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Pagoda és krizantém
A Buda Attila szerkesztésében megjelent Pa
goda és krizantém sorozat utolsó kötete a Ja-
pánnal foglalkozó, magyar nyelvű forrásokat 
összegyűjtő, háromrészes Messziről felmerülő, 
vonzó szigetek kötetek záró darabja. Az ebben 
felsorakoztatott írások talán a legizgalmasab-
bak a már megjelentek közül, hiszen a 
Meidzsi után egyre nőtt a Japánba utazó 
magyarok száma is, és ezért ezek a szövegek 

– szemben az eddig megjelentekkel – helyszíni 
megfigyeléseken, tapasztaláso kon alapulnak.

A sorozat egészét nézve meg kell jegyezni, 
hogy mennyire erőteljes a magyarok Japán 
iránti érdeklődése. Ez így van ma is, ám figye-
lemre méltó a tény, hogy a XIX. század végén, 
a XX. elején ilyen sokfé le és ilyen részletes 
információk voltak elérhe tőek. Továbbá talán 
Buda Attila könyvtárosi tapasztalatai csodál-
hatók abban a fáradságos munkában, amely-
lyel ezeket a mélyen eltemetett forrásokat ily 
módon előásta. E sorok írója is a magyar–ja-
pán kapcsolatok kutatója, foglalkozott tehát 
Japánra vonatkozó magyar nyelvű írások 
gyűj tésével, közzétételével, ezért amikor az itt 
először látott neveket és cikkeket olvasta, ki-
derült számára, hogy a Japán-kuta tás számára 
rendkívüli jelentőségű sorozatról van szó.

A kötet anyagául szolgáló források elég 
sokszínűek mind a szerzőket, mind útjaik 
kö rülményeit tekintve, ezért praktikus az 
elő szóban található rövid összefoglaló. A 
szerzők között volt hadiorvos, egyházi személy, 
tudós, újságíró, beszámolóik ennek megfele-

lően sokféle látásmódot tükröznek. Mivel 
nagy mennyiségű szövegről van szó, ezért igen 
fontos szerep jut a szerkesztői válo gatásnak is.

A szerkesztő a legkülönfélébb témákat vá-
logatta a kötetbe: kezdve Meidzsi császár 
audi enciájával vagy fontos kormányzati sze-
replőkkel való találkozásokkal, a politikai 
életen, társadalmi problémákon, valláson, 
oktatásügyön át a mindennapi élet legapróbb 
történéseiig, az étkezés, lakhatás témájáig, 
valamint az úti élményekig sokszínűek a le-
írások. Buda Attila igyekezett kiválasztani a 
jellegzetes részeket, ezért ezeken a mozaiko-
kon keresztül a maga teljességében rajzolódik 
ki a változásnak indult Japán képe a 19. század 
második felétől a 20. század elejéig.

Az utazók közül ketten részesültek abban 
a kegyben, hogy Meidzsi császár fogadta őket: 
gróf Vay Péter katolikus püspök és az író, 
Kozmutza Kornélné. A találkozásokról fenn-
maradt feljegyzések nagyon értékes történel-
mi források, például kiderül belőlük, hogy 
mi iránt érdeklődhetett Meidzsi császár. Vay 
háromszor is járt Japánban, nevezhető saját 
korában Japán egyik legjobb ismerőjének is. 
Minél többször volt alkalma meglátogatni a 
szigetországot, annál kritikusabban szemlélte 
a nagyütemű nyugatiasodást: „Sajnálatomra 
az amerikanizmus és elsősorban a jenki mo-
dor még gyorsabban lett általánossá. A múlt 
finom tradiciói napról napra jobban kivesz-
nek. A művészi érték mind teljesebben eltom-
pul az élet hétköznapi küzdelmei közepett, 
fönnköltebb eszmények a kereskedő szellem 
és nyerészkedési vágynak adnak helyet. Japán 

régen megszünt festői vagy költői lenni. Színe 
és bája a teljes átalakulás közepett megsemmi-
sült. Az élet költészetét és a lét művészetét, mely-
nek olyan ritka mesterei voltak – keserű pró za 
és fáradságos küzdelem váltotta fel.” (310.)

