Keleten más-
hol is hosszú éveket töltött. Vicces volt, mert Justin 10 
évvel fiatalabb nálam, nem is tudom, hogy akkor ő 
már hány éve tanulhatott, mindenesetre számomra 
elérhetetlen magasságú, vagy inkább mélységű volt a 
tudása. Most, hogy már lassan közelítek hozzá és lá-
tom, illetve hallom, hogy az első lépések milyenek a 
saját tanítványaimon, sokszor újraélem ezeket a kez-
deti pillanatokat. A sakuhacsit ugyanis, annak ellené-
re, hogy milyen egyszerű felépítésű hangszer, nem vé-
letlenül tartják a világ egyik legnehezebb hangszeré-
nek. Ebben, Virág már neked is van tapasztalatod...

Igen... És hogy jutottál el Justinhoz,
vagy miért pont őt választottad?
Az volt a kiindulópontom, hogy olyan tanárt keresek, 
aki elérhető Magyarországról, hiszen itthon ilyen nem 
volt. Találtam egy honlapot, ahol egy listában sok ta-
nárt találtam, s ebben volt Justin is, Prágából. Arra 
gondoltam, hogy oda azért nem lehetetlen elmen-
ni olykor. Írtam neki, hamar válaszolt is, nagyon ked-
vesen, de azt is rögtön megírta, hogy már nem Prá-
gában lakik, hanem visszaköltözött Londonba. Mivel 
azonban felajánlotta, hogy próbáljuk meg online, Sky-
pe-on keresztül az órákat, belevágtam vele. Így indult 
a komoly tanulás. A családtól azt kértem születésna-
pomra, hogy vehessek három órát (nem volt olcsó), 
az majd, gondoltam, helyre tesz, onnantól majd me-
gyek egyedül tovább. Csak hát ez nem így működik. Az 
alatt a három óra alatt kiderült, hogy az elképzeléseim 
gyakorlatilag alig fedik a valóságot. Be kellett látnom, 
hogy egyedül nem boldogulok, muszáj tanulnom.

És akkor végül is azt, hogy te milyen stílusú sakuhacsi 
zenét játszol, részben ez a véletlen tanárválasztás is be-
folyásolta.
Így van, mert tudomásom szerint Európában Justin az 
egyetlen, aki ezt az iskolát, a Szeien rjút tanítja. Egy 
amerikai tanítványról tudok még, aki szintén tanít, s 
biztos vannak még mások is Japánon kívül, de nem so-
kan. Maga a választás úgy esett, hogy Justin megkér-
dezte első alkalommal, hogy mit szeretnék tanulni, mi-
vel az, hogy sakuhacsi, csak az ernyőfogalom, valójá-
ban nagyon sokféle iskola van, az iskolák között alig 
van átjárás, mert különböző a kotta, különböző a já-
tékmód, különböző a repertoár. Tradicionális sakuha-
csi játékot tanulni, úgy általában tehát nem lehet. Kér-
deztem, hogy esetleg meg tudja-e mutatni, hogy ho-
gyan szól a különféle iskolákban a hangszer, így Justin 
mutatott néhányat, olyat, amit ő is tanít, háromra em-
lékszem most így kapásból.

csak előbukkant ez a hangszer és nagyon megragadott 
a hangja. Ekkor raktam össze a gyerekkori emlékkel, 
hogy hát persze, ez volt az! A hang, a japán hangulat, 
ami belőle árad, ez fogott meg, ez volt az első tudatos 
benyomás. Mivel nyár eleje volt, és volt szabadidő rá, 
mindjárt neki is álltam készíteni egy hangszert. Persze, 
semmit nem tudtam erről, csak láttam, hogy hogyan 
néz ki, illetve találtam egy leírást, amiben benne volt, 
hogy hány lyuk van rajta, milyen hosszú. Fogtam hát a 
bambuszt, amit szereztem és nekiálltam. A bambusz-
cső amúgy egy kerti fáklya volt, sok munka volt vele, de 
végül is az első hangszer így megszületett. Nagyon cso-
dálkoztam, hogy egyszer csak megszólalt! Igaz, hamis 
volt, és nem tudtam, hogy hogyan kell azokat a jelleg-
zetes effektusokat létrehozni, de elkezdtem fújogatni. 
Innen indult a történet, majd ettől kezdve évek alatt, 
hosszú szünetekkel jutott el odáig, hogy végül 2011-
ben, amikor egy sérülés miatt sokat kellett pihennem, 
előszedtem ezt az öreg hangszert és nekiálltam komo-
lyabban a gyakorlásnak. Ez két évig tartott, s ezután, 
2013-ban kerestem végül tanárt.

Ami az iskolák közül megragadott a Szeien rjúban, 
az az egyszerűség. A hangszerjáték, mint egy ar-
chaikus szobor, minden manírt, díszítést, trükköt, 
figurát nélkülöz.

Justin is ajánlotta, hogy érdemes ezzel kezdeni, leg-
alábbis egy-két darabot megtanulni belőle, mert erre 
később rá lehet építeni az összes többi mindent, a dí-
szítést, a kiegészítő elemeket. Akkor még nem tudtam 
megfogalmazni pontosan, hogy mi fogott meg ebben 
az egyszerűségben, a fülem sem volt még olyan anali-
tikus, mint most, a sakuhacsi szellemiségéről sem tud-
tam semmit, így nem fedeztem fel az egyszerűség mé-
lyén rejlő komplexitást, egyszerűen csak megfogott. 
Hamar kiderült azon ban az is, hogy ez az egyszerűség 
valójában nem kezdete a dolgoknak, hanem a vég-
pontja, amit el kell érni, s odáig borzasztó hosszú út 
vezet, s nem csak hangszertechnikailag, hanem szel-
lemileg is.

Korábban zenéltél már valamit?
Sok hangszeren játszottam, azóta is folytatom a fel-
fedezést, újabb és újabb területekre hatolok be, mert 
egyszerűen szeretem a zenét, szeretem azt az izgal-
mat, amit egy új hangszer felfedezése jelent. Zeneis-
kolába azonban nem jártam, a sakuhacsi az a hang-
szer, amivel a legtöbbet foglalkoztam eddig.

Szóval az a barokk szvit, amit tegnap este játszottál, 
csak ilyen játszogatás?
(Az interjú Uszón, a Tan Kapuja Buddhista Főiskola elvonuló he-
lyén készült a nyári szuizen, vagyis fújó meditációs elvonulás 
alatt.)
Azt csak úgy fölszedtem.

Csak úgy hobbiból ilyeneket megtanulsz...
Igen, szeretem ezt, a furulyát is. Később kezdtem el 
rajta tanulni, mint sakuhacsin, egyszerűen amiatt, 
mert amellett, hogy szeretem a japán zenét, és vonz, 
hogy hogyan lehet a hangszert meditációként meg-
szólaltatni, az a fajta zeneiség, zenei gazdagság, ami 
az európai zenében van, mindig is érdekelt és érdekel 
most is. Szeretek megtanulni darabokat, különösen a 
barokk zene foglalkoztat. Egyébként basszusgitáron 
rockzenét is játszottam egy ideig fiatal koromban, így 
kezdtem, de most végre elkezdtem viola da gambán is 
tanulni, ez volt még egy régi álmom, ám sokszor elő-
veszem a jazzgitáromat is, mert a jazz is már régóta iz-
gat, szeretném megérteni a kulcsát. Művelem magam 
zenei téren, szabadidőmben, persze a sakuhacsi azon-
ban más, ez hivatás, s ilyenként különleges helyet fog-
lal el az életemben. Minél többet foglalkozom vele, an-
nál tisztábban látom azt az individuális utat, amelyen 
járok. Ennek fontos része a hagyomány, illetve a ja-

„Inkább egyfajta életmód ez, az önművelés végtelen
hosszúnak tűnő útja, igazi szellemi kihívás.” – 
Interjú Kenéz László sakuhacsijátékossal
Készítette: Bartucz Virág
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pánokra jellemző szigorú hagyomány-követés, de már 
látom azt is, hogy ez miképpen alakulhat egyedivé, itt-
honivá, nekünk szólóvá.

Mesélted, hogy egyszer, amikor felléptél,
úgy konferáltak be téged, mint sakuhacsi művészt,
és mondtad, hogy inkább azt szereted, ha sakuhacsi- 
játékos néven emlegetnek.
Igen ez gyakori eset. Vannak kategóriáink, s ha valaki egy 
hangszeren játszik és színpadra is lép, akkor nyilván mű-
vész… A sakuhacsi tanulás és játék azonban nem művé-
szet, vagy nem elsősorban az, ahogy nem is technika, ha-
nem valami egészen más, európai fogalmakkal nehezen 
definiálható valami. Ezt te is tapasztalod, Virág.

Inkább egyfajta életmód ez, az önművelés végtelen 
hosszúnak tűnő útja, igazi szellemi kihívás. Az em-
ber gyakorol a hangszeren, de közben magán dol-
gozik, észreveszi, hogy lekopik ez-az közben, az is, 
hogy művészi célokat valósítson meg általa.

