
B erend  N óra:

EGY EURÓPAI JAPÁNBAN
William Adams és a "Shogun"

Jam es Claveil regénye, a Shogun (aminek alapján a magyar televízióban 
is sikerrel ve títe tt film készült) történeti tényeket basznál fel. Főhőse, 
Blackthorne a valóságban is élt, neve William Adams volt. 1564 körül szü
le te tt a Kentbeli Gillinghamben, Angliában. Hajóépítést tanult, és különfé
le hajós vállalkozásokban vett részt. 1589-ben megházasodott és egy lánya 
született. Egy Távol-Keletre induló holland expedíció résztvevőjeként 1598- 
ban elhagyta Angliát. Először a Hoop ("Remény") majd a Liefde ("Könyö- 
rületesség") kormányosa lett. A hajó kapitánya Jacob Quaeckernaeck volt, 
a legénység száma 110 fő. A hosszú és veszélyes út során az öt hajóból 4 
eltűnt, és a megmaradt Liefde fedélzetén is csak 24-en éltek, m ire a hajó 
1600. áprüis 19-én Japánba érkezett. Itt még hatan meghaltak a túlzottan 
legyengült legénységből. Fennmaradt Adams levele, hajónaplója, valam int 
végrendelete. (Más források is tudósítanak életéről: Japánban o ttan i doku
mentumok, az angol kereskedelmi telep vezetőjének, Cocks-nak naplója, stb.)

Japánban sokáig anarchia volt, a feudális urak egymással harcoltak te
rületük és hatalmuk növeléséért. Az ország egyesítését Oda Nobunaga l \ l  
(1534— 1582) kezdte meg. Katonai győzelmei eredményeként egyre nagyobb 
területek kerültek igazgatása alá. "Apja csak Owari földesura volt, de ha
talmas energiájával négy év alatt Nobunaga 17 vagy 18 tartom ány ellenőr
zését szerezte meg." I2J Nobunaga már az európaiaktól kapott lőfegyverek
kel lá tta  el csapatainak egy részét. Egyik vazallusa, Akechi M itsuhice /3/ 
fellázadt ellene és Nobunaga. hogy elkerülje a fogságba esést, öngyilkos lett. 
"Egyesek azt mondják, hogy felvágta a hasát, mások, hogy felgyújtotta a 
palotát és a lángok között pusztult el." IÁI Ám Akechi nem tud ta  megsze
rezni a hatalm at, m ert Toyotomi Hideyoshi 15/ (1536— 1598), Nobunaga 
volt katonája, legyőzte és megölte. Hideyoshi folytatta az országegyesítés 
politikáját, fontos belpolitikai rendeleteket hozott (földek felmérése, a pa
raszti réteg szétválasztása a katonáskodó rétegtől, s egyben lefegyverzése), 
expedíciót ind íto tt Korea meghódítására. "Japánnak ez az uralkodója a föld 
porából em elkedett fel, (paraszti származású volt), eredetileg szegény, isme
retlen fickó volt. De tehetségének, szorgalmának ... eredményeként fokoza
tosan m ai helyzetébe emelkedett". /6/ Halálakor fia, Hideyori 111 kiskorú
sága idejére Öt főből álló régens-tanácsot állított fel (Gotairo, tagjai: To- 
kugawa, Ieyasu, M óri Terumoto, Uesugi Kagekatsu, M aeda Toshiie, Ukita 
Hideie) Hideyori közvetlen gyámja M aeda Toshiie lett.

Tokugawa Ieyasu (a regény másik főszereplőjeként Toranaga) (1542— 
1616) gyerekkora nagy részét túszként töltötte különböző főuraknál. 1558- 
ban 17 évesen vívta első csatáját. Nobunaga győzelmeinek idején szövetsé
get kötö tt vele, és ő maga is megnövelte birtokát. Nobunaga halálakor Sa- 
kaiban tartózkodott, de sikerült visszatérnie tartományába, ahonnan hadse-
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regével Akechi ellen indult volna, ám Hideyoshi már megelőzte. Egy ideig 
Ieyasu Nobunaga fiával együtt szembenállt Hideyoshival. Az 1584-es Ko- 
mak-i csatában Ieyasu győzelmet aratott, de sokáig nem állhatott ellen Hi
deyoshi növekvő hatalmának, aki egyre több ellenfelét győzte le. Végül 1586- 
ban Hideyoshi vazallusává vált, és feleségül vette annak fél testvérét, A sa- 
hihimét. H ideyoshi más területeket adott birtokul Ieyasunak (Kanto terüle
tén, vagyis Honshu sziget középső részén) elvéve korábbi tartom ányait. így 
Edo (a mai Tokio) lett Ieyasu birtokának központja. Hideyoshi halálakor 
egyike lett a Gotaironak Japán legerősebb földesuraként. (Ehhez hozzájá
rult, hogy ő nem vett részt Hideyoshi koreai hadjáratában: sem ember- sem 
gazdasági veszteséget nem szenvedett).

