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A Régi szedett nyomtatás Japánban 1590–1640 között

Bevezetés1 – Olvasmányok felől közelített történelem

Hogyan használhatunk fel társadalomkutatáshoz nyomtatással kiadott szö-
vegeket? Számos lehetséges válasz létezik erre a kérdésre, ám gyakran in-
kompetenciával vádolják azt a kutatót, aki addig nem autentikus forrásként 
értékelt, például irodalmi művet próbál kutatását alátámasztó történeti for-
rásként felhasználni. Japánban azonban, az 1990-es évek körül kibontakozott 
új történészeti megközelítésnek egyik fő irányvonalát adja az a módszer, 
amely a kora-újkori nyomdatechnika fejlődése nyomán létrejött, nagy töme-
gek érdeklődésére számot tartó nyomtatványok: történelmi dokumentumok 
(kormányzati iratok, naplók, levelek), szépirodalmi művek és klasszikusok 
(koten古典), könyvjegyzékek (shoseki mokuroku 書籍目録 ), oktatásai anya-
gok (ōraimono 往来物), a klasszikusok magyarázatai (chūshakusho注釈書) 
és népszerű könyvek (gesaku戯作) elemzésével, valamint másolatokból és 
egyéb fennmaradt kiadványból próbál történelmi tényekre következtetni.2 
1 A japán történelemi események évszámát a japán történelmi felosztás szerinti évszámmal, 

nengo-val, majd azt követően zárójelben, a nyugati időszámításban adjuk meg. A japán tör-
ténelmi felosztás szerinti középkor: chūsei 中世(a Heian-kor utolsó évtizedeitől az Azuchi-
Momoyama korig) és kora-újkor: kinsei 近世 (Edo-kor) szavakat is ebben az értelemben 
használjuk.

2 Yokoda Fuyuhiko 横田冬彦, „A Tsuredzuregusa Edo-kori irodalmi alkotás-e? – A könyvtör-
ténetben megjelenő olvasó elhelyezése” [Tsuredzuregusa ha Edo Bungaku ka: Shomotsushi ni 
okeru Dokusha no Tachiba 徒然草は江戸文学か―書物史における読者の立場]..Történelmi 
szemle [Rekishi Hyōron 歴史評判] 605 (2000/9), Különszám [Tokushū 特集], 2–18. Yokoda 
korszakalkotó cikkében azt állítja, hogy amennyiben a Tsuredzuregusát a szerzője felől közelít jük 
meg, a középkorban keletkezett műnek, azonban amennyiben az olvasója és népszerűsége felől 
közelítjük, kora-újkori műnek kell tekintenünk. Ilyen szempontból az olvasó reakciójára, annak 
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Míg a korábbi, részben persze még ma is élő megközelítések más, az addigi 
társadalomkutatási módszerekben főként egy általában magas rangú személy, 
filozófus, történelmileg ismert személy által írt elméleti művet és autográ-
fiákat tartottak primer forrásoknak, addig az új megközelítés az általános 
olvasóra és annak reakciójára koncentrál. Hogyan élhettek az átlagemberek 
(shomin 庶民), milyen közös értékrenddel rendelkeztek, hogyan alkothatták 
meg saját világképüket, hogyan formálhatták a kort, amelyben éltek és más 
fontos kérdésekre próbálnak történészek fényt deríteni. 
A nyomtatványok széles skálájú elterjedésének a kora-újkorban üzletággá váló 
nyomdászat fejlődése nyitott teret. Az Edo-korban a könyv ugrás szerűen meg-
emelkedett példányszámban való nyomtatásával immár nem csak az uralkodó 
osztály (chisha 治者), de az alárendelt osztályok (hichisha 被治者) tagjai számára 
is elérhetővé vált a művelődés, így számos módon képessé váltak kifejezni a vé-
leményüket3, ami egyúttal megteremtette a társadalmi alapját Japánban a közép-
korból a kora-újkorba való átmenetnek is.  A könyv XVII. századi nagymértékű 
elterjedését azonban megelőzte egy átmeneti időszak, amelynek kulcsszerepet 
tulajdoníthatunk a későbbi művelődési és önművelési kultúra kibontakozásában. 
Ez az időszak éppen egybeesett a Háborúzó Fejedelemségek korának végével, 
az új, Tokugawa korszak kezdeti szárnycsapásaival és a szedett nyomtatás meg-
jelenésével. Mennyiben határozta meg az adott korszellemet az 1590 és 1640 között 
kibontakozó nyomódúcos nyomtatási technika, és hogyan előlegezte meg egy új 
kor társadalmát? Tanulmányunkban ennek az átmeneti kornak a nyomdászatát, 
annak társadalmi vonatkozásait, külfölddel való kapcsolatát, különböző nyom-
tatványtípusokon keresztül fogjuk elemezni. A régi szedett nyomtatás történeti 
bevezetése után, a régi szedett nyomtatványok (ko-katsujihan 古活字版) típusaira, 
azoknak történelmi szerepére, a középkor olvasójától a kora-újkori olvasó felé 
tartó átmenetre helyezzük a hangsúlyt. Végül, az Edo-kor további szakaszának 
nyomtatásáról, annak társadalomara gyakorolt hatásáról, a dúcos nyomdászat 
visszaszorulásának okairól teszünk egy kis kitekintést. Mindezek alapján igyek-
szünk rávilágítani a könyv japán történelemben elfoglalt meghatározó szerepére, 

történelmi szerepére is választ adhatunk ebből az Edo-korban rendkívüli népszerűsége nyomán 
sokszor újranyomott sikerműből. Yokoda ezen megállapításával új módszerét teremtette meg 
a XX. század végén kibontakozó japán történelem- és ideológiakutatásnak.

3 Wakao Masaki 若尾政希. „Az Ukiyo Monogatari elemzéséből kiolvasható korszellem – 
A kora-újkori önértelmezés és a mese” [Ukiyo Monogatari kara Jidai wo Yomu: Kinseijin no 
Shisō Keisei to Monogatari『浮世物語』から時代を読む―近世人の思想形成と物語り]..
Történelmi szemle [Rekishi Hyōron 歴史評論], 694, (2008/2), Különszám: Irodalmi művek felől 
értelmezett történelem [Tokushū: Bungaku Sakuhin kara Yomitoku Minshū Sekai特集/ 文芸
作品から読み解く民衆世界], 14–23.  
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egyben bebizonyítani, hogy az Edo-korban kibontakozó ún. Tenka Taihei (天下
泰平), vagyis a ’Lecsendesült Ország, Nagy Béke’ korának megteremtésében és 
fenntartásában a könyvnek mint a kormányzat által felhasznált irányítási, tanítási, 
és más funkcióban kikapcsolódási eszköznek óriási szerepe volt, aminek tömege-
sedése már az Azuchi-Momoyama kor végén elkezdődött és az elit, majd katonai 
réteg után, lassan eljutott a köznép felsőbb osztályaiig. Bár a kora-újkorban a fa-
táblás nyomtatás válik meghatározóvá, mégis a könyv széles körű elterjedésének 
mintegy előzményeként tekinthetünk a régi nyomódúcos nyomtatási technikákra, 
amelynek alfajai nyomán a japán nyomdászat remekművei születtek.