Ezért nem gondolom művésznek magam, nem a művé-
szi teljesítményen van a hangsúly. A „játékos” azért jó 
szó, mert ha meg lehet őrizni azt a fajta örömöt, amit a 
játékok nyújtanak, akkor a hangszerjáték élethossziglan 
megmarad, hálás dolog és nagyon sok örömet ad. S ez 
sokszor jól kompenzálja a hangszertanulás megpróbál-
tatásait. Másfelől, és ez nagyon furcsa, az is ide tartozik, 
hogy alapvető fontosságú e hangszernél a játékos tudat-
állapota, szinte azt mondhatnám, hogy ez fontosabb, 
mint maga a hangzás. Egy művész soha nem adná fel a 
hangzást. Az elme nem művészi kategória, nem feltét-

ez a hangszer vallásos, szerzetesi használatából, vagyis a 
zen buddhizmus kolostori gyakorlatából következik. Er-
ről ugyan nagyon kevés adatunk van – aki itt kutat, a ma-
ga tapasztalatai alapján teszi, mert a hagyomány meg-
szakadt, a hangszerjátékos szekta megszűnt, pontosab-
ban megszüntették még akkor, amikor a buddhizmust 
is háttérbe szorította a restauráció Japánban. Nem lehet 
pontosan tudni tehát, hogy mit és hogyan csináltak ezzel 
a hangszerrel, de nagyon sok elképzelés van. Az biztos 
– bárki megtapasztalhatja –, hogy megszólaltatása, ép-
pen extraordinális nehézsége miatt, szellemi kihívást is 
jelent. A sakuhacsi kialakítása mint fúvós hangszer, való-
színűleg nem véletlen, hiszen a távol-keleti hagyomány-
ban a lélegzésnek rendkívül fontos szerepe van a medi-
tációban. Ahogy ezt a hagyomány szépen és egyszerű-
en megfogalmazza, a légzésszabályozás, a légzés azért 
a kiindulópont, mert ebben találkozhat az ember teste 
és lelke. Ám ezek a fogalmak másodlagosak, ahogy más 
fogalmak sem alkalmasabbak arra, hogy a gyakorlás ta-
pasztalatát pótolják. Az, hogy valamit elkezd az ember 
csinálni következetesen, hónapokon, éveken keresz-
tül frusztrálja magát azzal, hogy nem tudja megcsinál-
ni, amit szeretne, nos, ez azért meghozza a maga gyü-
mölcseit, át tud törni bizonyos határokon, például azon, 
hogy fogalmakkal és elképzelésekkel közeledjen a va-
lósághoz. Aki egy hangszeren megtanul, szintén hatá-
rokon képes áttörni, kénytelen is megtenni, de miért is 
nézne hátrafele, ha már túl van az akadályokon és elér-
te, amit szeretett volna?

A sakuhacsival azonban a tanulás folyamán nem 
egyszerűen áttörünk saját korlátainkon, hanem azt 
is észrevesszük, hogy már nem abba az irányban 
haladunk, amerre elindultunk.

Aki önmagát figyelve győzi le a kudarcokat, az nem fog 
belefeledkezni a sikerbe, amit a teljesítményével esetleg 
elér. Nem gondolom persze, hogy egy művésznek felada-
ta lenne ilyen mélységű önismeret, de egy zen szerzetes-
nek ez kötelező penzum. A művésznek az a dolga, hogy 
kiművelje a hangszerjátékát, ám a szerzetesnél teljesen 
mellékes, mire jut a hangszerrel, mert más motiválja.

Így európaiként egy ennyire más kultúrával foglalkozni, 
mindig sziszifuszi tevékenységnek tűnik, már csak olyan 
szempontból is, hogy mennyire ismerik el a kultúráján kí-
vül foglalkozókat?
Így van, valóban nem kell aggódni, hogy miként csábít el 
a siker... Idegen dolgokat művelni nehéz, hiszen nem is-
mertek azok a kritériumok, amelyek alapján ezt a zenét, 
ezt a hangzást értékelni kellene, marad tehát a furcsa-
ság, az egzotikum, amivel nem nagyon lehet mit kezde-
ni. A sakuhacsi zene első hallásra unalmas, hosszú han-
gok egymás után, nagy szünetekkel, érthetetlen, hogy 
miért olyan, amilyen, ráadásul a zeneanyag is szokat-

len vesszük észre a hétköznapok során, mert használjuk, 
működtetjük és így van ez a művészetben is.
A sakuhacsi azonban zen buddhista eszköz, amit úgy al-
kottak meg, hogy visszavezessen önmagunkhoz, hogy 
ráeszméljünk az addig észrevétlenül zajló életünkre. Ha 
művészetként fogjuk fel, vagyis például a hangzásra fi-
gyelünk, akkor ugyanúgy működik az elménk, mint ami-
kor bármilyen más problémát igyekszünk megoldani. 
Ha azonban arra figyelünk, hogy miként reagálunk egy 
problémára, hogy mi mozdul meg bennünk, hogy ho-
gyan próbáljuk meg kicsikarni mindenáron a sikert, ak-
kor valami más történik, mint szokott.

A sakuhacsi esetében megkerülhetetlen az,
hogy szerzetesek használták eredetileg; így kötődik
a zen buddhizmushoz. A zen kezdetben is jelen volt
a te esetedben, vagy inkább csak a hangszer érdekelt?
A hangzás megragadott, s mivel egy új, izgalmas hang-
szer volt kezdetben, technikai értelemben érdekelt, nem 
láttam, nem értettem a zen buddhista kontextus jelen-
tőségét.

Ám nagyon hamar kiderült, hogy a hangszer hát-
terében egy világ rejtőzik, egy lassan kibontakozó, 
mély szellemi tartalom, ami fokozatosan egyre von-
zóbbá vált számomra.

Megértettem, hogy a hangszer, egyetlen iskola reperto-
árja, vagy akár egyetlen darab is, e beágyazottság miatt 
kimeríthetetlen. Vannak hasonló felépítésű fúvós hang-
szerek Koreában és Kínában is, de nincs mögöttük ez a 
tartalom, nincs mögöttük ez az óriási nagy épület, ami 

lan, tele van hamisnak hangzó hangokkal. Akkor lehet-
ne megérteni, ha az ember elkezdene vele foglalkozni, 
de ez nyilván nem várható el a közönségtől. Ezért van 
az, hogy nagyon ritkán játszom kommentár nélkül, min-
dig mondok pár szót arról, hogy ez vagy az mit jelent, 
mire és hogyan érdemes figyelni. A hangszertanítás so-
rán is mindig beszélgetünk, mindig elmondom, hogy va-
lamit milyen kontextusban érdemes szemlélni, mert ak-
kor a helyére lehet tenni, vagy legalábbis el lehet kezdeni 
barátkozni egy-egy gondolattal. Amúgy szerintem ez kö-
zös átka minden idegen kultúrával foglalkozó embernek, 
szembe kell néznünk azzal, hogy nem tudunk falakat át-
törni közvetlenül magával az adott dologgal, muszáj va-
lamit kitalálni.

Te magad, miként jutottál el addig, hogy sakuhacsit
taníts?
Valahogy ez magától megtörtént, mert sokan érdeklőd-
tek, tanultak volna. Filozófusként végeztem, így nem esik 
nehezemre tágabb kontextusokba foglalni a dolgokat. A 
japánok csak megmutatják, hogyan kell csinálni, és a ta-
nítványnak boldogulnia kell, ahogy tud.  Nálunk ez nem 
működik. Muszáj a technika mellett a zen buddhizmus-
ról, a japán művészetekről, a meditációról, a szerzetes-
ségről is beszélni, ezeket összefogni és egy tanulási fo-
lyamat részeként bemutatni. Valamennyire persze én is 
követem azt a metódust, ahogyan Japánban tanítanak. 
Mindig van egy pont, amikor már nem lehet tovább ma-
gyarázni a dolgokat, csak így szólni: elég, csináld csak azt, 
amit mutattam, csináld úgy, ahogy mutattam és a dolog 
egyszer csak elindul a saját útján.
Fontos és ide kapcsolódó kérdés, hogy integrálható-e 
egyáltalán a mi saját kultúránkba bármilyen idegen kul-
túra. Nem kell feltétlenül a Távol-Keletre gondolni, elég 
a szomszéd népekre pillantani. Van-e helye, hogyan le-
het helye, hogyan illeszkedhet ahhoz, ami már van? Az 
első lehetőség, hogy nem illeszkedik, megmarad a pol-
con, mint érdekesség, és valójában intaktak maradunk. 
Szeretjük persze, de nem történik velünk semmi komoly 
általa. A másik, hogy azonosulunk az idegennel, és kilé-
pünk ebből a kultúrából, olyanok leszünk, mint az ide-
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gen, úgy mászkálunk az utcán is, ugyanolyan ruhában, 
mintha mi is idegenek lennék. Ez is egy lehetőség, sokan 
élnek is vele.

Én azonban az igazi integráció lehetőségét keresem. 
Például azt, hogy hogyan lehetne ezt a hangszert élet-
módszerűen az életünk részévé tenni, de úgy, hogy 
az ne egy idegen test legyen és ne is csak szórakozás.