Magyarországon ritkának számítottak 
akkoriban a női írók, talán a szerkesztő ezt is 
figyelembe véve közöl több szemelvényt Koz-
mutza Kornélnétól. Ő – nem meglepő mó-
don – vizsgálta a nők helyzetét Japánban, és 
képet adott a korok változásával maguknak 
új társadalmi szerepet kiharcoló japán nőkről. 
Az 1913-as Atarashiki onna (magyarul: Az új 
nő) című cikkében részletesen bemutatja a 
nők megjelenését számos foglalkozási ágban, 
a női egyetemek alapítását, valamint az otta-
ni háztartástan-tanszék létrehozását, továbbá 
a japán feminista mozgalmakat. (390–392.) 
A császári családról szóló cikkében európai 
szem mel is érthetően ismerteti a gyermektelen 
császárné és a trónörökös hercegnek életet adó 
nő nem mindennapi kapcsolatát. (388–389.)

Érdekes a kontraszt azon írások között, 
melyek érvényességük szempontjából akár 
ma is íródhattak volna, és azok között, ame-
lyek teljesen megváltozott vagy eltűnt jelensé-
gekről szólnak. A nikkói, kiotói hagyományos 
ünnepekről, a híres templomokról, szen té-
lyekről írtak majdhogy nem teljesen megállják 
a helyüket a jelenben is, s az embe rek életével, 
gondolkodásmódjával kapcsolat ban ugyan-
csak olvashatók ma is érthető részek, de pél-
dául az akkori közlekedés, az ipar, a minden-
napi élet viszonyai egy letűnt korról me sélnek.

Érzékletes képet kap az olvasó a japán be-
 nyomulás utáni ázsiai állapotokról, a kor at-
moszférájáról. Hű leírás beszéli el, hogy mi-
lyen változásokon estek át az oroszoktól Ja-
pánhoz átkerült terü leteken a vasút épületei 
és üzemeltetése: abban a pillanatban, ahogy 
a fennhatóság meg változott, a környék tiszta 

és rendezett lett. (362–363.) Ezek is értékes 
történelmi emlékeknek számítanak.

Belekerült a neves politikus, Ókuma Sige-
nobu egy magyar szerzőnek küldött levele is 
a kötetbe. Itt szembeötlik egy érdekes részlet, 
ami a korabeli japán–magyar kapcsolatról 
regél: „Én nem kételkedem, hogy dr. Bezdek 
József tanár úr munkája Japánról sokat szol-
gáltat egy nyugati népnek, mely a japániakkal 
némileg vérrokonságban van, s így bőven 
talál benne karakterbeli és ízlésbeli kellemes 
vonatkozásokat.” (394.)

A legtöbb szerző élvezte japáni tartózkodá-
sát és kedvező képet fest az országról, de 
voltak páran, akik honvágytól szenvedve mi-
hamarabb haza akartak térni: „Utolsó napon 
szinte ellenállhatatlan erővel fogott hatalmá-
ba a honvágy. Egyszerre tűrhetetlenül hideg-
nek és érthetetlenül üresnek találtam az otta-
ni élet sokféle tarkaságait, és igazi örömmel 
hagytam ott a ridegen számitó, józan filozó-
fusok különös világát, hogy elvitorlázzam 
szép hazám jól ismert tájai felé, hol tudtam, 
hogy vannak akik a jöttömet igaz szeretettel 
várják.”(322.) Vajon a manapság Japánba 
utazó magyarokkal is hasonló lehet a helyzet?

A kötetet a japán irodalomban jár tas Kolo-
zsy-Kiss Eszter lektorálta. A jegyzetek és a 
mu tatók az összes tulajdonnév azonosítását 
elvégzik, a japanológiai jegyzetek segítik a 
megértést, ami kiegészül a japán nyelv sajátos 
jelenségeinek magyarázataival. Ahogy a 
szerkesztő is említi, a tulajdonnevek azonosítá-
sa időnként igen komplikált és erőt próbáló 
feladat volt, hiszen a megnevezések is gyakran 
változtak az idők során, s a félreolvasások, fél-
 reírások és félreértések mellett ráadásul olyan 
kor anyagairól van szó, amikor nem voltak 
egységes helyesírási szabályok sem. A főszöveg-
ben mindenhol megmaradt az eredeti közle-
mény (japán) névírása, mert a szerkesztő ezt 
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a nyelvi recepció részének tartja, s a helyes 
alakokat a mu tatóban közli, de a jegyzetek-
ben felfedezhető pár apró hiba. Például nem 
Hakone, hanem Hikone (130.), szanba jözeijo 
helyesen szamba jószeidzso (sanba yoseijo, 産
婆養成所227.) – ez nincs javítva lábjegyzet-
ben –, vagy nem Hiaratsuka Aikó, hanem 
Hi ratsuka Akiko (Hiracuka Akiko, 392.). 
Ezek az elírások azonban nem zavarják az ol-
vasást, sőt, külön értékelendő, hogy nagyrészt 
megfelelően vannak írva a tulajdonnevek.