Ko-katsujihan: „régi” nyomódúcos nyomtatás

A régi nyomódúcos nyomtatás történeti áttekintése
Japánban a könyv sokszorosításának első próbálkozása a Nara-korban kibonta-
kozó kézi másolás (shahon 写本) volt, ám nem sokkal később, a Heian-korban 
megjelenik, a középkorban pedig népszerű válik a fatáblával (hangi 版木) való 
nyomtatás is. Azonban a Sengoku-korba, egyben a középkor utolsó szakaszába 
lépve, az addigiaktól teljesen eltérő nyomdászati típussal ismerkednek meg 
a japánok. A ko-katsujihan4 rövid ideig, hozzávetőlegesen mindössze 1590 és 
1640 között válik irányadó nyomdászati típussá, így az addigi fatáblás nyom-
tatási technikát egy időre szinte kiszorítva, egyedi alkotásokat eredményezett. 
A XVI. század végén majdnem azonos időben érkezett Japánba az európai és 
koreai mintájú nyomódúcos technika (1. táblázat), amelyek forradalmi újítá-
sokat hoztak a japán nyomdatörténetbe. Az új technikákkal kiadott könyveket 
tekinthetjük ugyanis az első, a köznép felé is utat nyitó nyomdászati típusok-
nak. Az addigi, szinte teljes egészében kanjival nyomtatott szövegek helyett, 
ebben az időben kezdtek el kanji–kana kevert (wakan konkōbun 和漢混淆文) 
vagy csupa kana szöveget nyomtatni. Az új típusú nyomtatási technika gyors 
elterjedésének és népszerűségének okát Kawase ennek a típusú nyomatnak 
az újdonságában és ritkaságában látja.5 Emellett megemlíthetjük azt a tényt, 
hogy a kana írással nyomtatott szövegeket a kevéssé művelt shomin rétegek 
is el tudták olvasni, így amint a könyvkultúra nagyobb mérteket öltött, az új 
olvasórétegek igényeinek megfelelő kiadás is elkezdődött.
4 A ko- (古), vagyis ’régi’ jelzőt a Meiji-korban kibontakozó, európai mintájú ún. katsuji (活字), 

szedett nyomtatástól való megkülönböztetésre használja a szakirodalom.
5 Kawase Kazuma川瀬一馬, Bevezetés a japán kiadástörténetbe [Nyūmon Kōwa, 

Nihonshuppanbunka-shi入門講話日本出版文化史], Japan, 1983, Nihon Editā Sukūru 
Shuppanbu, 135.
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Gutenberg (1450)
Korea (1403) fém 

nyomódúcok6

Kína (868) fatáblás 
nyomtatás

Valignano (1590): európai 
típusú nyomtatógép 
Japánban

Toyotomi Hideyoshi: Bunroku  
no yaku (1593) hadizsákmány: 
Hideyori-han

Bi-Sheng (jap. Hisshō): 
1040-es évek agyag 
nyomódúcok

Kirishitan-han (Keresztény 
nyomatok) 1590–1614

Goyōzei császár: 
Bunroku-chokuhan és 
Keichō-chokuhan

Fa nyomódúcok, 
kb. 30.000 darab (1298)

Amakusa hon (Amakusai 
könyv) 1591–97

Tokugawa Ieyasu:
Fushimi-han és Suruga-han

Japánban az 1640-es évektől 
kínai fatáblás hagyomány 
(Kinsei Mokuhan ) 

Nagasaki hon (Nagaszaki 
könyv) 1597–1611

Honami Kōetsu: 
Saga-hon

Kis mértékben, 
de továbbélnek 
a fa nyomódúcok 
(Kinsei Mokukatsuji)

1. táblázat A japán szedett nyomtatást ért kontinentális hatások

Európában Gutenberg az 1450-es évek körül találta fel a mozgatható betűkkel 
való nyomtatást. Másfél évszázaddal később, Tenshō 18. évében (1590) egy 
olasz származású jezsuita hittérítő, Alessandro Valignano közvetítésében ez 
a Gutenberg féle, nyugati típusú nyomtatógép Japánba is eljutott. Bár Koreában 
már jóval korábban használtak mozgatható fém nyomódúcokat, ezek Japánba 
mégis szinte az európai nyomtatási technikával egy időben, Bunroku 2. évé-
ben (1593), Toyotomi Hideyoshi 豊臣秀吉 Koreai-félsziget ellen folytatott 
háborújának (Bunroku no yaku 文禄の役) mintegy hadizsákmányaként 
kerültek át.
Bár az eljárás hasonló mindkét nyomtatási technika esetében, mégis más kö-
rökben más célokkal terjedtek el Japánban. A jezsuiták által kiadott könyvek, 
a keresztény nyomatok (kirishitan-han キリシタン版) hittérítő céllal készültek 
és viszonylag szűk rétegeket érintettek. Ellenben a  koreai típusú nyomatoknak 
több változata ismert, amelyek lassan Japán szerte ismertté váltak. Ezek közül is 
kiemelkedő a Hideyoshi fiáról, Hideyoriról 秀頼 elnevezett Hideyori-han 秀

6 A koreai nyomódúcokkal jelen tanulmányban nem foglalkozunk bővebben, azonban érdemes 
megemlíteni, hogy a Koreai-félszigeten a nyomtatás rendkívül fejlett volt, kb. 300 féle nyomódúcról 
tudunk, amelyek nem csak fa és egyszerű öntött fém, de agyag, vas, bronz, lopótök stb. anyagok-
ból is készültek. Bong Seong Gi 奉成奇, Rövid értekezés a koreai régi nyomódúcokról [Hanguk 
e Hwaljja tehan Soko 韓國에活字대한小考]. Bővebben a Koreai–japán régi könyvek konferen-
ciája (Nikkan Kotenseki Kenkyū Kōryūkai日韓古典籍研究交流会 Nemzeti Irodalomkutató 
Intézetben, Tokióban 2014. január 24.) konferenciaanyagának 11–32. oldalán.
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頼版, valamint, mivel Hideyoshi Goyōzei tennónak 後陽成天皇  ajándékozta 
a dúcokat, a császár által kiadatott Keichō-chokuhan 慶長勅版7 is egyik remeke 
az eredeti koreai dúcokkal nyomtatott szövegemlékeknek. Nem hanyagolha-
tó el Tokugawa Ieyasu 徳川家康, az Edo-bakufu alapítójának rajongása sem 
a nyomódúcok iránt, akinek nevéhez két nyomattípus kötődik. Végül, a japán 
szedett nyomtatás e korszakának technikája továbbfejlődött, és bár a kontinens-
ről érkezett technikák hatását mutatva, de azoktól eltérő, egyedi japán stílust 
és külön irányt képvisel a Saga-hon 嵯峨本, amelyet a későbbi könyvpiacot 
megalapozó populáris nyomtatok elődjének is tekinthetünk.

Keresztény nyomatok

A Jézus Társaság már jóval a keresztény nyomatok kiadását megelőzően, hitté-
rítő szándékkal megjelent Japánban. A XVI. század végére azonban, a Japánban 
végzett hittérítői munka legfőbb akadályát Valignano a nyelvi korlátokban 
látta. Úgy gondolkodott, hogy céljuk eléréséhez szükség van nyelvtanulásra és 
oktatásra, ehhez pedig helyben nyomtatott szövegek szükségesek. Bungo no 
kuni-ban (ma Oita prefektúra) már korábban felállítottak egy vallásos nevelő-
intézetet, a Collegiót. Az itt tanult keresztény japánok közül hárman indultak 
el tanulmányútra Európába, és már 1586-ban megrendeltek egy Gutenberg féle 
nyomdagépet. Ez a ma Amakusa no Koreijo múzeumban található nyomda-
gép négy évvel később érkezett meg Japánba, és szinte azonnal elkezdődött 
vele a nyomtatás Kadzusában. Itt nyomtatták ki az első keresztény nyomtatot 
is a Tenshō 19. évében (1591) Santosu no gosagyō no uchi nukigaki サント
スの御作業のうち抜書 címmel.