Erre alkalmas eszköznek tűnik például az improvizáció, 
ami nem tartozik a hagyományos formához, azonban a 
hagyomány keretei közt maradva lehetőségeket ad új 
utak felfedezésére.

Befejezted a Szeien rjú iskolát?
Szoktál még órát venni a Justintól?
Igen, befejeztem, és most szünetelek e téren. Elkezdtem 
ugyan egy másik iskolát is tanulni, de egyszerűen úgy 
éreztem, hogy tele vagyok. Nem tudtam már megfelelő-
en memorizálni a darabokat, megteltem. Pár évet most 
kihagyok, csak azt tanulom meg magamtól, ami megtet-
szik. Azt a készséget is megszereztem, hogy akár hallás 
után, vagy ha van kotta, az alapján meg tudok szólaltat-
ni darabokat. Írni is mindenképpen szeretnék a követke-
ző évben, összegezni a tapasztalatokat. A hagyományt is 
szeretném ápolni. Tavaly bebocsátást nyertem az egyik 
olyan kolostorba, ahol még évente egy alkalommal, ün-
nepi keretek között megszólaltatják a sakuhacsit. Sajnos, 
a járvány miatt elmaradt ez az esemény is, talán jövőre 
már megrendezik és én is részt vehetek rajta hangszer-
játékosként.

Miként alakult a zen buddhizmussal való kapcsolatod
az életedben? Filozófia szakon végeztél, filozófiából
doktoráltál, így a vallásosság valójában mit jelent
számodra, hogyan jutottál el a filozófus-léttől a zenben 
való működésig?
Nem volt nehéz az „eljutás”, mert Magyarországon a zen, 
karaktere miatt, a tudomány felől is vonzza az embere-
ket – nem követel semmiféle dogmatikus elköteleződést, 
szabad szellemi kaland inkább. És ez a filozófusban is 

Japánról már-már közhelyes megállapítani, hogy az 
ellentmondások és szélsőségek országa, a mosoly or-
szága, a felkelő Nap országa, de oly sok mindennel 
jellemezhetnénk még, mindenesetre ezen ország neve 
hallatán bizonyára mindannyiunk elméjében megjele-
nik egy kép, egy hangulat, egy érzés, mely sajátságosan 
Japánra utal. A nehezen meghatározható, de mégis jól 
megkülönböztethető hangulat, mely Japánt azzá teszi, 
ami, bizony nagymértékben összefügg e távoli táj ter-
mészeti adottságaival (melyben népe is formálódott), 
s endemikus és régen meghonosított növényeivel. Elég, 
ha arra gondolunk, hogy a bonsai, az ikebana, a  japán 
kertek, a különlegesen metszett fák (niwaki), a teraszos 
kis rizsparcellák, és a számtalan különleges konyhai 
alapanyag, melyet a japánok ősidők óta termesztenek, 
mennyire más, mint bárhol a világon, és ezek mennyire 
egyedien hozzátartoznak a „japánsághoz”.
Ezen írásunkban engedjék meg, hogy egy meglehe-
tősen korlátozott (lehetetlen is lenne teljes körű nö-
vény-lajstromot írni, esetleg Jisaburo Ohwi Japán nö-
vényvilágát leíró botanikai művének („Flora of Japan”) 
teljes terjedelme lenne erre alkalmas, bár a szerző a 
kulturális vonatkozásokról a növények kapcsán érthe-
tő okokból nem sokat említ), és szubjektívan válogatott 
felsorolást közöljünk néhány nevezetes növényről, me-
lyek meghatározzák Japán arculatát.
Még mielőtt bemutatnánk e néhány növényt, érdemes 
megemlíteni, hogy miként a japán kultúra minden ele-
mére, úgy a kertészetére, tájgazdálkodására és mező-
gazdaságára is nagymértékben jellemző, hogy azzal 
együtt egyedi, hogy nagyon sokat vett át más, ősi kul-
túrákból, így Indiából és Kínából, az újabb korokban 
pedig Európából és Amerikából is. Hasonlóképpen, bár 
Japán őshonos növényvilága páratlanul gazdag (6000 
faj!), sok fajt Kínából telepítettek be, és nemesítették 
azokat saját ízlésük szerint, így végül Japán második ha-
zája lett olyan növényeknek, mint a fás bazsarózsa (Pa-
eonia suffruticosa), a kerti krizantém (Chrysanthemum 
indicum), a japán kajszi (Prunus mume), vagy a japán 
boglárkacserje (Kerria japonica). (KÓSA, 1968.) A hazánkban 
közismert japán akác (Sophora japonica) sem bennszü-
lött faja a szigetországnak, hiszen Kínában, Koreában 
honos, és Japánban csak szórványosan ültetik, de a 
Nyugat felfedezői Japánban látták meg először e fát, s 
ezért került tudományos nevébe is, hogy japán.

alapvető vonás. Nem is nevezném ilyen értelemben val-
lásnak, amennyiben a vallásnál fontos szempont, hogy 
legyen néhány megkérdőjelezhetetlen igazsága, me-
tafizikai elköteleződése. A zenben semmi ilyesmi nincs. 
A forma szigorú, de a belső szabadság, az mérhetetlen. 
Nyilván sokféleképpen lehet megközelíteni a zent, le-
het gondolkodni róla, elemezni, de lehet úgy is művel-
ni, hogy az ember ezekkel egyáltalán nem foglalkozik. 
Szoktam mondani, hogy ha valaki, aki semmit nem tud 
a zenről, bemegy a kolostorba, követi, amit többiek, és 
csak azt csinálja, amit mutatnak neki, s úgy, hogy akár 
egy kukkot sem ért semmiből, akkor is megtörténik vele 
az a mélyreható változás, ami ennek az egésznek a célja.

Annyi az egész, hogy a cselekedeteinkkel megvál-
toztathatjuk magunkat – magasabb minőségű éle-
tet tudunk élni, hogy ha dolgozunk magunkon.

Harmadik mozzanatként megemlítem azt, amiről már 
korábban is volt szó: mindehhez az elménk a kulcs. Az 
elme működése megváltoztatható. És így visszatérve a 
filozófiához: azért volt könnyű a zen felé tájékozódnom, 
mert eleve azért mentem filozófia szakra, hogy megvál-
tozzon valami. Nem tudtam még mi, csak valami változ-
zon. Nem megérteni akartam, mi történik, hanem vál-
toztatni rajta. A filozófia ma nem erről szól. Akadémiai 
szinten művelve egy tudományterület, amelynek meg-
vannak a maga elfogadott szabályai, megvan a játéktere. 
Nekem ez túlságosan akadémikus volt, ebből is fakadt 
talán az is, hogy nem igazán sikerült megvalósítanom, 
amit szerettem volna, az adott kereteken belül. Engem 
mindig is az izgatott, hogy mi van ezen a játéktéren kívül? 
Arra gondolok ezzel, hogy vannak emberek, akik elhagy-
ják az otthonukat, vállalva a kényelmetlenséget – neki-
vágnak a tengernek, még ha nem is lehet tudni, hogy mi 
lesz. Lehet, hogy semmi, lehet, hogy elpazarolják az éle-
tüket, mégis keresni kell, tartani kell valami felé…
Engem is ez indított útnak, hogy neki kell menni a dol-
goknak, akár fejjel a falnak, de át kell lépni a határokat… 
A zen erre nem csak lehetőséget ad, hanem egyenesen 
megköveteli.

Kezdjük hát a nevezetes japán növények
bemutatását:

A bambusz – Take 竹
A legészakibb, hideg telű japán főszigeten, Hokkai-
dón, éppúgy honosak a bambuszok egyes fajai, mint 
a szubtrópusi, déli Ryukyu szigeteken. Japánban körül-
belül 237 bambuszfaj tenyészik, de ezeknek egy igen 
jelentős része (a Phyllostachys nemzetség összes faja) 
Kínából lett betelepítve a régi korokban. (KÓSA - TIHANYI, 

1998.) A japán nép számára a bambusz a rugalmas erőt 
szimbolizálja, gyors megújuló képessége miatt pedig 
kiváló példa az emberek előtt. Ugyanakkor a néphagyo-
mány szerint a bambuszok ritka virágzása (főleg a bot-
nádak, a Phyllostachyos esetében több mint 100 évente 
esedékes) kedvezőtlen előjel, mivel a virágzás és magok 
érése után a növények elpusztulnak, s évekbe telik, míg 
újra fölhasználható vastagságú szárakat lehet a magról 
kelt egyedekről gyűjteni. Elképzelhetjük, hogy azokban 
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Japán jellegzetes növényei
I. rész: Take, Sugi, Sakura1 
Írta: Gál Tamás

