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A rangaku-tudomány hatása  
a japán nyelvkutatásra

Bevezetés

A rangaku („holland isme”,1 „holland tudomány”,2 „holland ismeretek”,3 
„Western learning”,4 „Dutch learning”,5 „Dutch studies”6, 7, 8) egy tudományág, 
amely Japánban a nyugati kultúra tanulmányozását jelentette elsősorban hol-
land nyelvű szövegeken keresztül. A japánok a holland nyelvű tudományos 
szövegek tanulmányozásával megismerkedhettek a különböző nyugati techni-
kai, orvostudományi, fizikai, kémiai stb. találmányokkal, felfedezésekkel. 

A holland nyelvű szövegek tanulmányozása magával hozta azt is, hogy a nem 
túl nagy számú japán fordítói család tagjai a holland nyelvvel is megismer-
kedtek. Ahhoz, hogy megismerhessék a holland nyelvet meg kellett ismerniük 
saját anyanyelvüket is. A tanulmány során azt fogom röviden bemutatni, hogy 
a holland nyelv tanulmányozása milyen hatással volt a japánok anyanyelvkuta-
tására, vázolom továbbá azokat a műveket, amelyek a holland, valamint a japán 
nyelvvel foglalkoztak. A modern japán nyelvtudomány csak a Meiji-korszak 

1 „Az európai tudományok és technika elsajátítását célzó tanulás.” (Jamadzsi Maszanori, Japán 
történelem és hagyományok, Bp., Gondolat, 1989, 242.)

2 Edwin O. Reischauer, Japán története, Bp., Maecenas, 1995, 91.
3 Conrad Totman, Japán története, Bp., Osiris, 2006, 374.
4 Kenneth Henshall, A History of Japan from Stone Age to Superpower, MacMillan Publishing, 

2012, 68.
5 R.P.H. Mason – J.G. Caiger, A History of Japan, Melbourne, Tuttle Publishing, 1997, 389. 
6 L.M. Cullen, A History of Japan, 1582–1941 – Internal and External Worlds, Cambridge, 

Cambridge University Press, 2003, 299. 
7 George Sansom, A History of Japan 1615–1867, Stanford, Stanford University, 1963, 256.
8 W.G. Beasley, The Japanese Experience – A short History of Japan, University of California, 

2000, 203.
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(1868–1912) után alakult ki, így a tanulmányban felsorolt művek még nem 
tekinthetők modern nyelvtudományi alkotásoknak.

Japánban azonban nem a rangaku-tudósok voltak az elsők, akik anyanyel-
vükkel foglalkoztak. Az anyanyelv-kutatás története Japánban a waka versek 
tanulmányozásával kezdődött, amikor is a versekben előforduló partikulák és 
toldalékok viselkedését vizsgálták. Az Edo-korszakban (1600–1867) már kü-
lönböző irányzatok jöttek létre, amelyek a japán nyelvben előforduló szavak 
csoportosítási lehetőségeit vizsgálták (vö. szófajcsoportok).9 A tanulmány során 
bemutatásra kerülő tudósok, mint például Fujibayashi Fuzan, vagy Tsurumine 
Shigenobu ugyanúgy szófajcsoportosítási elméleteket dolgoztak ki, de ezekre 
a kutatásokra igen nagy hatással volt, hogy ők alapvetően rangaku-tudósok 
voltak és a nyugati kultúrát vizsgálták. 

A rangaku-tudomány kialakulása és kiteljesedése 

A japánok első találkozása a nyugati kultúrával 1543-ra (más források szerint 
1542-re) datálható, amikor portugál kereskedők szálltak partra az ország egyik 
legdélebbi szigetén, Tanegashimán. 1546-ban kezdődött meg a két ország kö-
zött a monopolkereskedelem, amikor három portugál hajó érkezett Honshū 
szigetére. 1549-ben érkezett Japánba Xavéri Ferenc (1506–1552), aki elsőként 
kezdte hirdetni a kereszténységet az alapvetően sintoista vagy a buddhizmus 
valamelyik ágának hódoló japánok körében. Hittérítés céljából később más 
szerzetesek is érkeztek Japánba Portugáliából illetve Spanyolországból, akik 
először Kyūshū szigetén tevékenykedtek, de később eljutottak Kyōtoig is. Oda 
Nobunaga (1543–1582) támogatta a keresztények tevékenységét, mert jelen-
tős gazdasági hasznot remélt a kapcsolatokból. Eleinte Toyotomi Hideyoshi 
(1536–1598) is támogatta, később azonban a buddhista vallási vezetők hatá-
sára tiltotta a kereszténység terjesztését Japánban, de a kereskedelmi kapcsolat 
továbbra is fennmaradt a portugálok és a japánok között. Hamarosan a por-
tugálok és a spanyolok mellett a hollandok is megjelentek Japán partjainál. 
Tokugawa Ieyasu (1543–1616) a kereskedelmi kapcsolatok bővítése érdeké-
ben megtűrte a keresztényeket Japánban, hamarosan azonban észlelte, hogy 
a jezsuita portugálok és spanyolok, valamint a protestáns hollandok is külön 
kezelik a kereszténységet és a kereskedelmet, így a kereszténység ellen fordult. 
1606-ban korlátozta, 1612-ben pedig üldözte a keresztényeket. 1614-ben a ke-
resztényeket kiutasították az országból, a megkeresztelkedett japánokat pedig 
9 A két nagy iskola: Nariakira-iskola (Fujitani Nariakira vezette iskola), Norinaga-iskola (Motoori 