Ha nem számítjuk a nyomdagép Szigetországba érkezése előtt kiadott né-
hány kiadványt, a japán keresztény nyomatokat 1590 és 1614 közé datálhatjuk. 
A feltételezések szerint a Japánban kiadott nyomatokból eredetileg ötven típus 
létezett, ám ezek közül ma csak harminckét típus ismert. Ezek két csoportba 
sorolhatóak: a latin betűs és a japán hiragana–katakana–kanji írással nyomtatott 
szövegek. A nyomatok nyelve és írásrendszere a nyomda helye és a nyom tatás 
ideje szerint úgy különül el, hogy az Amakusában nyomtatott könyvek 1591–97 
között főként latin betűs japán nyelvű szövegek, míg az 1597–1611 között 
Nagaszakiban nyomtatott szövegek inkább japán kanji–kana írással készültek. 
Ezen kívül ismert négy olyan latin nyelvű típus, amelyeket Japánon kívül, Goán 

7 A chokuhan勅版 olyan nyomattípus, amit a tennó közvetlen parancsára adnak ki. A japán 
történelemben viszonylag kevés létezik belőlük, ezért kiemelkedő fontosságúnak tekinthetjük, 
hogy szedett nyomtatással adták ki őket.
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és Makaón nyomtattak.8 A könyvkötészeti minta is európai hatásokat tük-
röz, mivel a hátoldalán összefűzött, minden egyes oldalt kihasználó gatteihon 
合綴本9 típust használták. 

A keresztény könyvtípus viszonylag rövid időn belüli, több városban történő 
nyomtatása és a különböző írásrendszerek használata két fontos tényre hívja 
fel a figyelmünket. Először is, mivel csak egyetlen nyomdagéppel rendelkeztek, 
a jezsuita hittérítők megtettek mindent annak biztonságáért. Hideyoshi már 
az 1500-as évek végén kiadott különböző rendeleteket a keresztények üldözé-
sére, ezért a Jézus társaság az eredeti nyomda, Kadzusa helyett biztonságosabb 
helyet keresett. Így került később Amakusából Nagaszakiba is a nyomdagép, 
majd a Keichō 15. éve (1611) után kiadott nyomatok készítésének helye nem 
beazonosítható.

Másodszor, a nyomtatás írásrendszerének kérdése egy nagyon izgalmas kuta-
tási terület. A világon egyedülálló, a XVI. századi latin írásrendszerrel papírra 
vitt idegen, japán nyelvű szöveg, ezért ma japán nyelvészeti kutatásokra hasz-
nálják. Ezekkel, a leginkább az Amakusa könyvre jellemző stílusú szövegekkel 
hármas célja volt a hittérítőknek: egyrészt a japánok latin oktatása, másrészt 
a hittérítők japán nyelvtanulásának segítése és végül a hittérítés. 10

A latin betűs kirishitan-han

A latin betűs keresztény nyomatok a korabeli portugál kiejtéssel leírt japán 
nyelvet tükrözik vissza. Ekkor jelent meg például az első japán szótár is, a Japán-
Portugál Szótár (Nippo Jisho 日葡辞書, Keichō 8, 1603). Kiadták az Aesopus 
meséit11 (Esopo no Fabulas イソポのファブラス) (1. kép) is, ami azért is 
nagyon érdekes, mivel akár szóban tolmácsolva is könnyen befogadható tör-
ténetet vittek papírra. Ebből pedig arra következtethetünk, hogy a hittérítők 

8 Gonoi Takashi 五野井隆史, A japán keresztény kultúra [Kirishitan no Bunka キリシタンの
文化], Yoshikawa Bunkō,  2012, 184–187.

9 Ellenben az Edo-korban népszerűvé váló, a fatáblás nyomtatásra épülő japán stílusú könyvre 
(wahon 和本) legjellemzőbb könyvkötészeti módszerrel, a fukurotojival  袋綴じ. A fukurotoji 
esetében a papírlap egyik oldalára nyomtatnak csak, majd a lapot kettéhajtva az oldalmargók 
mentén összefűzik (a japán stílusú fűzés [watoji 和綴じ] négy helyen történik a könyv jobb 
oldalmargóján: shishingan 四針眼) . Így ez a könyvészeti stílus szellős, az egyes oldalak belső 
oldala fukuro, ’zacskó’ szerűen nyitott hatást keltő könyvet eredményez.

10 Gonoi, i.m., 172.
11 Az alcím remek példája a portugál kiejtésű japán szövegnek: Latinuo vaxite Nippon no cuchito 

nasu mono nari (mai japán átiratban: Ratengo wo washite nippon no kuchi to nasu mono nari
ラテン語を和して日本の口となすもの也).
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felolvasták ezeket a szövegeket. Bár az Edo-kor második felében, a korabeli 
világviszonylatban is rendkívül magas arányú az írni-olvasni tudók száma 
Japánban, olyannyira hogy a legalsóbb osztályokig elterjed az írásbeliség, 
ebben az időszakban azonban még nem az olvasás, hanem a felolvasó-körök 
igazán elterjedtek, valamint a történetmondók, akiknek előadásai köré cso-
portok gyűltek össze és hallgatva ezeket a történeteket informálódtak a világ 
eseményiről. Vagyis, a jezsuita hittérítők tisztában voltak a japán kulturális 
hagyományokkal és alkalmazkodni kívántak hozzájuk. 

Aesopus meséi azon ritka keresztény nyomatok közé tartozik amelyek a ke-
resztény vallás betiltása, és a külföldiek Nagaszakiba való kitoloncolása után 
is fennmaradnak, sőt a Keichō-Genna évektől Kanei 16. évéig (1639) japán 
ko-katsujihanként, majd Banji 2. évétől (1659) fatáblás (seihan 製版), képpel 
ellátott könyvként ismét kiadják immár Isoho Monogatari 伊曾保物語 cím-
mel. A későbbi változatból az eredeti keresztény nyomattól, a latin betűs Esopo 
no Fabulas-tól eltérően, a hittérítésre utaló előszó és utóirat teljesen hiányzik, 
és a könyv szerkezeti felépítését is megváltoztatták. Míg a keresztény változat 
a hittérítőknek készült tanulási és felolvasási szándékkal, addig a későbbi japán, 
kana írással kiadott szöveg a japán olvasó önálló olvasásának megkönnyítését 
tarthatta elsődlegesnek.12 Aesopus történetei így a kereszténység betiltása után 
széles néprétegekhez jutottak el. Bár az Edo-kori olvasók nem igen lehettek 
tisztában azzal a ténnyel, hogy a történetek eredetileg keresztény hittérítők 
tolmácsolásával kerültek Japánba, mégis különös az a tény, hogy a katonai 
kormányzat nem tiltott be egy ilyen, viszonylag veszélyesnek mondható mű-
vet. Hamada az Esopo no monogatari újra és újrakiadása, valamint a kiadás 
engedélyezése körül politikai érdekeket vél felfedezni, amennyiben az Aesopus 
meséinek tartalma illeszkedhetett a korabeli oktatáspolitikába.13

A kana típusú kirishitan-han
A japán keresztény nyomatok másik típusa a főként Nagaszakiban nyomta-
tott, japán írásrendszerre alkalmazott nyomattípus. Első ránézésre ezeknek 
a nyomatoknak a folyóírásra emlékeztető szövegképe nem tűnik nyomtatott 
szövegnek, azonban egyértelműen betűszedéssel készültek. Méghozzá úgy, 
hogy szótagkapcsolatokat vagy egy-egy szótagot formába öntöttek és így 

12  Hamada Yukiko濵 田 幸 子, „Az Isopo no monogatari és annak recepciója az Edo-korban” 
[Isopo no Monogatari to Edo Jidai ni okeru Sono Juyō ni tsuite 伊曾保物語と江戸時代に
おけるその受容について]. The Bukkyo University Graduate School review Compiled by the 
Graduate School of Literature (38), Japan, Bukkyo University, 2010, 57–61.