1. Bambusz (Phyllostachys nemzettség)

1 A japán kifejezések Hepburn-féle átírás szerint szerepelnek.
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a korokban, mikor egyes emberek megélhetése a bam-
buszoktól függött, micsoda kárként élhették meg az ál-
lomány átmeneti pusztulását. A bambusz éppúgy alap-
anyaga használati tárgyaknak, mint amennyire dísze az 
udvarnak és a háznak, kertnek, vagy éppen fontos ele-
me a konyhaművészetnek… a sok bambuszfaj (s e fa-
jokon belül olykor vannak változatok és fajták is) közül 
mindegyiknek megvan a maga felhasználási területe.
A Kínából származó, de Japánban sok száz éve ter-
mesztett fajok közé tartozik a helyi kézművesiparban 
legnagyobb mértékben használt, és rügye miatt étkezé-
si célra is kedvelt moso (Phyllostachys edulis), valamint 
a madake (Phyllostachys bambusoides), melyet a japán 
építészet, és kézművesipar nagyon megbecsül, s mely 
a sakuhacsi fuvolák autentikus alapanyaga. E két faj, 
bár impozáns méreteivel, vastag száraikkal sok hazai 
kertbarátot is lenyűgöznek, sajnos nem a legkönnyeb-
ben nevelhetők hazánk éghajlatán, bár egy-egy gyűj-
teményben vannak szép példányok. A botnád (Phyl-
lostachys) nemzetség, melyeknek gyűjtőneve chiku 
vagy take, egyébként számos nagyon jól alkalmazkodó 
fajt foglal magába, így a hazánkban leggyakoribb kerti 
bambuszokat is (Phyllostachys aureosulcata, Phyllosta-
chys viridi- glaucescens, Phyllostachys aurea stb.). 
A Japánban őshonos bambuszok közül kiemelendő a 
különlegesen nagylevelű japán legyezős törpebam-
busz, a sasa (Sasa palmata), és rokonfajai (Sasa tsuboia-
na, Sasa kurilensis), melyek a Föld legészakabbi elter-
jedésű bambuszai. Egyedülálló hangulatot árasztanak 

A matsu-ág fontos kelléke az ikebanának, és az újévi 
díszítéseknek is. A hosszútűs fenyő rendszerint egyike 
a japánkertek legfontosabb növényeinek. A kuroma-
tsu (Pinus thunbergii) mellett több faj honos Japánban 
(Pinus densiflora, Pinus parviflora, Pinus amamiana, 
Pinus liukiuensis, Pinus hakodensis, Pinus koraiensis). 
Természetesen e fenyők nem csak díszei a japán táj-
nak, faanyaguk, magjuk (elsősorban a koreai cirbolya, a 
Pinus koraiensis magja értékes táplálék) és gyantájuk 
miatt is hasznosak.

A japán kajszi – Ume 梅

alacsony, bozótszerű habitusukkal, a vékony szárakon 
táncoló, nagy felületű, széles leveleikkel. Hazánk éghaj-
latát jól tűrik, bár intenzív terjedésük miatt kertekben 
körültekintően érdemes helyüket megválasztani.
Szintén érdekes fajok a metake (Pseudosasa japonica), 
és a medake (Pleioblastus simonii), mindkettőt jellemzi 
a közepes termet, a szép, egyenes, viszonylag vékony, 
de erős szár, és a kecses levélzet. E fajok szárait töb-
bek közt nyílvesszők készítésére használták egykor. 
Magyarországon kevésbé elterjedtek, de kertjeinkben 
ültethetők. 
Japánban honos még több nemzetség számos faja, így 
a Sasaellák, Semiarundinariák, Hibanobambusák, a Shi-
batea nemzetség egy faja, és még sorolhatnánk…

A hosszútűs fenyő – Matsu 松
Egész Japán területén elterjedtek a hosszútűjű, tűnyalá-
bas fenyők (Pinus nemzetség) fajai. Közülük kiemelendő 
a kuromatsu, a japán feketefenyő (Pinus thunbergii). Egy 
szokatlanul terebélyes koronájú kuromatsut láthatunk 

Hokusai „Aojama fenyvesei” című képén. (HOLMES, 2008.) A 
japánok a fenyőkben nem az eszményien szimmetrikus 
kúpalakot, a „tökéletes karácsonyfa” formát értékelik, 
éppen ellenkezőleg, az aszimmetrikus, szélfútta, és kis-
sé elvénült fa alakja az ideális, s erre a formára nevelik 
kertjeikben is a különben jó egészségben tartott, élet-
erős fákat.

A Prunus mume alapfaja Kínában honos a botaniku-
sok szerint, s Sanshui tartományban ma is megtalál-
ható vad állománya, de ősidők óta termesztik a japá-
nok, egyrészt a cseresznyét megelőzően nyíló szép 
virágaiért, másrészt apró, savanykás, kesernyés gyü-
mölcseiért, melyeket nyersen alig, savanyítva viszont 
annál szívesebben fogyasztanak. (KÓSA, 1968.) Magyarul 
néha kínai szilva, néha kínai/japán kajszi az ume, de 
leghelyesebb teljesen külön gyümölcsként tekinteni 
rá, semmint kajszibarackra, vagy szilvára, mint ahogy 
a meggyet sem próbáljuk „savanyú cseresznyeként” 
meghatározni, hiszen külön növényfajról van szó. 
A szárított, sózott, fermentált, és shiso (Perilla frute-
scens) levéllel színezett és illatosított japán kajszi az 
umeboshi, mely a japán konyha autentikus alapanya-
ga, s melyet nem csak íze miatt kedvelnek, de hisznek 
betegségmegelőző hatásában is. (FLESCH, 1986.)

A japán cseresznye – Sakura 桜
Évtizedek óta tudósít a hazai sajtó is a japán cseresz-
nyefa virágzás ünnepéről, így valamennyi fogalmunk 
lehet arról a tömeges, és európai mércével nem túl 
meghitt ,,virágnézésről” (hanami), amit e kora tavaszi 
időszakban a japánok ünnepelnek. A hazánkban gyü-
mölcséért termesztett cseresznyefa japán rokonfajai 
(Prunus serrulata, Prunus subhirtella, Prunus incisa, 
Prunus yamasakura, Prunus campanulata) nyílásukkal 
a természet múlandó szépségét testesítik meg, hiszen 
a bimbózástól a sziromhullásig körülbelül két hét telik 
el, s maga a teljes virágpompa csupán néhány napig él-
vezhető. Japánban egyébként sós tea, és sütemény is 
készül a díszcseresznye szirmaiból, viszont e fák gyü-
mölcsöt általában nem hoznak, rendszerint (főleg a 
teltvirágú fajták esetében) a virágok meddők.

2. Sasa (Sasa Palmata)

3. Goya matsu

4. Kuromatsu

5. Ume 6. Sakura



44

 HIBIKI  JAPANISZTIKAI FOLYÓIRAT  HIBIKI  JAPANISZTIKAI FOLYÓIRAT
2020. NOVEMBER 2020. NOVEMBER

A szugifenyő – Sugi 杉

A Cryptomeria japonica nemzetségének egyetlen, Ja-
pánban bennszülött faja, a japánok egyik kedvenc fája,  
melyet előszeretettel ültetnek szentélyek és templo-
mok felé vezető utak mentén, a legrégebbi idők óta. 
Szugifenyők szegélyezik a Haguro-san csúcsához vezető 
utat, és szugifenyők (korábban japán sarlósfenyő, japán 

települések kialakulása szempontjából kedvező terüle-
teknek minősültek azon tájak, ahol bőségesen tenyé-
szett e növény. (TOTMAN, 2006) Mivel azonban a rizs egyre 
nagyobb léptékben lett művelve az idők során, az igusa 
vesztett területéből.

Folytatása következik.

Felhasznált irodalom:
totman, Conrad (2006): Japán története, Osiris, 
Budapest.
Kósa Géza (1986): Kína kerti virágai, Móra, Budapest.
Kósa Géza – tihanyi György (1998): Bambuszok és 
díszfüvek képeskönyve, Kertek 2000, Budapest.
Flesch István (1986): Pontyok úsznak a tavaszi égen, 
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holmes, J. (2008): Hokuszai, Ventus Libro, Budapest.
ohwi Jisaburo (1965): Flora of Japan, Smithsonian Inst., 
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cédrus, és japánciprus néven volt a kertészeti irodalom-
ban ismert) Yakushima leghíresebb nevezetességei, a 
legidősebb élő példány talán a Jomon kor óta él, s ezért 
Jomon sugiként híres. E fenyőfélék nem csak szépek 
(európai szemmel egyébként, főleg az idős példányok 
szokatlanok lehetnek, kissé pamacsokba tömörülő, 
máshol viszont kiritkuló lombjukkal, de kétségtelenül 
különleges, és méltóságteljes fák), de hasznosak is. 
Könnyű, tartós, vízálló faanyagukból épületek, hordók 
és különböző tárgyak készülnek. (Danert, 1980.) A II. világ-
háború utáni erdősítések idején nagyrészt egyöntetű 
szugifenyő telepítések történtek, ami ökológiailag is 
kedvezőtlen (kis biodiverzitású területek), és bizony a 
szugifenyők nagy tömegű pollenje sokaknál okoz aller-
giás tüneteket.