Norinaga vezette iskola).
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hitük megtagadására kényszerítették. Az 1637–1638-as parasztfelkelés vérbe-
fojtása után a kereszténység teljes betiltása következett.10

A kereszténység felszámolása és a hittérítők kiűzése magával hozta a keres-
kedelmi kapcsolatok csökkenését is. Hamarosan a kereskedelmi kapcsolatok 
megszűntek és 1639-ben a portugál és spanyol kereskedőket elűzték. Ezt köve-
tően Japán és a nyugat kapcsolata gyakorlatilag megszűnt, csak a hollandoknak 
és a kínaiaknak volt szabad Japánban tartózkodniuk. 

A holland-japán kapcsolatok története az 1600-as évig vezethető vissza, 
amikor egy holland hajó William Adams (1564–1620) angol hajóssal a fedél-
zetén kikötött Japán partjainál. A sógun Adams segítségével építette ki a ke-
reskedelmi kapcsolatot a nyugatiakkal, amelynek eredményeképp 1609-ben 
a hollandok, 1913-ban pedig az angolok létesítettek kereskedelmi támaszpontot 
Kyūshū szigetén. A Holland Kelet-indiai Társaság11 1609-ben a mai Nagasaki 
prefektúrában található Hirado város mellett nyitotta meg a támaszpontot, 
amelyet később áthelyeztek a mesterségesen kialakított Dejima szigetére, ahol 
1641–1853 között tartózkodtak holland telepesek.12

Ebben az időszakban Japán és a nyugati világ között az összekötő kapocs 
a holland nyelv és kultúra volt, ezért hamarosan kialakult az ún. rangaku-tu-
domány, amely az olyan európai tudományos és kulturális elemek tanulmányo-
zását jelentette, amelyeket a bakufu hasznosnak ítélt. Tehát a japánok számára 
egyedül a hollandokon keresztül volt lehetőségük eléggé szűkös körülmények 
között a nyugati ismereteket megismerni. Ennek ellenére Nishikawa Joken (西
川 如見, 1648–1724)13 és mások a nehéz körülmények mellett is foglalkoztak 
a nyugati csillagászattal, orvostudománnyal és más tudományokkal. Később 
– miután a bakufu engedélyezte a kereszténységgel nem kapcsolatos holland 
nyelvű szövegek tanulmányozását és terjesztését – Aoki Konyō (1698–1798) 
elkezdett hollandul tanulni, s ez egyenes út volt a rangaku-tudomány elter-
jedéséhez.14 Később olyan tudósok nőttek fel, akik specifikusan valamelyik 

10 Jamadzsi, i.m., 175, 203–212; Gonoi Takashi, Nihon kirisztokyō shi, Tokyo, Yoshikawakōbunkan, 
1990. 

11 Hollandul: Vereenigde Oost-Indische Compagnie rövidítve VOC, szó szerint Egyesült Kelet-
indiai Társaság, vagy másik gyakran emlegetett nevén Németalföldi Kelet-indiai Társaság. 
1602–1798 között fűszerek (elsősorban szerecsendió, szegfűszeg, fahéj, bors), tea, selyem, 
gyapot, porcelán stb. kereskedésével foglalkozó részvénytársaság.

12 Reischauer, i.m., 319.
13 Nishikawa Joken: földrajztudós és csillagász az Edo-korszakban. Leghíresebb műve: Kai tsūshō 

kō (華夷通商考„Beszélgetés az üzletről a civilizáltak és a barbárok között” 1695). 
14 Jamadzsi, i.m., 242–245.
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tudománnyal foglalkoztak: orvostudománnyal Maeno Ryōtaku (前野 良沢, 
1723–1803), Sugita Genpaku (杉田 玄白, 1733–1817) és Ōtsuki Gentaku (大
槻 玄沢, 1757–1827), matematikával Seki Takakazu (関 孝和, 1642–1708), 
természetrajzzal Hiraga Gennai (平賀 源内, 1729–1779) stb.15 