A Tanács tagjai együtt Japán gazdasági erejének kb. 1/3-a felett rendel
keztek. Az ő rendeleteik véghezvitelének ellenőrzése, az adm inisztráció volt 
a feladata az ö t "biztosnak" (Go-Bugyo) (Tagjai Asano Nagamasa, M aeda 
Géni, M ashida Naganrori, Ishida M itsunari /8/, Natsuka Masaié.) Az ország 
egysége korántsem  volt biztosítva Hideyoshi halálakor. Igaz, hogy ő kato
nailag m egterem tette az egységet, de még nem tudta azt megerősíteni. A 
Koreában lévő japán csapatok kivonása Hideyoshi halála után komoly el
lentétekhez vezett a Bugyo-k között, de még elkerülték a nyüt összecsapást. 
Ám Ishida (1560— 1600), aki Hideyoshi kedvence volt, nagyobb hatalm at 
akart szerezni magának és megkezdte az Ieyasu eüenes szervezkedést.

1599-ben meghalt M aeda Toshiie. Ishida M itsunarin kívül, (aki kétszer 
ts megkísérelte meggyilkoltatni Ieyasut) más földesurak is megkezdték a ké
szülődést Ieyasu ellen, aki ekkor már gyakorlatilag egyedül irányította az 
országot. 1599 őszén bevonult Osaka várába (ezt Hideyoshi építette). Egy
re több foldesúr esküdött hűséget neki és küldött túszokat hűsége bizo
nyítékául.

Ekkor érkezett Japánba Adams. 1542-ben vagy 1543-ban m ár megjelen
tek az európaiak Japánban: először portugál hajótöröttek, m ajd az ő beszá
molóik révén portugál, később spanyol kereskedők és misszionáriusok. Xa- 
véri Ferenc m ár 1549-ben Japánba ment téríteni. Lelkes levelei a japánok 
m egtérítésének nagy lehetőségeiről sok jezsuitát vonzottak Japánba. Az 
1590-es évektől ferencesek, dominikánusok és ágostonrendiek is érkeztek, 
s nagy rivalizálás kezdődött. Hideyoshi keresztényüldözése nem rend íte tte  
meg a missziók helyzetét. 1600-ra pedig ismét nyugodt körülmények között 
fo ly tathatták  a térítést. Jezsuiták tolmácsoltak a japánok és az európaiak 
között, s egyesek japán földesurak tanácsadóivá váltak. A  portugál kézben 
lévő Kína-Japán közvetítő-kereskedelem pedig fontos volt a japánok szám á
ra is.

A  Liefde Kyushu észak-keleti partjaihoz érkezett Oita-ba. A  helyi föl
desűr ételt és ita lt adato tt a legénységnek és elszállásolta őket, s azonnal 
üzenetet küldött Ieyasunak. Ieyasu találkozni akart a vezetővel, s mivel a 
kapitány, Quaeckem aeck, túl beteg volt ahhoz, hogy utazzon, a következő 
rangidős Adam s indult Ieyasuhoz Osakába. Egy portugál jezsuita tolmácsolt 
a portugál nyelvet is ismerő Adamsnak. Adams később azt áh íto tta , hogy a
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jezsuita kalóznak nevezte őket és rá  akarta venni a japánokat, hogy öljék 
meg a tengerészeket. Az biztos, hogy a hollandok nemcsak eretnekek vol
tak, hanem veszélyes kereskedelmi vetélytársak is a portugálok szemében.

Ieyasu és Adams 1600. május 12-én találkoztak először. Érdemes 
hosszabban idézni Adams leveléből, ahol leírja a beszélgetésüket.