Békaszittyó – Igusa い草

A hazánkban is honos mocsári növény (Juncus effusus) 
a japán kézművesipar fontos alapanyaga, és főként a 
hagyományos, minőségi tatami elsődleges alapja (nem 
gyékény, és nem is ,,tengerifű”, ahogy olykor olvashat-
juk különböző könyvekben). A tatami a tradicionális 
japán otthon nélkülözhetetlen kelléke, és sok modern 
lakásban is előfordul még. Az igusa hengeres leveleiből 
puha, selymes szövet készíthető, melybe olykor más 
töltőanyag is kerül. Az igusa Japán korai történelmében 
különösen megbecsült, fontos növénynek számított, s 

online: https://library.si.edu/digital-library/book/
floraofjapaninen00oiji  [2020. 09. 29.]
danert, siegFried és mtsai. (1980): Urania Növényvilág 
– Magasabbrendű növények I–II., szerk. Bíró Sándor, 
Gondolat, Budapest.

Képek jegyzéke:
1. Kép: Bambusz (Phyllostachys nemzettség) –
Sárvári Arborétum, 2019. 07.

2. Kép: Sasa (Sasa Palmata) – Kámoni Arborétum
és Ökoturisztikai Központ, 2020. 06.

3., 4., 5., 6., 9. Kép: Az alábbi növényeket a szerző 
maga nevelte.

7., 8. Kép: Japánciprus – Kámoni Arborétum
és Ökoturisztikai Központ, 2020. 06.

7. Japánciprus, Sugi

9.  Igusa

8. Japánciprus termése
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Japán nem szűkölködik pompás természeti és épített 
látványosságokban, éppen ellenkezőleg... a bőség za-
varában az utak rendre – „és még mennyi látnivaló lenne, 
ami nem fért bele az időbe” – sóhajtással érnek véget. 

Kamikouchi nemzeti parkja a japán hegyi túrázók és 
hegymászók kedvelt úti célja: a park központja az Azusa 
folyó fennsík-völgyében található 1500 méter magasan, 
melyet Japán talán legszebb hegyvonulatai szegélyez-

nek, 3190 méterig terjedő csúcsok-
kal. Festői szépségét csak tovább 
emeli az ősz, ahogy szeptember vé-
gén a levelek sárgás, vöröses színre 
kezdenek váltani a hegyek maga-
sabb részein, majd október elejétől 
a színek rétegesen haladnak lefelé a 
hegyoldalakon, a völgy felé. 

Kamikouchi a „Japán Alpok” szívé-
ben fekszik, félúton Matsumoto és 
Takayama között. Megközelíteni is 
e két városon át lehet, melyek ön-
magukban is megérnek egy rövid 
látogatást (Matsumoto váráról, míg 
Takayama skanzenéről és megőr-

Útikalauz Japán kevésbé ismert látványosságaihoz
I. rész: Kamikouchi 上高地 1 
Írta és a fotókat készítette: Martin Ferenc

1 A japán kifejezések Hepburn-féle átírás szerint szerepelnek.

zött főutcájáról híres), illetve van egy közvetlen éjszakai 
busz is Tokióból. Buszon és taxin kívül más közlekedé-
si eszközzel nem is lehet bejutni, ugyanis autóval be-
hajtani tilos, de még biciklizni is csak a buszállomásig 
és turistaközpontig szabad, azon túl csak gyalog lehet 
túrázni és hegyeket mászni. A központban a buszállo-
máson és turistaközponton kívül nem is található sok 
egyéb: néhány hotel, étterem, szuvenírbolt, egy kem-
ping, valamint a folyón átívelő drótkötél-híd, a Kappa 
Bridge. A környező hegyekre útvonalak széles palettája 
vár minket: kezdve a 2455 méteres Yake-dake vulkánra 
vezető egyszerűbb, oda-vissza akár egy nap alatt meg-
járható úttól, a 2–3 napos vagy akár hosszabb túrákig, 
és Japán legnehezebb és legveszélyesebb útvonaláig. 
Itt található ugyanis a hírhedt Daikiretto pengeél-hegyge-
rinc – veszélyességét jól jellemzi, hogy ezen a szakaszon 
gyakorlott hegymászók tucatjai vesztik életüket éven-
te. A „közepes” nehézségi szintű útvonalaknak is csak 
megfelelő felkészültséggel érdemes nekivágni, azok is 
tartogatnak meglepetéseket és kihívásokat. A túraútvo-
nalak mentén hütték, menedékházak praktikus hálóza-
ta szövi be a hegyeket, szinte minden jelentősebb hegy-
csúcs közelében található egy, ahol vizet és hideg vagy 
meleg ételt vehetünk magunkhoz, és 30–60 főt tudnak 
elszállásolni (komfortra 2–3000 méteren senki se szá-
mítson: egy nagy matracon 3–6 ember fekszik egymás 
mellett saját hálózsákjában), de többnél akár sátrazni is 
lehet – fent a hegyen, 3000 méteren is. Mivel ezekhez a 
hegyi szállásokhoz kocsival járható utak nem vezetnek, 
az utánpótlást helikopterrel szállítják fel.

Azok számára is van jó hírem, akik kalandtúra és ak-
tív kikapcsolódás helyett a kényelmet preferálják, vagy 
csak nincs idejük többnapos, nehéz és kimerítő túrá-
ra, de mégis szeretnének a kilátásban gyönyörködni: 
ha Kamikouchi helyett a közeli Hirayu felé vesszük az 
irányt, majd ott átszállunk a Shin-Hotaka felé tartó busz-
ra, a Shin-Hotaka lanovka egyből 2150 méteres magas-

ságba emel minket.  Már itt is található egy kilátópont, 
ahonnan a szomszédos hegyvonulatra lehet rálátni; 
Kamikouchi völgyét pedig egy rövid, két kilométeres 
túra után lehet megpillantani, a 2400 méteres Maruya-
ma-hegycsúcsról. Innen a hegygerincen továbbhaladni 
a 2909 méteres Nyugati-Hotaka csúcshoz (Nishi-Hota-
ka-dake) azonban már nem sétagalopp, inkább csak 
gyakorlott hegymászóknak ajánlott. 

2019-ben az őszi színeket fotózni mentem Japánba, így 
első utam is ide vezetett, hiszen az északi Hokkaido mel-
lett a hegyekben láthatóak leghamarabb az őszi színek.

Az út egyből kalandosan indult, mert bár októberre már 
le szokott csengeni a tájfun-szezon, ebben az évben 
pont az érkezésem utáni napokban tört az országra az 

évtized legnagyobb tájfunja. Ahogy 
a tájfun végül a keleti partoknak vet-
te az irányt, nekivágtam az ország 
közepén található hegyeknek, a rep-
térről szinte közvetlenül az éjszakai 
buszhoz mentem. Kamikouchiba ko-
ra hajnalban érkezve, két további 
meglepetés várt: az előrejelzéssel 
ellentétben felhős, szürke idő volt, 
így a napkelte-fotózásnak lőttek; 
valamint egy ottani tábláról értesül-
tem róla, hogy a hegyekben medvék 
is élnek, legutóbb egy bő hónapja 
láttak egyet... Mivel másnap jött a 
tájfun, a hegyre nem indulhattam el, 
ezért az első nap csak a központhoz 

közeli mocsaras fenyveseket jártam be. 

Épp a legmagasabb csúcshoz vezető egyik ösvény men-
tén, a Dakezawa-lápnál voltam, amikor a lejtős hegyol-
dalon robajt hallottam közeledni, mintha egy farönk, 
vagy szikla görögne lefelé a magas fűben, de mivel ál-
landó ütemben jött, gyanút fogtam, és 10–15 méterrel 
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arrébb sétáltam. Jól tippeltem, az ösvényhez érve meg-
állt a robaj, és a magas fűből egy medve nézett ki rám; 
de amint meglátott, visszabújt és elment. 
Másnap erős széllel és egész napos esőzéssel megérke-
zett a tájfun; a patakok folyókká duzzadtak, a meredek 
hegyoldalakon a semmiből hirtelen folyók keletkeztek. 
A magas hegyvonulatok megvédtek minket a tájfun 
tombolásától – a hegy túloldalán a folyók városokat ön-
töttek el. A következő reggel azonban, mintha mi se tör-
tént volna, tisztuló ég, napsütés és szivárvány fogadott, 
így szárítkozás és összepakolás után végre nekivághat-
tam a hegynek. 

vesző hegygerinc is hangulatos volt, és amikor néha 
egy kicsit elállt az eső és a napsugarak áttörtek a felhő-
kön, gyönyörű volt a látvány. 
Ez a nap is tartogatott azonban meglepetéseket: mint 
kiderült, a közepes nehézségi besorolást hegymászó 
mércével mérték, ami csupán annyit jelent, hogy nem 
szükséges felszerelést (kötelet, mászóvasat) vinni - mi-
vel kötelet helyben is feszítettek ki, legalábbis néhol. 
Nem áll tőlem messze a kaland, de esőben, nehéz mál-
hával, nedves faleveleken és gyökereken, a meredek 
sziklás hegyoldal szélén néha meg-megcsúszni, kötélen 
4–5 méteres sziklafalakon felmászni vagy leereszked-
ni, talpnyi széles sziklapárkányokon a kötélbe kapasz-
kodva, vagy ahol nem volt, szorosan a falhoz lapulva a 
szakadék felett araszolni, már kicsit sok volt a jóból: a 
légvonalban 2–3 km-es távot 3–4 óra alatt tettem meg. 
A Panoráma-utat emiatt csak jó időben, kevesebb fel-
szereléssel, és hegymászási tapasztalattal ajánlom. 