A rangaku-tudománynak köszönhetően a japán emberek egy bizonyos ré-
tegének volt lehetősége arra, hogy megismerkedjen az Európában végbemenő 
tudományos forradalmak folyamán feltalált vívmányokkal. Elsajátították a kü-
lönböző európai tudományok alapjait, ami magyarázattal szolgál arra is, hogy 
Japán hogyan tudott olyan radikális és gyorsütemű korszerűsítést véghezvinni 
a XIX. század végén, az ország megnyitása után, az ún. Meidzsi-restaurációt 
követően. A bakufu elöljáróinak – akiknek a feladata a holland telepesekkel 
való kapcsolattartás volt – lehetőségük nyílt a hollandokon keresztül megis-
merkedni a fejlett nyugat vívmányaival: könyveket fordítottak, tanulmányoz-
ták többek között az ágyúzást, az orvoslást, a fémkohászatot, a kartográfiát, 
az asztronómiát stb. Yoshimune sógun (1684–1751) támogatta az európai 
technika megismerését, hogy azt felhasználva erős országot kormányozzon. 
Céljának eléréséért engedélyezte a keresztény hittel nem kapcsolatos holland 
vagy kínai nyelvre lefordított szövegek tanulmányozását. A holland nyelvvel 
úttörőként foglalkozóknak igen nehéz körülmények között kellett elkezdeniük 
az európai nyelv megismerését. A későbbiek folyamán több ezer ilyen témájú 
könyvet nyomtattak és terjesztettek a nép körében is.

Az első Japánt kutató nyugatiak

Az elzárkózás ideje alatt a külföldiek beutazásának szigorú tilalma ellenére 
időről-időre néhány nyugati kereskedőnek, hajósnak stb. sikerült beutaznia 
Japánba. Így érkezett meg 1690-ben Engelbert Kaempfer (1651–1716) német 
természettudós.

15 Néhány rangaku mű a teljesség igénye nélkül: orvostudomány: Maeno Ryōtaku, Sugita Genpaku: 
Kaitai shinsho (解体新書, „Az új anatómia”, 1774, Kulmus: Anatomische Tabellen c. művének 
fordítása), Ōtori Keisuke: Byōgaku tsūron (病学通論, „Bevezetés a betegségtanba”, 1849), fi-
zika: Shizuki Tadao: Rekishō shinsho (暦象新書, „Új írás az égitestekről”, 1798), Hoashi Banri: 
Kyūritsū (窮理通, „A természet útján”, 1810), elektronika: Hashimoto Muneyoshi: Oranda shisei 
erekiteru kyūrigen (阿蘭陀始制エレキテル究理原, „A hollandok elektronikával kapcsolatos 
tanításainak alapjai”, 1811, Benjamin Franklin kutatásait tartalmazza), kémia: Udagawa Yōan: 
Seimi Kaisō (舎密開宗, „A kémia titkainak megnyitása”, 1840, William Henry kutatásait tartal-
mazza). stb. Japán tudósok, akik a különböző nyugati találmányokról írtak japánul: Kunimoto 
Ikkansai (teleszkóp), Aoji Rinsō (mechanikus pumpák), Sibukawa Sunkai (naptár), Hiraga 
Gennai (termométer) stb. 
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Kaempfer utazásai során először Perzsiába utazott, ahol csatlakozott a Holland 
Kelet-indiai Társaság flottájához. 1690-ben a Társaság képviseletében érkezett 
meg Japánba, ahol két évig tartózkodott, s ottléte alatt kétszer is találkozott 
a sógunnal, Tokugawa Tsunayoshival (徳川綱吉, 1646–1709). Japánban való 
tartózkodása alatt elsősorban a szigetország természetföldrajzát tanulmányozta, 
amelyet később Flora Japonica című írásában publikált. 1691-ben Nagasakiban 
találkozott egy buddhista pappal, aki megmutatta neki a ginkgo biloba16 növényt, 
így ő lett az első nyugati tudós, aki tanulmányozhatta azt. Legfontosabb Japánnal 
kapcsolatos munkája a Heutiges Japan című alkotás, amelyben nagy alapossággal 
mutatja be Japán történelmét, földrajzát, növényvilágát, vallását, szokásait stb.

Kaempfer után a következő fontosabb Japánban járt nyugati gondolko-
dó Carl Peter Thunberg (1743–1828) svéd természettudós volt. Thunberg 
1775-ben érkezett meg Nagasakiba, ahol egy évet tartózkodott és különböző 
botanikai vizsgálatokat végzett.17 Hivatalosan a Holland Kelet-indiai Társaság 
képviseletében hajóorvosként tevékenykedett Nagasakinál. A Dejima szige-
ténél tevékenykedő nyugatiaknak nem volt szabad elhagyniuk a félszigetet, 
Thunbergnek mégis megengedték, hogy némi botanikai vizsgálatokat végez-
hessen Kyūshū szigetén. Sok növényt megvizsgált és összegyűjtött, eredmé-
nyeit később a Flora Japonica (1784) c. művében publikálta.18 Számos növényt 
elnevezett, és bár nevükben a „japonica” szót alkalmazta, valójában ezek nagy 
része nem őshonos japán, hanem kínai növény.