"A király elé érve, jól megnézett engem és nagyon jóindulatúnak látszott. 
Különféle jelekkel m utogatott nekem, egyrészükei megértettem, másokat 
nenvV égül jött valaki, aki’tudott portugálul. R ajta  kérésziül a jkirály^meg
kérdezte tőlem, hogy honnan jövök, mi hozott minket az országába, amely 
annyira messze van. Megmondtam neki országunk nevét, és hogy régóta ba
rátságra és kereskedelemre vágyunk Kelet-India királyaival... Aztán megkér
dezte, hogy háborúzik-e országom. Azt feleltem igen, a spanyolokkal és por
tugálokkal, a többi néppel békében él. M ajd megkérdezte tőlem, miben hi
szek. Azt feleltem, Istenben, aki az eget és földet terem tette. Még sok kér
dést te tt fel a vallásról és más témákról, például hogy hogyan jö ttünk az 
országba. Volt nálam egy világtérkép és megmutattam neki, hogy a Magel- 
lán-szoroson keresztül. Ezen nagyon csodálkozott és azt h itte  hazudtam. /91

Az első beszélgetés után Adamsot börtönbe vitték, de nem bántak 
rosszul vele. Még sok hasonló találkozás zajlott le Adams és Ieyasu között. 
A regénybeli Toda M ariko szintén létező személy volt: Akechi M itsuhide 
lánya, aki később megkeresztelkedett és a Gracia nevet kapta, Hosokawa 
Tadaoki felesége volt. Nobunaga meggyükolásakor Tadaoki elküldte felesé
gét és csak Hideyoshi közbenjárására vette vissza. A Hosokawák Ieyasu szö
vetségesei voltak és amikor Ishida emberei túszul akarták ejteni G ráciát és 
más családtagokat, az egyik hűbéres megölte az asszonyt, felgyújtotta a há
zat és öngyilkos lett. Ám a valóságban Gracia soha nem tolmácsolt Ieyasu- 
nak és nem is találkozott Adams-szel.

Ieyasu közben Sakai kikötőjébe vitette a Liefde-t (melynek korábbi ne
ve Erasmus volt, így egy Erasmus szobrocska díszítette, ezt a japánok a ha
jó  istenének vélték, és hogy nehogy megsértsék, egy szentélyben helyezték 
el.) A legénység a hajón maradt. Adams engedélyt kapott, hogy felmenjen 
a hajóra. A hollandok meg voltak győződve róla, hogy Adams m ár rég ha
lott, így nagy örömmel üdvözölték. Kárpótlásul azért, hogy a hajót a japá
nok — még korábban — kifosztották, s mivel a shogun rendelete ellenére 
sem tudták visszaszerezni az ellopott tárgyakat, végül minden tengerész na
pi 2 font rizst és évi ellátmányt kapott. A hajót Ieyasu Edo közelébe v itet
te, és a tengerészek ismételt kérései ellenére sem engedte, hogy elhajózza
nak.

Ieyasu gyakran küldetett Adamsért, sokmindenről elbeszélgettek, m ajd 
megkérte, hogy építsen egy európai típusú hajót. M iután ezt sikerrel elvé
gezte, lassan Ieyasu barátja  és tanácsadója lett. M atem atikát tan íto tt a ké
sőbbi shogunnak, és tolmácsolt neki. Ő maga így írt: "Olyan nagy megbe
csülésben volt részem, am iért m atem atikát és más dolgokat tan íto ttam  ne
ki, annyira elégedett volt, hogy ha mondtam valamit, ő nem ellenezte. /10/

51



Az első lázadást Ieyasu ellen Uesugi Kagekatsu szervezte meg. De erő
it lekötötte Ieyasu két vazallusának hadserege. Közben Ishida gondosan 
előkészítette hadműveleteit, ám azzal nem számolt, hogy vélt szövetségese
inek egy része a döntő ütközetben ellene fordul majd. így 1600. október 
20-án Sekigaharánál Ieyasu nyerte meg a csatát. (A harcban felhasználta a 
Liefdéről származó lőfegyvereket is.) Ishidát csak később sikerült elfogni, s 
két másik vezérrel együtt kivégezték. 1603-ban Ieyasu megszerezte a sho- 
gun címet, / I I /  s Japán urává vált. 1615-ben Hideyori ellen tám adt, bevet
te Osaka várát, és Hideyori öngyilkosságával megszűnt a veszély, hogy Hi- 
deyoshi örököse Japán uraként szembeszáll Ieyasuval. A hatalom  250 évig 
a Tokugawa család kezében maradt.