Úti célnak a 2300 méteren fekvő, gleccser eredetű 
Karasawa-kárvölgyet és az abban található hüttét tűz-
tem ki, ahonnan – gondoltam optimista-naivan – a kö-
vetkező nap mehetek majd tovább felfelé a 3190 mé-
teres Hotaka-hegycsúcs felé vezető ösvényen. Az oda 
vezető útvonalak közül pedig a Panoráma-utat vá-
lasztottam, mivel ez kecsegtetett a legjobb kilátással, 
ugyanis egy hegygerincet keresztez; az, ha a hegyen 
átvágunk, 4–5 km-t megspórol a patak völgyében ha-
ladó Yokoo-úthoz képest; és a «közepes» nehézségi 
besorolása nem tűnt vészesnek. A 19 kilogrammnyi 
málha, és a Panoráma-útvonal nagy sziklái azonban 

kifogtak rajtam, mire 10–12 km tá-
vot és nettó 1000 m szintkülönbsé-
get leküzdöttem, rám esteledett, 
mielőtt a szállást elértem volna. A 
hegygerincről ugyan láttam a hüt-
te és a sátrak színes fényeit tőlem 
2–3 km távolságra, de nem kockáz-
tattam meg sötétben a meredek 
hegyoldalon botorkálást, így az ak-
kor még csillagos ég alatt hálózsá-
kommal és matracommal a hegy-
gerincen éjszakáztam. 

A jóleső alvásból hajnalban szemer-
kélő eső és sűrű köd ébresztett. 
Öröm az ürömben, hogy a ködbe 

Késő délelőtt értem a hüttéhez, a sűrű köd és eső miatt 
aznapra a további útról lemondtam; helyette a többi ki-
rándulóval beszélgettünk, ettünk, ittunk. 
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A kamikouchi-i kirándulás utolsó hajnalán a ritkuló kö-
döt lassacskán kezdték áttörni a felkelő Nap sugarai, és 
a hegy végre legszebb arcát mutatta őszi színpompá-
jával. 

Ahogy a hegyen sütni kezdett a Nap, még pár fotóért 
kicsit feljebb mentem, de utána fotózásra már csak 
futtában jutott idő, mert a Tokióba visszamenő buszig 
már csak 6,5 óra maradt – a busztól pedig 16 km táv, 
és nettó 800 m szintkülönbség választott el, eléggé 
sziklás terepen. Az utolsó kilométereket már futva tet-
tem meg, majd a buszpályaudvarra az indulás előtt tíz 
perccel érve fogadott az aznapi feketeleves: a tájfun 
földcsuszamlásokat okozott és elmosta az utat, nincs 
közvetlen busz Tokióba... Végül csak nagy kerülővel, 
közvetlen busz helyett több átszállással, kora este he-
lyett kora reggel érkeztem az aznapra foglalt tokiói 
szállásomra, ahol már csak egy gyors zuhanyra futot-
ta, mielőtt indultam volna tovább következő úti célom, 
Nikkou felé.

Folytatása következik.

IROdALMI AJáNLÓ

SzAKIrodALoM
Varga Lilla

Minden, ami Távol-Kelet!
Ajánló a Távol-keleti Tanulmányok (TKT) legújabb számához

Az ELTE Bölcsészettudományi Kar Távol-keleti Intéze-
tének és az ELTE Konfuciusz Intézetének hivatalos, idő-
szakosan megjelenő lapszámait, a szakmai lektoráláson 
átesett tanulmányok tárházát mindenképp érdemes fi-
gyelemmel böngésznie annak, aki a kelet-ázsiai régióval 
kapcsolatos ismereteit szeretné bővíteni.
A TKT eddig megjelent számait az alábbi linken lehet elér-
ni, letölthető PDF formátumban:
http://tavolkeletiintezet.elte.hu/index.php?menu=-
periodika

Ízelítő a legutóbbi szám tartalmából:
GOTTNER RICHÁRD GÁBOR tanulmánya a jūdō oktatá-
sához szükséges, XX. század elején kialakult terminus 
formáit és forrásait mutatja be, kifejtve a fordított ma-
gyar terminológia hibáit, rámutat egy újrafordított jūdō-
szótár szükségességére, a fordítás lehetséges irányadó 
alapelveire.

TÓTH JULIANNA NIKOLETT összehasonlító irodalmi tanul-
mánya az irodalmi többnyelvűség stilisztikai megjelenésé-
ről tárgyal, Domonkos István Kormányeltörés és Tawada 
Yōko A követ című művét véve alapul elemzi a két szerző 
többnyelvűségének okán megjelenő újszerű nyelvi megol-
dások irodalmi-stilisztikai eszközként működő formáit, 
szövegre gyakorolt hatásait és értelmezési lehetőségeit.

BALOGH MÓNIKA tanulmánya a japán ipari vállalkozási 
kultúrán belül megjelenő bűntudat- és szégyenkultúra 
kialakulásával, összefüggéseivel, formáival fog lal ko zik, 
rámutatva az általános norma és az egyén közti viszony-
rendszerekre, valamint a normaszegéssel szembeni tár-
sadalmi reflexiók okaira és elemeire.

Mindemellett természetesen a megjelent tanulmá-
nyok közt nem csak Japán, hanem a Távol-Kelet szerel-
mesei is bőven találhatnak kedvükre valót:
KÓSA GÁBOR: A Dhammacakkappavattana-sutta egyik 
korai kínai fordítása (T02n0109).

APATÓCZKY ÁKOS BERTALAN: Kitan szavak listája Ligeti 
Lajos MTA-ra hagyott jegyzeteiben – számnevek.

BARTOS HUBA – YE QIUYUE: A magyar és a mandarin kí-
nai hangrendszer összehasonlító elemzése a nyelvpeda-
gógia szemszögéből.

CSIKÓ ANNA: Soft power „kínai módra”. A Konfuciusz In-
tézet mint Kína puha erejének eszköze a XXI. században.

Recenzió: BADACSONYI KATALIN TEGZA: Út a kultúr-
héroszok korától a jogállamiság felé.
KORMÁNY ATTILA: A tradicionális és a modern kínai jog – 
A jog fejlődése Kínában a kezdetektől napjainkig. ELTE 
Eötvös Kiadó Kft., 2018.

A teljes lapszámot az alábbi linken lehet elérni:
http://www.konfuciuszintezet.hu/letoltesek/tkt/
tkt_2019_2/tkt_2019_2.pdf
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IROdALMI AJáNLÓ

SzépIrodALoM
Tóth Vivien

Betekintés Murakami Haruki
magával ragadó világába

Szex, nők, fülek, macskák, Japán... és persze zene. 
Szinte nincs olyan ember, aki még ne találkozott volna 
Murakami Haruki nevével. Munkáit több mint ötven 
nyelvre fordították le, melyek közül számos bestseller 
lett. A 71 éves író könyveire, ha egyszer rákapunk, ak-
kor nincs visszaút. Örökre rajongói leszünk. De melyik-
kel is kezdjük?

1. Norvég erdő
A legjobb példa talán arra, hogy Murakami Haruki nem-
csak szürreális regényt tud írni, a Norvég erdő. Az író el-
ső realisztikus regénye, több mint négymillió példány-
ban fogyott el.
A történet főszereplője Toru, a diákéveire pillant vissza, 
amit viharos, szenvedélyes érzelmek tarkítottak elvesz-
tett barátja szerelme iránt, akivel később maga is szere-
lembe esik. Az instabil, zárkózott lány próbál túllépni a 
veszteségén, miközben Toru türelmesen várja azt a pil-
lanatot, amikor beteljesedhet a szerelmük. Olvasás 
köz ben érdemes tollat és jegyzetfüzetet ragadnunk, 
mert a könyvben számos más fontos regény, író és ze-
ne is említést kap, aminek később (vagy épp párhuzam-
ban) érdemes utána járni.
A fülszövegből:
„Murakami megidézi az 1960-as évek diáklázadásainak 
hangulatát, a szabad szerelem, a nagy ivászatok, az élve-
zetek kamaszos, provokatív hajszolásának popzenés vi-
lágát. Ám a felszín alatt leheletfinom érzékenységgel ír 
életről, halálról, és a felnőtté válás mélypontjai és ma-
gaslatai közt hányódó fiatalság sebezhetőségéről.”