13  Hamada, i.m., 63.
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vá logatták össze őket a nyomtatáshoz.14 Ez az egyik oka annak is, hogy a ko-
rábbi gyakorlattal ellentétben, nem kanji, hanem a kana szótagírással való 
nyomtatást részesítették előnyben. Főként a gyakran előforduló kana kapcso-
latokat,15 mint például riya, ari, beshi stb. szavakat, szótagokat nyomtatták ösz-
szetett kanákkal, ám idővel ezek száma csökkent a keresztény nyomatokban.16 
A Contemptus Mundi esetében, amelyet japánra Kontemutsusu-munchi こ
んてむつすむん地 (2. kép) címen fordítottak, jól megfigyelhetők az összetett 
írásjegyek. A főcím első két szótagja a -ko hiragana egyik régi változata17 és 
az -n hiragana összetételéből kialakított ko-n egy dúc, míg a következő -te és 
-mu szótagokat különálló dúcokkal vitték papírra. A Kontemutsusu-munchi 
eredetileg egy Gotō Thome Sōin nevű hittérítő nevéhez köthető, aki Keichō 
1. évében (1596) Kontentsusu Munji コンテンツス・ムンジ címmel adta ki 
latin betűs japán szövegként. Majd a példánkban bemutatott utánnyomott 
változat, Harada Antonio, egy japán keresztény munkásságához köthető, aki 
Keichō 15. évében (1610) Kiotóban utánnyomta több másikkal egyetemben, 
így a róla elnevezett Harada-hon is a keresztény nyomatok egyik alfajának 
tekinthető.

A keresztény nyomatok viszonylag rövid idő alatt eltűntek a japán nyomta-
tástörténetből, de hatásuk rendkívül jelentős. Habár a vallási téma és az ide-
gen nyelvű szöveg befogadási nehézségeiből adódóan nem juthattak el széles 
néprétegekig, mégis ezek voltak az első olyan nyomtatott, méghozzá nyomó-
dúcokkal nyomtatott könyvek, amelyek célközönsége nem az uralkodó osztá-
lyokból, hanem az egyszerű emberek soraiból került ki. Kulturális szempontból, 
az Aesopus meséihez hasonlóan, immár nem keresztény nyomatként, hanem 
japán történetként, illetve a japán irodalomban, előadóművészetekben idézett 
klasszikusként továbbélve, a köznép etikájának megteremtésében is szerepet 

14 Shirai Jun 白井純, „A keresztény nyomatok összetett hiraganáiról” [Kirishitanhan no 
Renmenkatsuji ni tsuite キリシタン版の連綿活字について]. Journal of Asian and African 
Studies 76 (2008), 6.

15 A nyomtatott szövegekben megjelenő, a kézírást utánzó folyóírással egybe kivésett szókapcso-
latok, renmentai-katsuji 連綿体活字.

16 Shirai, i.m., 7–12. 1598–1600 kiadott négy keresztény nyomaton keresztül bizonyítja, hogy 
az összetett kanák (renmenkatsuji 連綿活字) gyakorisága 95,5 %-ról (1598) 83,6%-ra (1600) 
csökkent.

17 A furui, ko古, ’régi’ jelentésű kínai írásjegy kana formája. Később az Edo-korban válik igazán 
népszerűvé a ma hentai-ganá-nak 変体仮名 nevezett kana-stílus, amely a különböző kanák 
más-más kanji-ból való levezetésével esztétikai hatást elérve tette érdekesebbé a szöveget. 
Bővebben a hentai-ganák típusairól ld. Kodama Kōta 児玉幸多, A folyóírás példatára [Kuzushiji 
Yōreijitenくずし字用例辞典], Japan, Tokyotō Shuppan 1981, 1237–1305.
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játszhatott. S habár nem tudatosulva, de ezek a történetek lassanként egyre 
szélesebb rétegekhez jutattak el egy kis szeletet Európából.

Japán nyomódúcos kiadványok

A keresztény nyomatok hittérítő és vallási tartalmuk, írásrendszerük, valamint 
a sorozatos betiltások nyomán valójában csak igen szűk rétegeket tudtak köz-
vetlenül írásban megszólítani, ellentétben a koreai mintára kibontakozó, ám 
később továbbfejlődő és szerteágazó japán stílusokat eredményező fém-, va-
lamint fadúcos nyomtatási technikákkal, amelyek utat nyitottak az üzletszerű 
könyvkereskedelem kibontakozása felé.

A japán nyomódúcos kiadványok több csoportba sorolhatók, amelyek között 
vannak teljes egészében kanjival, valamint kana írással nyomtatott szövegek is. 
Ez utóbbi egyben megelőlegezi a későbbi Edo-kori iparszerű könyvtermelést, 
mivel a kevéssé művelt, csak a kana írást ismerő, shomin csoportot is meg tudta 
szólítani. Igaz, a középkor nagy részében a kolostorok irányították a nyomta-
tást, ám a középkor végén egy szűk értelmiségi csoportban már megjelenik 
a haszonra törekvő nyomtatás első példája. A hiragana dúcos nyomtatással 
próbálkozó Torigai Dōseki 鳥養道晰 nevéhez köthető Kurumayahon 車
屋本 egyike volt az első ilyen kiadványtípusoknak. Torigai bár egyfajta új 
irányt képviselt, mégis minden üzleti érdeke ellenére, még mindig az arisz-
tokrácia, a kuge ízlését próbálta megszólítani díszes daloskönyvekkel, de ritka 
ko-katsuji kiadványai közé tartozik a Tsureduregusa és a Genji Monogatari.18 
Az ilyen típusú, üzletágszerű könyvkiadás ebben a korban még viszonylag 
ritka volt, ezért is kell egyfajta átmenetként tekintenünk a japán nyomdá-
szat XVI. század végétől a XVII. század mintegy közepéig tartó időszakra. 
Míg a Kurumayahonhoz hasonló üzletszerű könyvkiadás csak ekkor kezdett 
kibontakozni, a nyomtatás fővonala még mindig a kolostorokban zajlott, 
ugyanakkor a kuge igényeitől eltávolodva, a katonai kaszt, a buke rendeléseit 
kezdte teljesíteni.

18 Kawase, i.m., 152.
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Koreai nyomódúcokkal nyomtatott kiadványok

A koreai fém nyomódúcok, Toyotomi Hideyoshi Bunroku no yaku, vagy ko-
reaiul Imdzsinnek nevezett Koreai-félsziget elleni háborúja során kerültek át 
Japánba. A Csoszon kori Koreában nagyon magas szintre fejlődött a dúcos 
nyomtatás, ezért a kezdeti japán nyomódúcos nyomtatást meghatározta a kon-
tinensről érkező minta. 

A koreai mintájú és a keresztény nyomatok között már első ránézésre is 
szembetűnő a különbség, hiszen csupa kanjiból állnak a nyomatok (3–5. kép), 
ezért a mai ismereteink felől közelített dúcos nyomtatáshoz hasonlíthatjuk. 
Megjelennek tipográfiai újítások is, amelyek különböznek az addigi szedett 
nyomatoktól. Ezek a segédvonalak és képek, amelyekkel érdekesebbé és esz-
tétikusabbá kívánták tenni a puszta szöveget. 