Ennek a könyvnek a segítségével közelről 
és sok oldalról ismerhető meg Japán a Mei-
dzsi-kortól a Taisó-éráig tartó időszakban, 
szemelvényei fontos források a Távol-Kelet 
és Japán megismeréséhez. Érdekes az is, hogy 
a maitól mennyire különbözött a két ország 

kapcsolata: a nyugati hatalmak között helyet 
foglaló, fejlett kulturális élettel rendelkező és 
Japánt vizsgáló Magyarország, valamint az 
akkor még a nyugati vívmányokkal ismerke-
dő, fejlődésnek és változásnak induló Japán. 
Ha valaki még jobban szeretne elmélyülni a 
szövegekben, a bibliográfia segítségével az 
eredeti forrásokat is meg tudja keresni. Az 
egész sorozat és utolsó kötete egyaránt a ma-
gyar művelődéstörténet fontos állomásait 
tárja az olvasók elé. (Összeállította, sajtó alá 
rendezte, bevezető és jegyzetek Buda Attila: 
Messziről felmerülő, vonzó szigetek III. Japánban 
járt magyar utazók beszámolói az első világhá
ború végéig. Budapest: Ráció, 2014, 494 p.)

Umemura Yuko
adjunktus,  ELTE Japán Tanszék

Lexikon a statisztika és 
a népességtudomány kutatóiról
Hatalmas monográfiát állítottak össze a sta-
tisztika és demográfia történetének kutatói, 
Rózsa Dávid főszerkesztő és a kötet szakszer-
kesztőinek irányításával. A mű fő célja az volt, 
hogy egyrészt összegyűjtse a címben jelzett 
szakmák kutatóit, másrészt, hogy megbízha-
tó – az eddigi közléseket ellenőrizve és kija-
vítva – biográfiákat és bibliográfiai adatokat 
közöljenek a neves múltbeli szakemberekről. 

A mű jóval több, mint a statisztikát és a 
népességtudományt egész életükön keresztül 
kutató szakemberek életrajzainak összessége, 
mert a kötet összeállítói úgy vélték, hogy 
minden olyan személyt bevesznek a gyűjtés-
be, akik saját szakmájukon belül – akárcsak 
néhány tanulmány erejéig – foglalkoztak 
ezzel a két hatalmas tudománnyal. 

Voltak történészek, akik munkájukhoz 
felhasználtak és feldolgoztak statisztikai adat-
sorokat, köztük említendő például Bél Má-

tyás és az ő hatalmas Notitia-sorozata, vagy 
munkatársa, Tomka Szászky János neve. 
Szerepel a lexikonban az ugyancsak kiváló 
történettudós, Acsády Ignác, aki nemcsak 
jobbágyságtörténetet állított össze, hanem jó 
néhány lexikonszócikket is írt egykoron (ta-
lán lehetett volna utalni az 1898 és 1901 között 
megjelent háromkötetes Közgazdasági lexi
konra, s annak a témába vágó szócikkeire). 
Cikkei közül kiemelendő a Statisztika és tör
ténetírás, amely a Statistikai Közlemények 
1889-es évfolyamában látott napvilágot. 

Remek kézikönyvek fűződnek Schwart-
ner Márton nevéhez, ezekben is számos sta-
tisztikai feldolgozás található, így nem vélet-
len, hogy bekerült ebbe az életrajzi lexikon ba, 
akárcsak a gazdaságtörténész Tagányi Károly, 
akinek értékes cikkeivel például a Magyar 
Gazdaságtörténelmi Szemlében is találkozha-
tunk. Történész és statisztikus is volt Csap lo-
vics János, Lassu István és Hunfalvy János, a 
19. század neves kutatói – jogosan kerültek 
be e sokoldalú gyűjtésbe, nem is beszélve a 

nem túl régmúlt történettudósairól, Mályusz 
Elemérről, Maksay Ferencről és Fügedi Erik-
ről, vagy az agrártörténészként is elismert, és 
sokat idézett Szabó Istvánról. Történeti név-
tára és a statisztika elméletéről írt, de kézirat-
ban maradt munkája okán még Vasvári Pál 
is bekerült a gyűjteménybe. 