2. A színtelen Tazaki Cukuru és zarándokévei
Tazaki Cukuru egy zárkózott férfi, aki ugyan magányos-
nak érzi magát, mégsincs egyedül. A barátnője, Szala, 
úgy gondolja, hogy elakadt a felnőtté válás küszöbén, 
és ez a kapcsolatukra is kihatással van. Cukuru gyerek-
korában nem érezte magát ilyen egyedül, legtöbb ide-
jét négy legjobb barátjával töltötte. Viszont egy dolog 
mindig is nyomta a szívét: színtelen volt. Ebben a kötet-
ben Tazaki Cukuru lelki fejlődését követhetjük végig, 
amint fiúból férfivá érik, és aki lehet, hogy a végén „színt 
is kap”...

re az író külön-külön válaszolt, bár szinte mindig ugyan-
azt: olvassák újra és újra a könyvet, mert minden egyes 
olvasással új értelmet nyer. 
A fülszövegből:
„Az egyik páratlan vonulat (szó szerint értendő, mert a re-
gény páratlan fejezetein húzódik végig) Tamura Kafka tör-
ténete, azé a tizenöt éves fiúé, aki az oidipuszi végzet elől 
megszökve anyja és nővére keresésére indul. A páros feje-
zetek hőse egy különös, félszeg, együgyű öregember. Na-
kata, aki sosem heverte ki második világháborús sérülé-
sét, és számára felfoghatatlanul sodródik a felnőtté válás 
magányával és bizonytalanságával küszködő Kafka felé. Ő 
a leghétköznapibb dolgok összefüggéseit sem érti, mégis 
sok olyan tulajdonsága van, amelyek rendkívülivé teszik.”

5. Patkány trilógia
Murakami 29 éves korában kezdett el novellákat írni. 
Mint mondta; „én csak egy ilyen hétköznapi fickó voltam, 

A fülszövegből:
„Bár az öt fiatal elválaszthatatlanul összetartozott, Taza-
ki közülük is kilógott: két fiú és két lány nevében szerepelt 
egy színt jelölő írásjegy, egyedül Cukuru volt „színtelen”. 
Aztán az öröknek hitt barátságnak egyszer csak vége sza-
kadt, de a férfi, azóta is egyhangúnak tartja magát, mint 
akinek nincs egyénisége. Szala rábeszélésére Tazaki ha-
zautazik szülőföldjére, hogy megtudja, miért fordítottak 
neki hátat egykori társai. Miközben tizennyolc éve bezá-
rult ajtókat tár fel, egyre biztosabb abban, hogy Szalával 
való kapcsolatának is csak akkor lesz jövője, ha megfejti 
a titkot…”

3. A kurblimadár krónikája
A már szürreálisba hajló történet egy macska eltűnésé-
vel kezdődik. A főszereplő feleségének macskája ugyan-
is elkóborol, és míg a férj az állat keresésére indul – a 
macska mintájára a felesége is eltűnik, egy másik férfi-
val. A magára hagyott, felszarvazott férj teljes apátiába 
borul és úgy dönt, hogy leereszkedik egy kútba. Miköz-
ben pedig utazása során önmagába is mind mélyebbre 
száll, a világ működéséért felelős kurblimadár egyre za-
katol tovább.
A fülszövegből:
„A város békés felszíne alatt rejtőző földalatti világba ke-
veredve különös ismeretséget köt egy testvérpárral, akik 
a görög szigetvilág két tagjáról kapták a nevüket. A szom-
szédban lakó bolondos lány révén beavatást nyer a pa-
rókakészítés rejtelmeibe, egy nyugalmazott tiszt pedig a 
mandzsúriai háború tapasztalatait osztja meg vele. A ze-
nekedvelő és rezignált Toru titokzatos állást vállal az in-
kognitójukat messzemenőkig őrző Szerecsendiónál és 
Fahéjnál, s eltűnt háziállatának és házastársának felku-
tatása miatt szó szerint sötét és mély kútba kell alászáll-
nia.”

4. Kafka a tengerparton
Talán nevezhetjük a legbonyolultabb Murakami- könyv-
nek, hiszen az író maga is ezt gondolja róla. Kiadásakor 
annyi kérdés merült fel az olvasókban, hogy a kiadó kü-
lön weboldalt hozott létre, ami a regény megértését hi-
vatott segíteni. Több mint ezer kérdés érkezett be, ami-

egy jazz klubot futtattam, és egyáltalán nem teremtettem 
semmit.” Az első regényének megírásához baseballjáték 
nézése közben kapott ihletet. Amikor Dave Hilton, egy 
amerikai játékos megduplázott, Murakami rádöbbent, 
hogy tud regényt írni. Még aznap éjjel elkezdte megírni 
első regényét, a Hallgasd a szél dalát. Tíz hónapon ke-
resztül dolgozott rajta, majd beküldte egy pályázatra, 
aminek az első díját sikeresen el is nyerte. A kötetet há-
rom másik követte: a Flipper 1973, a Birkakergető nagy-
kaland és a Tánc, tánc, tánc. Bár Murakami első két regé-
nyét gyengének és érdektelennek tartja, érdemes bele-
kezdeni ebbe a regényfolyamba is.
A Birkakergető nagykaland c. könyv fülszövegéből:
„A fiatal reklámszövegíró unalmas élete hirtelen megvál-
tozik, amikor az eltűnt barátjától kapott képeslap révén 
belekeveredik egy mutáns birka utáni abszurd hajszába. 
Japán eldugott hegyvidékén aztán találkozik a mitikus ál-
lattal és önmaga démonaival is.”
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Sakurabana – tus, rizspapír, bambuszecset, 42x16,5 cm, 2020.

virágát bontja
nemes öreg sakura

vénséges szépen

Mióta élek, rajzolok. Képzőművészeti tanulmányaimat 
egy gimnázium rajzszakosnak nevezett osztályában 
kezdtem. Sajnos itt nem igazán volt komoly művészeti 
oktatás, de szerencsére egy érdi magániskolában sike-
rült elindulnom az úton. Gimnázium után a Jaschik Ál-
mos Képzőművészeti Iskolában képgrafikát tanultam, 
majd később OKJ-s tanfolyamon ötvösművészetet ta-
nultam, mivel nagy csodálója vagyok az ősi magyar mű-
vészetnek, és szerettem volna megtanulni tarsolyleme-
zeket készíteni. Egészségi állapotom megromlása miatt 
lehetetlenné vált, hogy befejezzem a tanulmányaimat, 
így természetesen további képzéseken sem vehettem 
részt, ezért hosszú ideje, mondhatni magamat képzem. 

A sumi-e technikával gyerekkoromban találkoztam elő-
ször, egy tankönyvi példa erejéig, de sajnos nem tanul-
tunk róla részletesen. Ennek ellenére mindig is bennem 
volt, hogy milyen jó lenne olyan varázslatos hangulatú 
tájképeket készíteni, mint ami akkor úgy megfogott. Vé-
gül egy alkalommal, a japán nyelv tanulása révén az egyik 
könyvben találkoztam ismét találkoztam sumi-e festmé-
nyekkel, és itt már bővebb leírást is olvashattam róluk. 
Ezek után szép lassan beindultak a fogaskerekek, és 2018 
vége óta folyamatosan festek.

 A sumi-e képekben leginkább a szavakkal megfogalmaz-
hatatlan hangulatokat kedvelem, de nem elhanyagolha-
tó a tájképek sejtelmessége, a fekete és fehér közti átme-
netek egyszerűsége, és az egész kép letisztultsága sem. A 
festés folyamatának a kezdetét nehéz meghatározni. Egy 
séta, ücsörgés a kertben, figyelve a külső és belső világ-
ra... Valami megfog – egy hangulat, vagy csak egy göcsör-
tös faág, és a fejemben lassan kialakul egy kép. Ezek után 
bevonulok a műhelyem rejtekébe, keresek valami zenét, 
előkészítem a festéshez szükséges kellékeket, mindent 
gondosan a helyére teszek, nézem a fehér papírt és meg-
próbálom rávetíteni a fejemben lévő képet, aztán meg-
fogom az ecsetet, és belevetem magam a festésbe. Az 
akvarellel ellentétben, itt egyáltalán nincs lehetőségünk 
a javításra, mert a rizspapír azonnal beszívja a tust, amit 
többé nem lehet kivarázsolni belőle. Mivel a japán sumi-e 
festészet gyökerei a kínai tusfestészetből erednek, na-
gyon sok kalligrafikus vonás jellemző rá. A bambuszecset 
különleges nedvszívó képességeit kihasználva készülnek 
a kép elemeinek változatos struktúrái. Erre az ecsetre jel-

lemző, hogy lehet vele nagyon vastag és nagyon vékony 
vonalakat is húzni. A sumi-e stílus a vonalak, s nem csak 
a puszta kontúrok használatán alapul. Úgy is mondhat-
nánk, hogy a „kihagyások művészete“. Csupán jelzéseket, 
gesztusokat használ az élet, illetve a természet kifejezé-
sére. Az üresen hagyott felületek legalább olyan fontos-
sággal bírnak, mint a festett részek. Jellemző témák a táj-
képek, növények, virágzó faágak, melyeket még élőbbé 
tesznek az apró állatok, mint a madarak, esetleg a rova-
rok. A művész nem látvány után, hanem elméjéből fest. 
Itt inkább a benyomások idealizált ábrázolása történik. 
Ezen képek nincsenek „agyongondolva“, az egyszerűség-
re, a letisztultságra törekszenek. A színhasználat is mini-
mális. A hagyományos fekete mellett leggyakrabban a 
piros figyelhető meg. Nagyon fontos hangsúlyt kap a kép 
elemeinek elhelyezése a papíron, hogy megmaradjon a 
légies, sejtelmes, végtelenséget sugalló kompozíció.