A koreai fém nyomódúcok a nyomódúcos nyomtatás igazi virágkorát in-
dították el Japánban. Az eredeti koreai fémdúcokkal azonban csupán keveset 
nyomtattak, amelyek közül is kettőt érdemes kiemelnünk. Híres Hideyori 
nyomat a Teikan zusetsu 帝鑑図説, egy, uralkodók művelődését segítő, kí-
nai eredetű történetnek az első nyomódúcokkal készített kiadása Keichō 11. 
évéből (1606) (3. kép). Hideyoshi, bár sokkal inkább érdeklődött a teaszer-
tartás, mint a nyomtatás iránt, mégis tisztában volt a nyomódúcok értékével, 
éppen ezért is történhetett, hogy Gōyōzei tennónak ajándékozta a dúcokat. 
Gōyōzei tennó ezekkel a dúcokkal kiadatta a szerkezetében a Hideyori-hanra 
rendkívül hasonlító, Keichō-chokuhant 慶長勅版. A Keichō 2–10. években 
virágkorát élő chokuhan, vagyis olyan nyomat, amelyet a császár közvetlen 
parancsára adnak ki,19 nagyméretű, jól olvasható kanjival szedett szövegeiről 
híres, mint például a Kangakumon 歓学問, vagyis „A tanulás ösztönzése” 
címet viselő, Keichō 2. évéből (1597) származó irat. Tévedés lenne azonban 
azt hinni, hogy csupán a vezető rétegek szűk körét érintette a koreai mintájú 
nyomtatás. Bár túlzottan nem terjedt el és viszonylag rövid ideig volt csak 
népszerű, mégis a koreai dúcok mintájára készülő betűket használva korabeli 
nemesek, orvosok, és gazdagabb kereskedők is megpróbálkoztak ezzel a fajta 
nyomtatási technikával is.20

19 A nyomódúcos kiadások közül ide tartozik még a Bunroku-chokuhan 文禄勅版 és a Gomizuno 
tennó 後水尾天皇 nevéhez köthető Genna-chokuhan 元和勅版 is, ami az első bronz betűkkel 
nyomtatott kiadvány.

20 Kawase, i.m., 149.
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A Tokugawa Ieyasu nevéhez köthető fadúcok

Tokugawa Ieyasu rajongása a könyv, konkrétan a szedett nyomtatással készült 
könyvek iránt közismert. Miután Ieyasu Hideyoshi révén megismerte a ko-
reai típusú nyomódúcokat, az azok mintájára készítetett fadúcokkal kiadatta 
a Fushimi-han 伏見版 típusú könyveket, majd később ezek mintájára egyedi 
japán dúcokat készíttetve jött létre a Suruga-han 駿河版. A két típus nyomó-
dúcaiban bár eltér, felépítésüket tekintve igen hasonló szerkezetű könyvek.21

Az elbeszélések szerint, a döntő Sekigaharai csata idején, Tokugawa Ieyasu 
százezer darab koreai mintájú fa nyomódúcot ajándékozott a Fushimiben tar-
tózkodó Sanyō Genkitsu 三要元佶 nevű szerzetesnek. Genkitsu később a kiotói 
Enkōjiban 円光寺 tovább folytatta a szedett típusú nyomtatást Fushimi-han 
néven.22 Genkitsu olyan katonai és politikai tartalmú nyomatokat adott ki 
ezekkel a dúcokkal, mint például a kínai klasszikus, a Rikutō 六韜 a Keichō 
9. évéből (1604) (4. kép).

Ieyasu dúcos nyomtatási tevékenysége azonban nem merült ki ennyi-
ben. A kiotói fatáblás Suruga nyomat már az 1500-as évek közepétől ismert 
volt Japánban, azonban a nyomódúcos nyomtatású Suruga nyomat, vagyis 
Suruga-han dōkatsuji 駿河版銅活字 Ieyasu nevéhez köthető. Ieyasu 1609-ben 
Surugában kialakított visszavonult kormánya (ōgosho 大御所) idején foly-
tatta a nyomódúcos nyomtatást, ezért a korabeli híres filozófusnak, Hayashi 
Razannak 林羅山 parancsot adott arra, hogy készítsen eredeti japán nyo-
módúcokat. Ezekkel az immár mindenféle idegen elemet nélkülöző japán 
fémdúcokkal nyomtatták például a Keichō 20. évében (1615) nyomtatott 
Daizō Ichiranshūt 大蔵一覧集 (5. kép), ami az Ieyasu által kiadott egyetlen 
buddhista könyv.

A Fushimi-han és a Suruga-han szerkezetében emlékeztet az előzőekben be-
mutatott koreai típusú fémdúcokkal nyomtatott szövegekhez. Eltérnek azonban 
abban, hogy a japán írásrendszerre alkalmazott kínai írásjegyekkel dolgoztak, 
ezért más esztétikai hatást értek el, és jobban alkalmazkodtak az Ieyasu által 
létrehozni kívánt egységes ország politikájához.

21 A koreai és japán nyomódúcos kiadványokat tipográfiailag viszonylag nehéz megkülönböztetni, 
ha azonban megnézzük az eredeti dúcokat, a különböző nyomdatechnikai eljárásokhoz alkal-
mazkodva, a japán dúcokon megjelenő írásjegyek alacsonyabban vannak vésve, míg a koreai, 
valamint a kínai dúcok írásjegyei magasabban.

22 Kawase, i.m., 154.
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A műalkotásként is helytálló Saga-hon 

A harmadik típusú japán dúcos nyomat, amelyet jelen tanulmányban kieme-
lünk, a Keichō–Genna (1596–1624) évek között népszerű, egyben a japán 
könyvészet legszebbjeként emlegetett Saga-hon 嵯峨本. A Saga könyvészeti 
stílus Honami Kōetsu 本阿弥光悦 kalligráfus, kézműves nevéhez köthető, 
aki állítólag gyönyörű betűiről is híres volt, ezért a kézírását — mint ahogy 
a keresztény nyomtatás kanáinál — kiöntötték és így szótag és szótagkapcsolat 
alapú dúcokat készítettek. Sumi no Kura Soan 角倉素庵 patronálásával fő-
ként buddhista iratokat adtak ki ezzel a nyomtatási technikával, de találunk 
köztük régi irodalmat is, mint az Ise monogatari 伊勢物語 Keichō 13. évéből 
(1608) (6. kép), vagy daloskönyveket, amelyeket Utaibon 謡本 néven ismerünk 
a Keichō évekből (1600-as évek első fele). A Saga-hon nyomtatási eljárásának 
egyediségét többek között az adja, hogy mielőtt Kōetsu kézírását kinyomtatták 
volna, magát a különleges minőségű papírt egy alsó képpel látták el.23 Valamint 
a szövegbe illesztett kép is műremek, hiszen a japán tematikájú yamato-e24 
stílusban fatáblával készült, nem is beszélve a papír minőségéről, színezéséről 
és más számos tipográfiai különlegességéről.