A lexikonban szereplő nagyszámú tudós 
személyiség közül hadd emeljük ki azokat a 
neves orvosokat, akik orvosstatisztikai kérdé-
sekkel is foglalkoztak. Köztük mindjárt a 18. 
század neves tudósát, Hatvani Istvánt említ-
jük, aki elsőként foglalkozott hazánkban 
halálozási statisztikai adatok feldolgozásával, 
s ez mintegy a biztosítási matematikának is 
egyik előterülete lett. Vele kapcsolatban főbb 
műveinél talán érdemes megemlíteni, hogy 
az 1757-es híres munkája, az Introductio 1990-
ben magyar fordításban is megjelent Beveze
tés a szilárdabb filozófia alapelveibe címmel, 
Tóth Péter jóvoltából, a Hatvani- és Maróthi-
kutató Tóth Bélának, a Debreceni Reformá-
tus Kollégium neves tanárának bevezető ta-
nulmányával, a Debreceni Akadémiai Bizott-
ság gondozásában. A róla szóló irodalomban 
is lehetne hivatkozni Tóth Béla nevére, aki 
Hatvaniról könyvet jelentetett meg 1977-ben 
a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadónál, és ne 
feledkezzünk meg az OPKM sorozatában 
2002-ben közreadott, Fehér Katalin pro-
fesszornő által írt kötetről se. 

Azután ne feledkezzünk meg a kiváló 
orvostörténészről, Magyary-Kossa Gyuláról 
sem, aki nagy monográfiájában is és tanul-
mányaiban is utal orvosstatisztikai kérdések-
re, posztumusz közleményként pedig 1960-
ban jelent meg a Hatvaniról szóló tanulmá-
nya Az Országos Orvostörténeti Könyvtár 
Közleményeiben.

A gyermekágyi láz okát Semmelweis Ig-
nác elsősorban megfigyelései és statisztikai 

számításai alapján tudta megfejteni, s bár 
egykoron nem sokan vették komolyan őt és 
számításait, halála után mégis lassan-lassan a 
világ egyik legelismertebb orvosa lett, az 
asepsis első leírója. A róla az új statisztikai 
életrajzi lexikonban írt szócikk kiváló. 

A közegészségtan neves tudósa, Fodor 
József életrajza jogosan került be a kötetbe, 
akárcsak Antal Lajosé, utóbbi – sok más 
mellett – a népesedés kérdéseivel és a cukor-
baj elterjedéséhez kapcsolódó népesedésbio-
lógiai problémakörökkel foglalkozott. Csu-
pán zárójelben említjük meg, hogy a Zétény 
Győző neve alatt 1948-ban megjelent, több 
mint 200 oldalas A magyar szabadságharc 
hon védorvosai című monográfiának ő volt az 
írója, az akkor éppen eltiltott szerző, aki kény-
telen volt művét barátja neve alatt megjelen-
tetni, de az előszóból kiderül, hogy valójában 
ő a kötet szerzője. Mivel ez az adat kevéssé 
ismert, még nem került be a lexikonba, de a 
bővített kiadásban bizonyára helye lesz.

Helyet kapott a lexikonban Korányi Fri-
gyes is, akiről a lexikon szerkesztői úgy vélték, 
hogy 1828. december 20-án született, ezzel 
szemben több kézikönyvben és a Magyar 
Tudomány 2013-as évfolyamában – a Korányi 
László által írt megemlékezésben – az olvas-
ható, hogy Korányi Frigyes 1827. december 
10-én született. Mivel múltunk egyik legki-
válóbb hazai orvostudósáról van szó, ebben 
a kérdésben tisztábban kellene látnunk, hiszen 
a lexikonok egyik része az 1828-as év mellett 
áll ki, más részük pedig az 1827-es évet emlí-
ti, s a Magyar Tudomány is az utóbbi adatot 
tette közzé. Itt arról van szó, hogy Korányi 
szeretett volna a szabadságharcban – mint 
medikus – részt venni, de ennek az volt a 
feltétele, hogy az illető húsz betöltött évvel 
rendelkezzen, s ha Korányi 1848-ban jelent-
kezett a honvédsereghez, s az 1828-as születé-