A nemrégiben Törökbálinton rendezett „Hangulatárnyé-
kok” című kiállítás egy válogatás volt ezzel a technikával 
készült munkáimból, melyekhez Várhegyi István írt hai-
kukat. Ezen anyag hamarosan könyv formájában is elér-
hető lesz.

Elérhetőségek:
Varga Tímea
https://kachiba-yagi.webnode.hu/ 
https://www.facebook.com/oszvarga.timea 

Várhegyi István
https://isteveannew.blogspot.com/ 
https://www.facebook.com/Varhegyi.Istevean.Istvan/ 

„Hangulatárnyékok” –
Varga Tímea mesél a sumi-e festészetről
A képek ihlette haikuk Várhegyi István költeményei

Varga Tímea & Várhegyi István

HangulatárnyékokHangulatárnyékok2900 Ft

978-615-00-9302-4

Hangulatárnyékok
Varga Tímea Életem meghatározója a 
rajz, képgrafikát és ötvösművészetet 
tanultam. A sumi-e festészetben lenyű-
gözött a képekből áradó nyugalom és 
letisztultság, ezért autodidakta módon 
tanulmányozni kezdtem a technikát. 
Ezen képek pillanatnyi benyomásokat, 
gesztusokat jelenítenek meg természeti 
képekkel. István ezeket a benyomásokat adja vissza haikui-
val. Kívánom az olvasónak, hogy a könyvet lapozgatva, elme-
rüljön az előhívott hangulatárnyékokban.

Várhegyi István Timit P. Boros Ilonának 
köszönhetően ismertem meg, aki felkért, 
írjak haikukat Timi sumi-e festményei-
hez. Meghatározó benyomást tettek rám 
Timi alkotásai, így születtek a kiállításnyi 
képhez írt háromsoros, tizenhét szóta-
gosaim. A tárlatmegnyitón P. Boros Ilona 
megemlítette, jó lenne könyvben látni és 

olvasni a kiállítás anyagát. Némi hezitálás után belevágtunk 
a rendhagyó album összeállításába. A kötetben, festmé-
nyektől ihletett pillanatverseimnek hangulatait és árnyékait 
szerkesztettük a sumi-e képekhez.   
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Árvalányhaj – tus, rizspapír, bambuszecset, 24x16,5 cm, 2019.

árvalányhajba
belekap a déli szél

megvigasztalja

Fenyőerdő – tus, rizspapír, bambuszecset, 32x24 cm, 2020.

sűrűn állanak
illatuk nehéz gyantás
páraburokban
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Folyópart – tus, rizspapír, bambuszecset, 24x16,5 cm, 2020.

széles ölével
nyújtózva tárulkozik

békák brekegnek

Tájkép sziklákkal – tus, rizspapír, bambuszecset, 32x24 cm, 2020.

erőt sugárzó
bástyaként védelmező
porladó - kopó
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Tóth Evelyn Adrienn
Gyermekkora óta érdeklik az Európától távol eső, „külön-
leges” vagy kevésbé ismert kultúrák. Világról kialakított 
képük, életmódjuk és hiedelmeik, azóta is foglalkoztatják.
Japánnal kapcsolatos tanulmányait előbb a Károli Gáspár 
Református Egyetem Keleti nyelvek és kultúrák alapsza-
kának japán szakirányán, majd Japanológia mesterkép-
zési szakán végezte. Ezután Japánban az Oszaka Egyetem 
Japán nyelv és kultúra mesterszakán tanult. Jelenleg ja-
panológusként az Oszaka Egyetem Japán nyelv és kultúra 
doktori képzésén vesz részt. Kutatási területe elsősorban 
a napjainkban leginkább Észak-Japánban megtalálható 
Ainu nép kultúrája és hagyománya.

Sári Orsolya Anna
Az ELTE Bölcsészettudományi Kar Japanológia mester-
képzési szak hallgatója, kutatási területe a japán-koreai 
történelmi kapcsolatok. Egy évet tanult Japánban csere-
diákként a Josai Nemzetközi Egyetemen, ahol elmélyítet-
te a japán kultúrával kapcsolatos ismereteit. Hobbija a 
festés és a kalligráfia.

Kiss Lőrinc
Az ELTE Keleti nyelvek és kultúrák Japán szakirányán vég-
zett. Jelenleg az ELTE Vallástudomány mesterképzésén 
folytatja tanulmányaimat. Egy évet kint, a tokiói Meidzsi 
Egyetemen töltött, ahol Általános Japán Tanulmányok 
szakra járt. Vallások iránti érdeklődése, különös tekintet-
tel a sintóra, határozta meg kutatási területét.

Vadász Fruzsina
A Pázmány BTK Nemzetközi Tanulmányok alapképzési 
szakán végzett, majd első mesterszakos diplomáját az 
Andrássy-n szerezte meg Európai és Nemzetközi Igaz-
gatási szakon. Most a második mestertanulmányát foly-
tatja Kelet-Ázsia Tanulmányok szakon a Pázmányon, 
azonban poszt.grad képzésként korábban a Távol-Keleti 
Interkulturális Management képzést is elvégezte az ak-
kori BGF-en.
Befektetési- és jogkultúrája miatt szeretett bele Japánba. 
Kutatási területe a japán családjog, a japán alternatív vi-
tarendezési jog, a japán áldozatiság-kultúra, és a japán 
tetoválások kulturális-társadalmi aspektusai. E témák-
ban már többször publikált és tartott előadást tudomá-
nyos fórumokon (PPKE-PEACH; ELTE-KTK) és popkultu-
rális fesztiválokon (MondoCon) is.
Nagyon szeret origamizni, sumi-e festményeket festeni, 
kanzashit készíteni, és a finom sushinak sem tud néha 
ellenállni.

Bartucz Virág
Eredetileg klasszikus fuvolát tanult zeneiskolában és a 
Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskolában OKJ kép-
zésen. A japán kultúra elsősorban az irodalmon keresztül 
jutott el hozzá, tudásvágya innen bontakozott tovább. E 
kettőnek, a fuvola szeretetének és a japán kultúra iránti 
érdeklődésének találkozása szülte az igényt, hogy saku-
hacsin, japán bambuszfuvolán kezdjen tanulni. 2018 ele-
jén lett Kenéz László tanítványa, a Tan Kapuja Buddhista 
Főiskola külsősöknek tartott tanfolyamán. 

Gál Tamás
Agrármérnök, őstermelő és kertész, a Szegedi Tudo-
mányegyetem Füvészkertjében a japánkert kurátoraként 
dolgozik. Gyermekkora óta vonzódik a japán kultúrához, 
főként a japán táj növényeihez.  
A japán származású dísz- és haszonnövények magyaror-
szági termesztési lehetőségeiről több dolgozatot írt, ez-
zel kapcsolatos kutatásaiból írta szakdolgozatát is, illetve 
saját kertjében is többféle japán taxont termesztésével 
foglalkozik.

Martin Ferenc
IT projektmenedzserként dolgozott, jelenleg elsősorban 
fotózással foglalkozik, illetve alkalmi világutazó – a trópu-
soktól a sarkkörig, Hong Kongtól a Himalájáig, sok helyen 
volt szerencséje megfordulni. Távol-Kelet és Japán már 
gyermekkora óta érdekli, a Corvinus Nemzetközi Gazda-
ság szakán miután meglett a diplomához szükséges má-
sodik nyelvvizsga is, következő nyelvnek a japánt válasz-
totta. A Japán Alapítványnál kezdte el a nyelvet tanulni, 
majd pár évvel később a középfoknak megfelelő N3-as 
vizsgát tette le. Három alkalommal járt eddig Japánban, 
legutóbb 2019-ben két hónapot töltött ott, fotózva járva 
az országot – közel 15.000 kilométert tett meg vonattal, 
busszal, kocsival, kerékpárral vagy gyalog.

Tóth Vivien
1994-ben született Budapesten. Írásai korábban meg-
jelentek az Élet és Irodalomban, a Műútban, Kulteren, 
Irodalmi szemlében és a WMN-en. Első színházi előadá-
sának a bemutatója ebben az évben volt a Három Holló-
ban. Jelenleg készülő kéziratán dolgozik.

Varga Tímea
Egész életében rajzolt, festett, tanulmányait is ez irány-
ban folytatta. A japán kultúrával akkor ismerkedett meg 
mélyebben, mikor először találkozott hiraganákkal. Mivel 
szeret különböző írásokkal foglalkozni, elkezdte tanulni 
a hiraganákat és katakanákat, majd a japán nyelvet. E 
tanulási folyamat során találkozott a sumi-e festészettel, 
és 2018 óta maga is művelője a japán tusfestészetnek.

Szerzőink
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