A harmadik fontos nyugati gondolkodó, aki Japánban járt Philipp Franz 
von Siebold (1796–1866) német orvos volt, aki 1823-ban érkezett meg a sziget-
országba. Megérkezése után beszámolt a nyugati orvostudomány legújabb 
vívmányairól a bakufunak. A bakufu megbízásából von Siebold egy orvosi 
iskolát nyitott (Narutaki juku 鳴滝塾 „Robajló vízesés iskolája”), ahol kez-
detben ötven japán diák tanult, később az intézmény országos hírű kutató-
központtá fejlődött.19 Az orvoslás mellett az intézményben botanikával és más 
16 Ginkgo biloba (magyarul: páfrányfenyő): levelét gyógyászati célokra használják fel. Alkalmazható 

agyi vérellátási zavar, szédülés, fülzúgás, illetve hallásgyengülés gyógyítására. Ezen kívül hatásos 
a visszértágulatra, az aranyérre és a lábfekélyre. Az orvosi kutatások szerint hatásos enyhe és 
közepes depresszió, impotencia kezelésére is.

17 Donald Keene, The Japanese Discovery of Europe, Stanford, Stanford University Press, 1969, 9.
18 Másik híres műve az úti élményeiről szóló Voyages de C.P. Thunberg au Japon par le Cap de 

Bonne-Espérance, les Isles de la Sonde.
19 A kutatóintézet nem csak azért volt fontos, mert néhány japán fiatalnak lehetősége volt 

megismerkedni a fejlettebb nyugati orvostudománnyal, hanem mert egy helyen, csoportban 
kutathattak, s így különböző elméleteiket egymás között gyorsabban megbeszélhették. 
Az iskola sajátossága még, hogy a nyelv, amelyen a kommunikáció folyt, a holland volt. 
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természet tudományokkal is foglalkoztak.20 Von Siebold 1829-ben hagyta el 
Japánt és kb. 2000 darabos növénygyűjteményével visszatért Európába.21 

Kaempfer, Thunberg és von Siebold voltak tehát az első nyugatiak, akik ta-
nulmányozhatták Japán természetföldrajzát, de ottlétük nem csak azért volt 
fontos, mert leírták a szigetek növényvilágát, hanem mert kapcsolatba kerültek 
japán emberekkel, akik mint tolmácsok segítettek a kutatóknak, majd később 
szótárakat és nyelvtani leírásokat készítettek a holland és a japán nyelvről. 

A holland nyelv tanulmányozásának kezdetei Japánban – a legkorábbi 
szótárak

A kezdeti időszakban a holland telepesek és a japánok közti kommunikáció 
nehézkes volt a közös nyelv hiánya miatt. A legelső közös nyelv, amelyet mind 
a helyi japánok, mind a telepesek értettek, a portugál volt. De a portugál nyel-
ven való kommunikáció is nehézkesnek bizonyult, ezért a japánok rá voltak 
kényszerítve a holland nyelv elsajátítására. A legnagyobb probléma azonban 
az volt, hogy a japán gondolkodóknak nehézséget okozott a nyugati ábécé ol-
vasása és írása is, így a bakufu támogatásával fordítókat képeztek. 

Az edo-kori fordítókat három típusba sorolták: ōtsūji („nagy mester”), kot-
sūji (kis mester”), keikotsūji („tanonc”). A tolmácsok feladata az volt, hogy 
megteremtse a kommunikáció lehetőségét a telepesek és a tudósok között. 
Ez a módszer 1695-ben vált véglegessé, mikor egy újabb rangot vezettek be 
(metsuke „felügyelő”). Az ōtsūji és kotsūji fordítók létszáma változott az évek 
során.22 Engelbert Kaempfer mindegyik típusú tolmácshoz négy főt jegy-
zett fel,23 Itazawa pedig hét ōtsūji és tizenhárom kotsūji tolmácsot jegyzett.24 
Az évek során a tolmácsolás rendszere, a tolmácsok száma és elnevezésük is 
változott, de ez is mutatja, hogy a bakufu erőfeszítéseket tett annak érdeké-
ben, hogy a gondolkodók és a telepesek között a kommunikáció könnyebbé 
váljon. A tolmács–gondolkodó kapcsolatának példájaként megemlíthetjük 

20 Annak ellenére, hogy a vegyes-házasság intézménye tiltott volt, von Siebold együtt élt egy 
munkatársával, Kusumoto Takival (楠本滝, 1807–1865), akitől egy lánya is született, Kusumoto 
Ine (楠本 イネ, 1827–1903). Ine később szintén orvostudományi pályára lépett.

21 Bruno J. Richtsfeld, „Philipp Franz von Siebolds Japansammlung im Staatlichen Museum für 
Völkerkunde München”, Miscellanea der Philipp Franz von Siebold Stiftung, 1996/12, 34–54.

22 Henk W.K. De Groot, The Study Of The Dutch Languagein Japan During Its Period Of National 
Isolation (ca. 1641–1868). PhD disszertáció. Christchurch, University of Canterbury, 2005.  