A Kōetsu kézírásával készült nagyszámú kana nyomat látszólag széles töme-
gek számára tette elérhetővé az addig szinte csak nehezen értelmezhető, kínai, 
kanbun szövegként létező irodalmat. Azonban ezeket a szövegeket, amelyek 
alapvetően a régi klasszikusok újranyomásai voltak, hiába vitték egyszerűbb 
írásrendszerrel papírra, a kevésbé művelt, egyszerűbb emberek számára ér-
telmezhetetlenek maradtak. Iriguchi Atsushi egyenesen úgy gondolja, hogy 
szedett nyomatként nem sok haszon lehetett ezekben a könyvekben, mert 
előállításuk nagyon sok időt és energiát igényelt. Ha azonban úgy értelmez-
zük ezt a folyamatot, mint a középkori kultúra átültetését az új kor technikai 
újításaira, értékelendő.25 Maga az ötlet viszont, hogy kana nyomtatványokkal 

23 Ennek az eljárásnak a neve kirazuri 雲母摺, amely csillogó por felvitelével a háttér ragyogását 
éri el. Az ukiyo-e készítésénél is népszerű technika.

24 大和絵. A kínai stílusú, vagy kínai hatásokat tükröző kara-e 唐絵 ellenében, az eredeti japán 
esztétika kifejezésére törekvő képstílus, ami a IX. század végén indult útjára, és a Heian-kor 
végére kiteljesedett a kuge körében. A kínai típusú képpel szemben hétköznapi témákat, mint 
a nemesek privát életét is megörökítette. Később a XIV. századot követően a Tosa iskola hatá-
sára irányzattá vált és különleges tájképeiről is ismert.

25 Elhangzott Iriguchi Atsushi 入口敦志, A régi szedett nyomtatás ébredése [Ko-katsuji no 
Reimei 古活字の黎明] című előadásán, A koreai-japán régi könyvek konferenciáján [Nikkan 
Kotenseki Kenkyū Kōryūkai 日韓古典籍研究交流会] a Nemzeti Irodalomkutató Intézetben, 
Tokióban 2014. január 25-én.
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kereskedjenek, felkeltette a városi kereskedők érdeklődését, és az első nagy 
sikerű, nem a klasszikusokat, hanem aktuális eseményeket feldolgozó Oszaka 
Monogatarit 大阪物語 az első kiadásában kana betűkkel szedett nyomatként 
adták ki.26 Később a szedett nyomtatást bár felváltotta a fatáblás nyomtatás, 
a nyomtatás popularizálódását mégis az első kiadásban betűszedéssel nyom-
tatott Oszaka Történettel kezdődő városi irodalomban, majd az azt új színnel 
megtöltő, fatáblával sokszorosított kanazóshik27 világában, mint a Kiyomizu 
Történetben 清水物語 Kanei 15. évéből (1638), vagy a már két-háromezer 
példányban nyomott28 Gion Történetben 祇園物語 (7.kép) Kanei utolsó évé-
ből (1644) vélhetjük felfedezni.

A „tömegkultúra” felé

A közép- és kora-újkor társadalmi fordulópontja és az írásbeliség
A nyomtatásban rejlő lehetőségeket a jó érzékű kereskedők természetesen 
nem magából az akkor még szinte nem létező, később közemberekre specia-
lizálódott könyvpiac élénküléséből, sokkal inkább a Tokugawa bakufu által 
kialakított társadalmi rendszerből olvashatták ki. A társadalmi változások-
nak két fő irányvonalát kell itt kiemelnünk. Az egyik a heinō bunri 兵農分
離, a katonák és a földművesek kasztjának szétválasztása alapján létrejött új 
társadalmi rendszer, a másik pedig az ennek hatására az emberekben végbe-
menő ideológiai átalakulás.

Először is a heinō bunri rei 兵農分離令, vagyis a katonaság és a paraszt-
ság (beleértve a többi, fegyvert nem viselő réteget) elválasztásának rendelete 
nyomán létrejövő, szigorú társadalmi osztályok a harcos–földművelő–kéz-
műves–kereskedő (shinōkōshō 士農工商) kategóriák, véget vetettek az addigi 
társadalmi osztályok közötti átjárhatóságnak. Vagyis annak az állapotnak, 

26 Kawase, i.m., 163. Kawasén kívül Iriguchi is felveti előadásában (ld. 25-ös lábjegyzet), hogy 
az Oszaka Történetet, amely az Oszakai Téli Háború (Fuyu no Jin) és Nyári Háború (Natsu no 
Jin) megtörtént eseményeiből dolgozik, az események után nagyon hamar kiadták. Továbbá 
az Oszaka történet különböző nyomatváltozatai között csak régi szedett nyomatokból hat féle 
létezik, ezekből is kilenc kiadvány született. Ezek a tények is a nyomtatás, mint információ-
közvetítő médium fejlődésére mutatnak rá.

27 仮名草子. A kora-újkor olyan irodalmi műfaja, amely kana írásjegyekkel divatos meséket, vagy 
aktuális eseményeket, igaz történeteket könnyed, egyszerűen áttekinthető formában jelenített 
meg.

28 Nagatomo Chiyoji 長友千代治, „Kora-újkor. Vándor könyvesbolt, Kashihonya, Olvasó” [Kinsei. 
Gyōsho Honya, Kashihonya, Dokusha 近世=行商本屋・貨本屋・読者]. Kokubungaku Kaishaku 
to Kanshō, 45(10), 1980, 94.
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hogy egy katona egyben földművelő is lehetett. Az új, egységes államban így 
a lakosság körülbelül nyolcvan százaléka a paraszt (hyakushō 百姓) társadalmi 
osztály (mibun 身分) kategóriájába esett.

A második, a nyomtatás üzletággá válását megalapozó társadalmi és ideo-
lógiai átalakulás a heinō bunri egyik következményének tekinthető, ez pedig 
az irodalmi kultúra, vagy a moji shakai 文字社会 megjelenése. A legtöbb ku-
tató, ahogy Amino is egyetért azzal, hogy az írni-olvasni tudás tömeges elter-
jedése a középkor és kora-újkor fordulópontján ment végbe. A pénzhasználat 
elterjedésével, az új gazdasági környezetben elengedhetetlenné vált az egyszerű 
emberek írni-olvasni tudása, aminek kiindulópontját a heinō bunri rendelettel 
kettéválasztott társadalomban valamint az uralkodó és uralt rétegek közötti 
kommunikációban kell felfedeznünk. Vagyis az új, katonailag fölülről irányított 
bakuhan 幕藩 típusú feudális államban, ahol míg az adott régiót (han藩) vezető 
feudális úr (daimyō 大名) a városban (jōkamachi 城下町) kellett tartózkodjon, 
a vidéken maradt vezetőkkel, ők pedig a parasztokkal, levelezés útján tartották 
a kapcsolatot. Ily módon az új irányítási forma többé nem a szó, hanem a betű 
lett.29 Aoki hozzáteszi, hogy a falvakban a tanulás iránti igény nem merült ki 
a közéleti tevékenységben. Jōkyō 5. évéből (1688) tudunk olyan adatról, amely 
bizonyítja, hogy rengákat 連歌 írtak falusi emberek,30 míg néhány évtizeddel 
korábban a versekkel való kikapcsolódás csak a felsőbb társadalmi rétege-
ket érintette. Ha összegezve tekintünk erre a folyamatra, egyértelmű, hogy 
a könyv, vagyis az írás mint kommunikációs csatorna népszerűvé válásának 
útját a társadalmi átalakulás, az írni-olvasni tudás előnnyé válása alapozta meg. 
Kijelenthetjük, hogy mivel a Nara és a Heian-korban a könyv minden formája 
csak az arisztokráciát érintette, ezt az igényt bőven kielégítette a kézi másolás 
és a kismértékű fatáblás nyomtatás. A középkorra már a katonai kasztig eljut 
az írásbeliség, ezzel együtt fejlődik a fatáblás nyomtatás és egyre szélesebb 
körökben megjelenik a nyomódúcos nyomtatás. Az Edo-korban kirobbanó 
könyvkultúra a shomin felső rétegétől, az Edo-kor végére az egészen alsó ré-
tegekig eljut, a nyomdászat pedig üzletággá válik.
29 Amino Yoshihiko 網野善彦,  A japán irodalmi kultúra különlegességéről (Nihon no Mojishakai 