Ieyasu nagyon fontosnak ta rto tta  a külkereskedelmet és minél több or
szággal próbált kiépíteni kapcsolatokat. így örömmel fogadta Adams javas
la tá t a hollandokkal való kereskedésről. Jacom Quaeckemaeck és M elchior 
van Santvoort vitték el Ieyasu levelét, amelyben engedélyezte a holland ke
reskedelm et Japánban. 1605 decemberében érkeztek Sziámba, ahol egy hol
land flo ttá t találtak. Quaeckemaeck a flottánál m aradt és a következő év
ben megölték egy tengeri csatában. Santvoort visszatért Japánba. 1609 jú 
liusában érkezett csak meg Nagas&kiba a holland küldöttség. Engedélyt kap
tak a kereskedésre és kereskedelmi telep létesítésére Híradóban. Néhány 
holland m aradt a telepen, Jacques Specx vezetésével. Adams közvetített a 
hollandok és a shogun között, és a hollandok és Adams barátsága akkor is 
megmaradt, amikor az angolok és a hollandok rivalizáltak, sőt ellenséges
kedtek egymással.

1608-ban Adams Ieyasu megbízásából a Fülöp-szigetekre ment tárgyal
ni a spanyol-japán kereskedelem megkezdéséről.

Később még egy hajót épített Ieyasu parancsára és amikor 1609-ben 
M anüa kormányzója hajótörést szenvedett Japánban, Ieyasu kölcsönadta 
neki a hajót, amelyen visszatért Mexikóba, és onnan viszonzásul egy másik 
hajót küldött gazdag ajándékokkal.

1611-ben Adams m ár japán nemesi címet és birtokot kapott 80—90 
szolgával Hemiben, M iura tartományban, Honshuban. Feleségül vett egy ja 
pán nőt, akinek apja tisztviselő volt. Egy fia (Joseph) és egy lánya (Susan- 
na) született, valamint egy Hirado-ban élő asszonytól is volt egy gyereke. 
Később házat vett Edoban, gazdag és befolyásos emberré vált.

A  hollandok ki akarták zárni angol riválisaikat a japán kereskedelemből, 
és a holland Kelet-India Társaság m egtütotta tagjainak, hogy leveleket ju t
tassanak el Angliába. így Adams levelei, amelyeket a hollandokkal küldött, 
sosem érkeztek meg. /12/ Ám nem tudták megakadályozni, hogy az angolok 
megjelenjenek Japánban. Már 1580-ban megpróbálták megkeresni az észak- 
nyugati á tjá ró t és eljutni Japánba, Adamset is foglalkoztatta az észak-nyu
gati á tjáró , még Ieyasuval is beszélt a kérdésről, aki biztosította, hogy tá 
mogatná az expedíciót. "Véleményem szerint, ha az észak-nyugati á tjá ró t
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valaha is felfedezik, az itt Japánban lesz". /13/ 1611-ben az angol Kelet-In
diai Társaság megbízta John Saris kapitányt, hogy hajózzon Japánba. A Clo- 
ve 1613 júniusában meg is érkezett Híradóba.

Adams nagyon jó  látta, hogy az angolok nem versenyképesek Japánban, 
ha szövetekkel, fűszerekkel és más, a hollandok által szállított cikkekkel 
akarnak kereskedni. Az igazi cél a Japán-Kína kereskedelem közvetítése le tt 
volna, ugyanis a két ország között nem volt közvetlen legális kereskedelem. 
A portugálok m ajd a hollandok sikeresen közvetítették a kínai selymet, és 
más cikkeket és a japán rezet, stb. Az angolok, bármennyire is szerették 
volna, nem tudtak bekapcsolódni ebbe a profitáblilis kereskedelembe, ez is 
volt az egyik oka annak, hogy olyan ham ar elhagyták Japánt.

Adams arra is megpróbálta rábeszélni Sarist, hogy az angol telep ne Hi- 
rado-ban legyen, ahol a hollandok már berendezkedtek, hanem saját birto
ka közelében, amely közelebb volt a fővároshoz, Edohoz. Nyilván nemcsak 
önzetlen célok vezették Adamset, hanem hasznot is remélt, ám javaslatát 
nem fogadták el, és a shoguni engedély megszerzése után az angolok is Hi- 
rado-ban telepedtek meg.