23 Beatrice M. Bodart-Bailey, „Kaempfer Restor’d”, Monumenta Nipponica, 43/1 (1988), 1–33. 
24 Itazawa Takeo, Rangaku no hattatsu, Tokio, 1933. 
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Imamura Geneimon és Arai Hakuseki kapcsolatát. Hasonló kapcsolat volt 
Sugita Genpaku edoi gondolkodó és Nishi Zenzaburō között, amit Sugita 
művében is megemlít. Baba Sajūro pedig, akinek a neve rangaku-tudósként 
maradt fent, tolmácsként kezdett el ismerkedni a holland nyelvvel. 

A fordítók kezéből kevés holland nyelvvel kapcsolatos munka maradt fenn. 
Motoki Ryōei (本木 良永1735–1794, más néven: Motoki Yoshinaga)25 Wage 
reigen (和解例言„Példák a japán és holland kifejezések fordítására”) c. alko-
tása 1792-ben készült el, több mint százötven évvel azután, hogy a bakufu 
hivatalosan felállította a fordítók rendszerét.

A legkorábbi japán-holland szótárak elsősorban fordításokon alapultak. 
Az első holland-japán szótárak a François Halma (1653–1722) által megalkotott 
Woordenboek der nederduitsche en francsche taalen c. 1710-es szótárának for-
dításából készültek. A szótár alapján két mű készült el: a Haruma wage („edoi 
Halma-szótár”) és a Dufu haruma („Nagasaki-beli Halma-szótár”). A két mű 
között alapvető eltérés volt, hogy az egyiket edoi, a másikat Nagasaki-beli 
gondolkodók készítették.26 A Halma-féle japán szótárból több nyomtatott 
verzió is elkészült Japánban és Hollandiában is. A Haruma wage c. variánsnak 
az újabb, kissé átdolgozott kiadása volt a Fujibayashi Fuzan által szerkesztett 
Yakken c. szótár, amely kb. 30.000 szót tartalmazott. Hasonló átirata az edoi 
Halma szótárnak a Haruma jisho c. mű, amelyet Takano Chōei (高野 長英, 
1804–1850)27 szerkesztett. Szintén holland nyelvből fordított szótár az Oranda 
25 Motoki leghíresebb kutatásai nem a nyelvtudománnyal kapcsolatosak. Ő volt az első, aki leírta 

japán nyelven Kopernikusz elméleteit és nagyszámú munkákat fordított a földrajz és a csillagá-
szat témaköréből. Fia, Motoki Shoei már nem a holland, hanem az angol és a francia nyelvvel 
foglalkozott és ő volt az első angol illetve francia szótár készítője Japánban. 

26 A korszak tudományára jellemző az, hogy a központ, Edo mellett más térségekben is igen ko-
moly tudományos élet folyt. Elsősorban az ősi főváros Kyōto környékét említhetjük meg mint 
másik tudományos központot, de mivel a rangaku-tudósok elsősorban Nagasaki környékén 
éltek, így ők kerültek a legközelebbi kapcsolatba a hollandokkal. 

27 Takano Chōei már a rangaku késői tudósai közé tartozik. Gotō Kyōsai néven született Gotō 
Sōsuke harmadik fiaként, aki közepes rangú szamuráj volt Mutsu provinciában (Mutsu no kuni, 
mai Iwate prefektúra). Kiskorában Takano Gensai adoptálta, aki orvoslást tanult a neves ranga-
ku-tudós Sugita Genpaku mellett. 1820-tól folytatott orvoslással kapcsolatos tanulmányokat 
Edoban, neves orvoslással foglalkozó tudósok alatt. Mestere volt például Yoshida Chōshuku, 
aki a Chōei nevet adta neki. 1824-ben mestere halála után ment Nagasakiba, ahol kezdetben 
Philipp Franz von Siebold alatt tanult. Japánnal kapcsolatos írásokat készített mesterének és 
közben holland nyelvű szöveget is tanulmányozott. 1828-ban mestere elhagyni kényszerült 
Japánt, így Takano ismét Edoban telepedett le. Később a hatalommal szembeni tevékenysége 
miatt börtönbe került, ahonnan megszökött és menekülnie kellett. 1850-ben elkapták, és 
a rendőrökkel folytatott dulakodásban meghalt. Elsősorban orvoslással kapcsolatos munkássága 
miatt fontos rangaku-tudós (Satō Shōsuke, Takano Chōei, Iwanami, 1997). 
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jii (和蘭字彙, „A holland betűk listája”) c. könyv, melyet Katsuragawa Hoshu 
(桂川 甫周, 1826–1881) írt le japán nyelven. A szótárban kb. 50.000 szócikk 
található. Ez a Dufu haruma szótáron alapuló szógyűjtemény volt a legnagyobb 
holland-japán szótár, amelyet az Edo-korszakban készítettek.28