no Tokushitsu wo megutte 日本の文字社会の特質をめぐって),  idézi Aoki Michio 青木美智
男,  „A kora-újkori irodalmi kultúra és a falusi írásoktatás: A Nagano-ken történeti áttekintő 
kora-újkori része és Amino Yoshihiko munkássága által ösztönözve” (Kinsei no Mojishakai to 
Sonraku de no Moji Kyōiku wo megutte: Naganokenshi Tsūshihen Kinsei to Amino Yoshihikoshi 
no Kingyō ni Shigeki Sarete 近世の文字社会と村落での文字教育をめぐって　―「長野県
史」通史編近世と網野善彦氏の近業に刺激されて―). Shinano 『信濃』 Shōtokushū 小特
集 Kinsei no Sonraku Bunka 「近世の村落文化, 42 (2) 1990, 1–3.

30 Aoki Michio i.m 3–4.
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A nyomódúcos nyomtatás visszaszorulása

Máig vitatott kutatási terület, hogy miért szorult vissza ekkor a dúcokkal 
való nyomtatás, és miért vette át annak helyét a fatáblás nyomtatás, ezért 
talán jelen tanulmány sem tud rá kielégítő magyarázatot adni. Tény, hogy 
a nyomódúcos eljárással készült nyomatok igen népszerűek voltak a felsőbb 
körökben, a keresztény nyomatok pedig azzal a céllal születtek, hogy az alsóbb 
rétegek között is terjesszék őket. A ko-katsuji nyomtatás visszaszorulásában 
az 1640-es évektől megnövekedő írni-olvasni tudó réteg, a falvak felsőbb ré-
tegeinek szerepét emelhetjük ki, mivel ezek a rétegek a kora-újkor elejétől 
nagy mennyiségű nyomtatványra (információra) tartottak igényt, ezt pedig 
a nyomódúcos nyomtatással képtelenség volt követni. Egy-egy dúcos könyv 
kinyomtatásához rengeteg munkára és anyagi forrásra volt szükség, nem is 
beszélve arról, hogy több tízezer kanji közül kellett összeválogatni a megfele-
lőeket. Emellett Kawase úgy gondolja, hogy egy-egy újranyomásnál, bár újra 
fel tudták használni a nyomódúcokat, a már elhasználódott dúcokkal nyomott 
könyvek nem voltak olyan jó minőségűek, mint az új dúcokkal nyomtatottak, 
ezért vesztettek értékükből.31 Nagamoto ezzel ellentétben éppen azt állítja, 
hogy bár kis példányszámban olcsóbb volt előállítani a szedett nyomatokat, de 
a könyvkereskedők felismerték, hogy a nagy példányszámú fatáblás nyomtatás 
később visszahozza az árát, így jó üzleti lehetőségeket rejt. Nagamoto szerint 
tehát nem az olvasók számának emelkedése eredményezett nagyobb példány-
számot, hanem éppen fordítva, a kereskedelmi haszonra törekvés indított el 
egy társadalmi folyamatot.32 Mindezek mellett a fatáblás nyomtatás sikerét 
alátámasztó nyomdászati érvként hozhatjuk fel a szövegbe illesztett kép (sas hie 
挿絵) és szöveg összhangját megteremtő vésési technikát, ami nem sokkal ké-
sőbb, a XVIII. században olyan rendkívül sikeres kiadványokat eredményez, 
mint a kusazōshinak 草双紙 nevezett, a gyermekektől a felnőttekig minden 
korosztály igényeit kielégítő szórakoztató könyvtípus.

A nyomdászati érdekek és a társadalmi átalakulás mellett a könyvkultúra 
kialakulásának, egyben a dúcos nyomtatás visszaszorulásának okai között 
megemlítendő, hogy ekkor válik a könyv a bakufu politikájának eszközévé 
is. A sóguni kormányzat ugyanis, a harcos osztály új erkölcsét is a kor gon-
dolkodását meghatározó shushigakuban 朱子学33 és a tanulás ösztönzésében 

31 Kawase Kazuma I.m.171.
32 NagatomoC, i.m., 93–94.
33 Az ezredforduló utáni Kína meghatározó bölcseleti irányzata az előző korok hagyományait 

nagymértékben magába olvasztó Song-kori neokonfucianizmus. Ennek legjelentősebb alak ja 
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kívánta megalapozni, ehhez pedig szüksége volt a könyvre mint a tanulás és 
tanítás elsődleges eszközére. A gyors, tömeges sokszorosításnál pedig nem 
a szedett nyomtatás esztétikusságát, hanem a fatáblás nyomtatás praktikus-
ságát részesítették előnyben. Hasonlóan politikai okai voltak a keresztény 
nyomatok eltűnésének is, mivel az új neo-konfuciánus politikába nem fért 
bele a kereszténység. Nem feltétlenül vallási szempontból, sokkal inkább le-
het beszélni gazdasági és hatalmi ellenállásról.34 Már 1614-ben kiadtak egy 
vallást tiltó rendeletet, amelynek hatására a keresztény nyomatok teljesen 
eltűntek, viszont maga a kereszténység rejtőzködő vallásként tovább funk-
cionált. A végső leszámolás a japán kereszténységgel az 1637-ben kirobbant 
Shimahara, más néven Amakusa lázadás apropóján történt. A lázadás alapja 
az éhezés volt, ám mivel sok keresztény is részt vett benne, a kereszténységet 
egy népfelbujtó, potenciális lázadást keltő, veszélyes vallásként ítélte meg már 
nem csupán a hatalom, de a vezető, harcos osztály nagy része is. Ezért ettől 
az időszaktól elkezdődött a keresztények üldözése és a visszatérítés a hagyo-
mányos japán vallásokhoz. 

A nyomódúcos nyomtatás több lépcsős visszaszorulását tehát az új politi-
kai berendezkedés útján létrejött kora-újkori társadalmi szerkezettel magya-
rázhatjuk. Nem csak a keresztény nyomatok, de az 1640-es éveket követően 
maga a dúcos nyomtatás is visszaszorul, amint a nyomtatás üzletággá válik, 
és a későbbiekben három központja lesz: először Kiotó (Genroku bunka 元
禄文化), majd Oszaka, és az Edo-kor közepétől a főváros, Edo (Kasei bunka 
化政文化).

a komplex világmagyarázati modellt kidolgozó Zhu Xi (朱熹), japánul Shushi, vagyis Shu 
mester (朱子), akinek nevét a Tokugawa-kor kezdetétől kiemelkedő jelentőségű shushigaku 
viseli. A shushigaku elméleti részével e tanulmány keretei között nem áll módunkban bő-
vebben foglalkozni, elegendő e helyen annyit megjegyezni, hogy az alapvetően konfuciánus 
morál-bölcseleten nyugvó, majd Zhu Xi által is jelentősen újraértelmezett tanítást az Edo-kor 
gondolkodói (akik közül többen a sóguni kormányzat alkalmazásában álltak), nagymértékben 
a kor igényeihez idomították.