Az angoloknak szükségük volt Adams közbenjárására, jó  kapcsolataira 
a japánokkal. De kezdettől fogva rossz volt a személyes viszony az "eljapá- 
nosodott" kormányos és honfitársai között. Adams hangsúlyozta saját fon
tosságát (egyik levelében például ezt írta: "japánul Augin Sammanak /14/ 
hívnak, ezen a néven ismernek végig az egész tengerparton") /15/, jobban 
érezte magát a japánok, mint az angolok között, és ezt nem is titkolta, ke
reskedelmi ügyleteket fo ly tato tt a portugálokkal, spanyolokkal, hollandok
kal, akik mind az angolok riválisai voltak. Adams pénzt kölcsönzött Saris- 
nak és a visszafizetéskor összekülönböztek azon, hogy az müyen pénznem
ben történjen: Adams spanyol pénzben követelte a tartozást, míg Saris meg 
akart szabadulni a nála lévő japán pénztől. Egyéb kisebb ellentétek is mé
lyítették a rossz viszonyt. 1613. november 24-én Adams mégis az angol Ke
let-Indiai Társaság szolgálatába állt. A szerződést két évre kötötték. Saris 
nem bízott Adamsben, és a Japánban m aradó Richard Cocks, aki a keres
kedelmi telep vezetője volt, szintén rossz véleménnyel volt róla. Naplójában 
többször ír Adamsról. "Én és mindenki... látja, hogy ő (Mr. Wm. Adam esre 
gondolok) sokkal barátságosabb a hollandokkal, m int az angolokkal, akik sa
já t honfitársai, Isten bocsássa meg neki." /16/ Ehhez hasonló megjegyzések 
többször is előfordulnak Cocks naplójában.

Adam set valóban nem hazafiűi érzései vezették: közvetített a hollandok
nak, portugáloknak, spanyoloknak éppúgy, ahogy az angoloknak. Ugyanak
kor valóban hasznos szolgálatokat tett: nagy befolyása, hatása Ieyasura — 
amit Cocks is elismert — jártassága a japán szokásokban (egy audiencia 
előtt például m egtanította Cocksot, hogyan viselkedjen m ajd és Cocks va
lóban jó  benyomást te tt a japánokra) mind értékes volt az európaiak szá
mára.
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Érdemes megvizsgálni azt a kérdést, hogy Adams kényszerből m aradt-e 
Japánban, mivel Ieyasu nem engedte el, vagy nem is akart visszatérni Ang
liába. Adams azt írta  levelében, hogy hiába kérte Ieyasut (öt év telt m ár el 
Japánba érkezése óta), az nem akarta őt elengedni Japánból. /17/ De ha 
Adams annyira el akart menni, miért várt öt évig a kérésével? Lehetséges, 
hogy Ieyasu sem akarta, hogy a számára olyan sok értékes ism eretet tudó 
angol elmenjen. De Adams sem vágyhatott túlságosan Anglia után: ezt bi
zonyítja az is, hogy később az angolok egyöntetűen arról panaszkodtak, 
mennyire kevéssé barátságos hozzájuk Adams. 1605-ben Adams már fon
tos ember volt Japánban: a shogun maga kért tanácsokat tőle. És egyre fe l
jebb került: földbirtokot és magas rangot kapott. M iért is akart volna 
visszamenni Angliába, ahol a szegénység és a veszélyes tengeri utazások so
ra várt csak rá? Sarissal való beszélgetése is ezt bionyítja. A rra a kérdés
re, hogy nem akar-e a Cloveval visszatérni Agnliába, Adams azt felelte, hogy 
szívesen hazatérne, de Ieyasu nem engedi. Ám amikor ismét arra  kérte a 
volt shogunt (1613-ban) hogy engedje haza, megkapta az engedélyt. És még
is Japánban m aradt. Döntését azzal indokolta Sarisnak, hogy szeretne még 
egy ideig Japánban maradni, hogy pénzt gyűjtsön, m ert hiába él m ár sok 
ideje ott, még nincs nagy vagyona. Az igazi ok természetesen nem a va
gyongyűjtés lehetett — Adams m ár 1613-ban is vagyonos ember volt. Be
folyásáról és fontos pozíciójáról kellett volna lemondania, egyszerű korm á
nyosként térve vissza Angliába. Azt akkor még nem tudhatta, hogy Ieyasu 
halála u tán Japánban is megszűnik majd saját nagy szerepe.