A holland-japán szótárak között külön típust képviselnek az ún. Bangosen-
művek,29 amelyek egy-egy speciális témához készített glosszáriumok. Ilyen 
például Morishima Churyō Bangosen (蛮語箋) c. műve, amely az 1798-ban 
készült munkájának továbbfejlesztett változata. Ez a japán-holland glosszárium 
mintegy 1.800 szót tartalmaz elsősorban az asztronómia, a földrajz, a népszo-
kások, és az emberi élet területéről. A mű sajátossága, hogy a holland szavakat 
katakanával írták le. Morishima glosszáját fejlesztette tovább Mitsukuri Genpo 
(箕作 阮甫, 1799–1863),30 ugyanúgy Bangosen címen, e munka 1848-ban 
készült el. Ebben a műben már nemcsak katakanával, hanem bizonyos szava-
kat – elsősorban kollokviális kifejezéseket – latin betűvel is leírtak.

1. kép Részlet a Mitsukuri-féle Bangosen műből31

A régi japán-holland szótárak és glosszák nem csak azért fontos alkotások, 
mert nélkülük nem valósulhattak volna meg a tudományos kutatások, hanem 

28 Ld.: http://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/bunko08/bunko08_c1020/
29 Az évszázadok során számos Bangoszen-mű készült, most csak a legfontosabbakat sorolom fel. 
30 Mitsukuri Teiko leszármazottja, aki Matsudaira család egyik neves filozófusa volt. Genpo 

először konfucianizmust tanult, majd rangaku-tanulmányokat folytatott.
31 Ld.: http://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/bunko08/bunko08_c0519/bunko08_c0519.html
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mert a katakanával és latin betűvel lejegyzett szavaknak köszönhetően követ-
keztethetünk a korabeli japán és holland hangkészletre is.

A holland nyelv kutatása az Edo-korban 

A szótárak értelmezhetők fonetikai forrásoknak is, mert a könyvek szinte mind-
egyike tartalmaz táblázatokat, megjegyzéseket, amelyek a japán és a holland 
hangkészlet eltéréseit mutatják. 

Az előbb említett gondolkodók közül Motoki Ryōhei is alaposan elemzi 
az eltéréseket Wage reigen c. alkotásában. Ez nem csak azt jelenti, hogy el-
gondolkodik a holland hangok képzésén, de így megismeri saját hangkészletét 
is. A mű alaposabb tanulmányozása során láthatjuk, hogy a szerző a két nyelv 
hangalakjainak elemzésével kezd, és később külön foglalkozik az összetett 
hangzók (pl. diftongusok) ejtésével. A hangértékek összehasonlító tábláza-
tának elemzése során látható, hogy a japán és a holland nyelv hangkészlete 
között voltak különbségek. Például a magánhangzók esetében a japán „u” 
magánhangzót katakanával „ju-ként” írta át, ami utalhat arra is, hogy ekkor 
még a japán hangkészletben a modern értelemben vett „u” magánhangzó fél 
magánhangzóként realizálódhatott.  

A japán hangkészlettel foglalkozó táblázat külön érdekessége, hogy a „ya” 
sorban külön megjelennek a „ya” „yi(?)” „yu” „we(?)” „yo” hangértéket hordozó 
írásjegyek. A modern japán nyelvben a „ya” sort három írásjegy alkotja (ヤya, 
ユyu, ヨyo), a táblázatban viszont a szerző használja a 井 „yi(?)” és a ヱ „we(?)” 
írásjegyeket is. Ezért arra következtethetünk, hogy ekkor még létezett két olyan 
hang a japán nyelvben, amelyek a modern nyelvben már nem találhatók meg. 
A táblázat további érdekessége, hogy szerepel benne az オés aヲkatakana is. 
A két különböző írásjegy minden bizonnyal különböző hangértéket is jelöl, 
viszont a modern japán nyelvben a két írásjegy ugyanúgy realizálódik.32 

32 Ld.: http://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/ho10/ho10_02383/
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2. kép Részlet a Wage reigen c. műből

A holland nyelvvel foglalkozó könyvek nagy csoportját a holland írással fog-
lalkozó könyvek adják. Erre jó példa a Yoshikawa Yoshisuke (吉川 良祐, más 
néven: Yoshikawa Ryōyū) által készített Rangaku haikei (蘭学佩觹 „A holland 
tudományok elemzése”) c. alkotás. Yoshikawa Ōtsuki Gentaku egyik tanítvá-
nya volt, aki elsősorban botanikával foglalkozott,33 de a nyelv struktúrájának 
tanulmányozása is érdekelte. A szerző a könyvben piros jelöléseket használ, 
amellyel a kiejtést próbálja leírni katakanával. A könyv 1796-ban készült el, 
és későbbi újranyomtatását a mester, Ōtsuki végezte. 