34 A kereszténység és az újonnan felálló rendszer ideológiai ütközőpontjaival, valamint a keresz-
ténység nyomdatechnikán kívüli, Japánra gyakorolt hatásaival jelen tanulmányban nem foglal-
kozunk, itt viszont annyit mindenképp érdemes megemlíteni, hogy az új feudális berendezkedés, 
valamint a Japán mint Shinkoku 神国 (’Istenek országa’ más elnevezésben a Tízezer istenség 
országa) elmélet szöges ellentétben áll a keresztény világképpel, Isten és ember felfogásával. 
Bővebben ld. például Sonehara Satoshi 曽根原理, „A keresztények, a sógunok és a tennó” 
[Kirishitan, Tōshō Gongen, Tennō キリシタン・東照権現・天皇]. A japán gondolkodástörténet 
(3), Kora-újkor [Nihon Shisōshi Kōza (3) Kinsei 日本思想史講座(３)近世], Perikan-sha, 2012, 
33–70.
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Az érett Edo-kor nyomtatása
A szedett nyomtatás visszaszorulásáról beszélünk ugyan, de az eltűnéséről 
nem. Az 1640-es éveket követően a japán típusú nyomódúcokkal való nyom-
tatás tovább él, ám nem a tömegtermelésre specializálódik, hanem például 
egy-egy han fontos dokumentumainak nyomtatására szolgál, mint például 
a Hikonehan-ból származó, máig jó állapotban megőrzött Hikonehan mokukat-
suji 彦根藩木活字 (1867). Jelentős tudományos iratok, például a konfuciánus 
Shōgaku 小学 Keiō 2. évében (1653) kiadott változata, vagy értékálló, után-
nyomást nem igénylő szótárak  nyomtatására továbbra is a kinsei mokukatsujit 
近世木活字használták. Mint üzletág és viszonylag egyszerű nyomtatási forma 
viszont, a kora-újkori fatáblás nyomtatás (kinsei mokuhan近世木版) veszi át 
a nagy példányszámú nyomtatás funkcióját. Egy-egy hangiról körülbelül ezer 
példány volt nyomtatható, majd elkopott a tábla és újra kellett vésni. A fa-
tábla újra és újravésése miatt, az utánnyomott változat sokszor kis eltéréseket 
mutat az eredetihez képest, azonban a szedett utánnyomatokkal ellentétben, 
egyáltalán nem keltette a régi könyv hatását, így téve jól eladhatóvá a kiadvá-
nyokat. A seihan nyomtatás rendkívül népszerű, érdekes és olcsó könyveket 
eredményezett, teret nyitva egy lenyűgöző és hatalmas irodalmi kultúrának, 
amelyről a Meiji-korban Japánba érkezett nyugati utazók is ámulattal számol-
tak be útinaplóikban.

Összegzés – A könyv és a társadalom

A nyomtatott könyv példányszámának ugrásszerű emelkedésével szinte egy 
időben, a ko-katsuji kor kezdetén, egyben a középkor végén megjelenik egy új 
foglalkozás: a kashihon-ya 貸本屋. Kezdetben a módosabb rétegektől hasznot 
remélő vándor könyvkereskedő, a határa vett könyvcsomaggal a városokat és 
falvakat járva könyveket árult, vett és alacsony áron néhány hétre kölcsönbe 
adott. A kashihon-ya árukészletében idővel már nem csupán nehezen olvas-
ható klasszikusok, hanem kanával írt könyvek is megjelennek. Ilyen formán 
a korabeli Japánban igen értékesnek számító könyv, lassan a hétköznapi em-
berek mindennapjainak részévé vált. 

A kora-újkori könyvkultúra társadalmilag hangsúlyos szerepére nem csak 
a kashihon-yához hasonló könyvkereskedelem országos méretűvé válása hívja 
fel a figyelmet. A mai napig családi ereklyeként őrzött, szamuráj vagy egyszerű 
paraszti ősök által a családi könyvtár állományáról készített könyvjegyzékek 
tanúskodnak arról, hogy egyrészt utódaiknak tanulási eszközként, másrészt 
a környéken élőknek kölcsönözve, egyfajta kollektív információforrásként is 
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használták az Edo-kori könyveket.35 A kora-újkor könyvkultúrája egy olyan 
széles spektrumú kulturális teret hozott létre, amely egy-egy térségnek azonos 
tudásanyagot biztosítva, országos méreteket öltött, így egyfajta kommunikációs 
csatorna szerepét töltötte be.

A japán nyomtatás fejlődésének rövid áttekintése és a dúcos nyomtatás 
meghatározó szerepének bemutatása után talán a következő párhuzamokat 
állíthatjuk: dúcos nyomtatás és egy átmeneti kor; Edo-kor és egységes könyv-
kultúra. A régi nyomódúcos nyomtatás nem csak előzményeként szolgált 
a kereskedelmi célú nyomdászat létrejöttének, de a könyvészet, egyben az 
írásrendszer leegyszerűsítésével elindította azt a társadalmi folyamatot, amely 
egységes írott kultúrát hozott létre, így az azt megalapozó fatáblás nyomtatást 
nélkülözhetetlenné tette az Edo-kori társadalmi érintkezésben.

35 KOBAYASHI Fumio 小林文雄, „A kora-újkori »könyvtáros ház« társadalmi funkciójáról” 
[Kinsei Kōki ni okeru Zōsho no Ie no Shakaiteki Kinō ni tsuite 近世後期における『蔵書
の家』の社会的機能について]. Történelem [Rekishi 歴史], 76 (1999), 38.  Jelen tanulmány 
szerzője is napi kapcsolatban van hasonló könyvjegyzékekkel a Hitotsubashi Egyetemen.
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Melléklet 

(Csendom Andrea : A könyv szerepe az edo-kori társadalom átalaku-
lásában: A Régi szedett nyomtatás Japánban 1590-1640 között)

Az Edo-kori nyomtatás fejlődéstörténete (nyomdatechnikai áttekintés)

Időpont Nyomdatechnika Tulajdonságok

A középkor végéig,  
kora-újkor eleje

Seihan 製版 (Gyakujibori 逆字
彫り, a nyomással megegyező 
irányba vésett fatábla, ami nyom-
tatáskor fordított betűket ered-
ményez)

Nem üzleti célú 
nyomtatás

Keichō-Kanei évek 
(1596-1647)

Ko-katsujihan 古活字版 
(régi szedett nyomat)

Nem üzleti célú 
nyomtatás

Kanei évek után
(1624)

Seihan (Hidarihan 左り版, 
az olvasási iránynak megfelelő 
vonássorrendű nyomat)

Üzleti célú 
nyomtatás

Shōtoku évek után
(1711)

Takuhan 拓版 (dörzsöléses 
technikájú nyomat), más néven 
Shōmenhan 正面版 (az írásjegy 
a kézírás jellegét hangsúlyozza)

Kínai típusú 
könyvek divatja

Kyōhō reform 
(1721)

Shuppan kinrei 　出版禁令 
(Kiadást tiltó rendelet)

A kiadói céhek hiva-
talosítása, szerzői jog 
megjelenése

Kyōhō évek után 
(1730)

Irohori 色彫り (színes nyomat) Énekes, 
verseskönyvek

Tenmei évek után 
(1781)

Dōhan 銅版 
(bronz táblás nyomat)

Nyugati tudomá-
nyok divatja

Kinsei Mokukatsujihan 
近世木活字版 (kora-újkori fa-
táblás nyomat)

Amatőr kiadók, 
kis példányszám, 
kritikus tartalom

Kansei évek után
 (1789)

Inakahan 田舎版 
(vidéki nyomat)

Vidéki kultúra 
fejlődése
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