Meg kell említeni, hogy nem Adams volt az egyetlen a Liefde legény
ségéből, aki Japánban m aradt. Cocks említ naplójában egy bizonyos Jacob 
nevű hollandot, "aki Adams kapitánnyal jö tt Japánba" /18/ o tt megházaso
dott, de neki nem sikerült olyan magas rangra emelkednie, mint Adamsnek. 
Egy másik holland azonban, Jan Joosten van Lodensteijn, aki szintén 
Adamsszel érkezett, ugyancsak fontos pozíciót szerzett. Ieyasu neki is há
zat és privilégiumot adott, megházasodott, és éppűgy bejáratos volt az ud
varhoz, m int Adams.

Adams több tengeri utazást is te tt Sziámba, Kokinktnába. Ám 1616-ban 
meghalt Ieyasu. Adams befolyása hirtelen szinte semmivé vált. Nem hívták 
többé a shogun elé a tanácsát kérni. Megmaradt birtoka és rangja, de m ár 
napokig kellett várakoznia arra, hogy a shogun, Tokugawa Hidetada, fogad
ja. Az európai kereskedők privilégiumait korlátozták, és Adams hiába pró
bálta kieszközölni a korábbi kedvezőbb feltételek visszaállítását. Személye
sen ebből hasznot húzott, mert rá, mint japán földbirtokosra nem vonatko
zott a korlátozás, így szabadon kereskedhetett, és Cocks megbízásából is 
fo ly tato tt adás-vételt Japánban olyan helyeken, ahol az angolok már nem 
kereskedhettek.

Befolyásának csökkenését minden magyarázatnál világosabban m utatja 
Cocks naplójának néhány részlete. "Adams kapitány ismét egész nap az Ud
varnál (shoguni) volt, hogy elintézze ügyeinket, de üres kézzel tért vissza. 
Csak azt mondták, legyen türelemmel és menjen vissza másnap /19/ "Adams
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kapitány ma reggel ismét az Udvarhoz ment, miután tegnap este azt mond* 
ták neki, ma menjen vissza, miután o tt ült tegnap egész nap reggeltől estig 
evés nélkül, éppúgy mint az azelőtti napon." 1201

1616 decemberében Adams ki is lépett a Kelet-Indiai Társaságtól, bár 
még később is fenntartották kereskedelmi kapcsolatukat és Adams még sok
szor próbált ügyeket intézni az angol telep számára. Néha saját hajóival ke
reskedett, máskor angol vagy holland megbízást teljesített.

Végrendeletéből (amelyet halála előtt, 1620 májusában készített) kide
rül, hogy bár húsz évig élt Japánban, nem felejtette el angliai családját sem. 
Pénzét két egyenlő részre osztva az egyik felét Angliában élő feleségére és 
lányára, a m ásikat japán gyerekeire, Josephre és Susannára hagyta. Végren
deletének végrehajtásával Richarcd Cocksot és egy másik angol kereskedőt, 
William Eatont bízta meg. 1620. május 16-án, 56 éves korában halt meg 
William Adams, és régi ellentéteiket elfeledve Cocks ezt írta egy levelében: 
"És jó barátunk, Wm. Adams kapitány, aki olyan hosszú időt tö ltö tt Japán
ban, elhagyta ezt a világot május 16-án." /21/
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JEGYZETEK

1. A regényben Goroda
2. Luis Frois (jezsuita misszionárius) in. They Came... 93. o.
3. A regénybeli Akechi Jinsai
4. Luis Frois in: They Came 103. o.
5. A  regényben Nakamura Tábornok
6. St. Pedro Bautista Blanquez in. They Came ... 111. o.
7. A  regényben Yaemon
8. A regényben Ishido
9. Will Adam s in: They Came... ! 15. o.
10. Will Adam s in: They Came... 116. o.
11. A shogun, vagyis Sei-i-tai-shogun a katonai vezető címe volt Japánban, 
jelentése "barbárokat legyőző nagy generális". A 12. sz. végétől a shogunok 
egyre inkább a politika irányítóivá is váltak. A Tokugawa korban (1600— 
1868 a shogunok Japán valódi uralkodói voltak, a császárnak nem volt iga
zi hatalma.
12. 1613-ban érkezett Adamstől egy levél Bantamba, am it Japánból egy an
gol v itt el, aki holland hajón szolgált. P ratt 16. o.
13. Adam s in: They Came ... 123. o.
14. elírás, helyesen Anjin Sama, a jelentése "kormányos úr"
15. P ratt 19. o.
16. Cocks I. 45. o.
17. P ratt 8. o.
18. Cock I. 298. o.
19. Cocks I. 301. o.
20. Cocks II. 169. o.
21. Cocks Hl. 318. o.
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