33  Híres botanikai műve: Ranen tekihō (蘭畹摘芳)
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3. kép Részlet a Rangaku haikei c. műből34

Hasonlóan az előző könyvhöz, Tamiya Kitsuan (田宮 橘菴, 1750 körül – 
1815) Oranda moji hayayomi denju c. alkotása is az írásképpel foglalkozik. Az 
ő könyve azért is érdekes, mert a szerző eredendően nem rangaku-tudós volt, 
hanem humoros esszéíró. Továbbá, nem Nagasaki környékén dolgozott, hanem 
a Kansai vidéken. A szerző a könyvben a különböző írásképeket hasonlítja ösz-
sze, tehát azt próbálta visszaadni, hogy milyen stílusban írnak a hollandok. 

4. kép Részlet az Oranda moji hayayomi denju  c. műből35

34 Ld.: http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/bunko08/bunko08_c0004/index.html 
35 Ld.: http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/bunko08/bunko08_c0525/index.html
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Igen nagy részét képezik a holland nyelvvel kapcsolatos könyveknek a holland 
nyelvtannal foglalkozó leírások. Az előbb említett Yoshikawa mestere, Ōtsuki 
Gentaku Rangaku kaitei (蘭学階梯, „Lépcsőfokok a holland-tudományhoz”)36 
c. műve elsősorban a holland mondatok rendszerével foglalkozik. A holland 
nyelvű mondatokat először leírja katakanával, majd lefordítja és néhol nyelvta-
ni magyarázatokkal látja el. A mű azért is fontos alkotás, mert számos későbbi 
holland nyelvvel foglalkozó szerző is utalt rá. Szintén a holland nyelvtannal 
foglalkozik az Oranda bunten (和蘭文典, „A holland nyelvtan”) c. könyv, 
amely a Maatschappij tot Nut van't Algemeen37 által kiadott Grammatica of 
Neederduitsche spraakkuunst (1822) c. holland nyelvű könyv fordítása. A mű 
első kiadását a korábban már említett Mitsukuri Genpo végezte 1842-ben. 
A könyv továbbgondolásaként készült el 1857-ben a Kunten oranda bunten 
(訓点和蘭文典, „Kunten-nel ellátott holland nyelvtan”) c. könyv. Ebben 
a műben a Mitsukuri által szerkesztett műből mondatokat emeltek ki, ame-
lyeket részletesen elemeztek. Az írás sajátossága, hogy ún. kaeriten (kunten) 
jelöléseket használ, amelyet korábban klasszikus kínai ill. kanbun-kundoku 
stílusban írt szövegek esetében használtak olvasási segédletként. Nem ez volt 
az egyetlen könyv, amelyet Mitsukuri lemásolt. Az ő munkája volt az Oranda 
bunten kōhen (和蘭文典後編, „Későbbi holland nyelvtan”) c. könyv is, amely 
a Syntaxis of woordvoeging der Nederdutische taal (1810) másolata. A könyv 
tulajdonképpen a japán Oranda bunten folytatásának tekinthető. A Halma 
szótár fordításánál már említett Takano Chōei is készített nyelvtannal kap-
csolatos könyvet. Hankan tokushi soko c. műve Takano saját írása, amelyet 
Yoshio Gonnosukével való beszélgetései után írt meg, miközben Nagasakiban 
tanult. 1828–1829 körül készülhetett el. Az Edo-kor, s így a rangaku-tudomány 
kései szakaszában íródott Oranga gogaku shinshi c. alkotás, 1856-ban. A mű 
szintén egy holland nyelvű alkotás, az Eerste beginselen der Nederduitsche 
spraakkunst (1844) fordítása, amelyet Holland Kelet-Indiában tankönyvként 
használtak. A japán kézirat Echizen tartományban (mai Fukui prefektúra) 
készült. 
36 Szövegvariánsokhoz ld. pl.: http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/bunko08/bunko08_

b0003/index.html, http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/bunko08/bunko08_c0001/
index.html, http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/bunko08/bunko08_e0077/index.
html 

37 A szervezet 1784-ben jött létre, s a XVIII. századi felvilágosult keresztény filozófiával összhang-
ban a közember felemelését szolgálta. Első könyvtárukat 1794-ben, Haarlemben hozták létre, 
ötven évvel később már 300 könyvtáruk volt a teljesen katolikus Limburg és Brabant tartomá-
nyok kivételével szerte Hollandiában. (Paul Schneiders, „Holland könyvtárak”, Tudományos 
és Műszaki Tájékoztatás, 46/2 [1999].)
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Az Edo-korszakban a japánok alaposan megvizsgálták a holland nyelv hang-
tani sajátosságait, szókészletét, írásképét, morfológiai és szintaktikai sajá-
tosságait. Ez magával hozta azt is, hogy nem csak a holland nyelvet, de saját 
anyanyelvüket is meg kellett ismerniük. Korábban tudományos szemszögből 
a japánok saját anyanyelvüket még nem vizsgálták, a nyelvtudomány inkább 
a filológia segédtudományaként élt a korabeli japán tudományban. Voltak, akik 
foglalkoztak anyanyelvük sajátosságaival, de ezek a munkák mind azért szület-
tek, hogy a korai japán klasszikusokat (Kojiki, Manyōshū stb.) alaposabban tud-
ják elemezni. A rangaku-tudománynak köszönhetően az Edo-korszak második 
felében más fajta szemszögből is figyelni kezdték anyanyelvüket a japánok. 
Ahhoz ugyanis, hogy megismerhessék a holland nyelvet, saját anyanyelvüket 
is meg kellett ismerniük, így egyre inkább „nyelvészeti” szempontok szerint 
kezdték elemezni anyanyelvüket. Az Edo-korszak második felében születtek 
olyan művek is, amelyek igaz, alapvetően a holland nyelv bemutatására szol-
gáltak, mégis alaposan foglalkoznak a japán nyelv sajátosságaival is. Ilyen volt 
például Fujibayashi Fuzan és Tsurumine Shigenobu néhány kutatása. 

A holland nyelv kutatásának hatása a japán nyelvkutatásra, különös 
tekintettel Fujibayasji Fuzan és Tsurumine Shigenobu szófaj csopor-
tosítási elméleteire

Az Edo-korban a Nagasaki prefekturában található Dejima szigeten élő hol-
land telepesekkel kapcsolatban álló japánok kutatni kezdték a holland nyelvet, 
nyelvtani leírásokat készítettek, és ezen leírások keretén belül írtak a japán 
nyelv sajátosságairól is. Tulajdonképpen eleinte a holland nyelven keresztül 
mutatatták be a japán nyelvet. 

Udagava Genzui (宇田川槐園, 1755–1797)　Ranyaku benmotō (蘭訳弁
髦, 1793) c. művében már a holland nyelven keresztül magyarázta meg há-
rom szófaj, a taigo (体語), yōgo (用語) és  jogo (助語), azaz a mai főnevek, 
igék valamint partikulák-segédigék csoportját38. Később Nakano Ryūho (中
野柳圃, 1760–1806)39 és az ő munkáit alapul vevő Baba Sajūrō (馬場佐十郎, 
1787–1822) a holland nyelvet középpontba helyező műveket írtak, értelmez-
ték a holland nyelvtant. 

Nakano és Baba műveinek kézirata eljutott Fujibayashi Fuzanhoz (藤林普
山, 1781–1836), aki az első olyan művet készítette, amely alaposan bemutatja 

38 Furuta Tōsaku – Tsukishima Hiroshi, Kokugogakushi, Tokyo Daigaku Shappankai, 1990, 337.
39 Eredeti nevén: Shizuki Tadao (志筑 忠雄)
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a holland nyelvet japánul, és összeveti a két nyelv szófajait. Oranda gohōkai 
(和蘭語法解, másik olvasata: Oronda gohōge,40 „A japán és holland nyelv 
rendszerének megértése” 1815.)41 c. alkotásának célja az volt, hogy bemutatassa 
a holland nyelvet. Fujibayashi a holland nyelvben megkülönböztette a követ-
kező szófajokat és az alábbi japán megfelelőkkel látta el őket: 

性言 - : névelők, holland: Geslacht woorden 

名言- 
自立名言-  : főnevek, Zelfstandige naamwoorden 

附属名言 - : melléknevek, Bijvoeglijk naamwoord 

代言 - : névmások, Voornaamwoorden  
活言 - : igék, holland: Werkwoorden 

文言 - : melléknévi igenevek, holland: Deelwoorden  
添言 - : határozószók, holland: Bijwoorden 

接言 - : kötőszók, holland: Voegwoorden 

上言 - : elöljáró szók, holland: Voorzetsels 

感言 - : indulatszók holland: Tusschenwerpsels 

A felosztás szerint a holland nyelvben kilenc szófaj létezik, ezért Fujibayashinak 
a japán nyelvben is keresnie kellett kilencet, amelyekkel képes volt megma-
gyarázni a holland szófajokat.42 A főneveket és mellékneveket egy szófaj két 
alcsoportjának vette, ami nem a legpontosabb, ha figyelembe vesszük a mo-
dern japán nyelvészetben használt csoportosítási rendszereket. A modern 
japán nyelvben ugyanis a főnevek (名詞 meishi) és a melléknevek (形容詞 
keiyōshi valamint 形容動詞 keiyōdōshi „főnévszerű melléknév”) külön-külön 
szófajcsoportot alkotnak. Morfológiai szempontból ugyanis a japán melléknév 
a ragozható szófajok csoportjába tartozik. Meg kell említeni azonban, hogy 
a modern japán nyelvben két melléknév típus van: keiyōshi illetve a keiyōdōshi. 
Előbbi tudható be a nyugati értelemben vett „melléknév” szófajcsoportnak. 
A keiyōdōshi azonban máshogyan viselkedik, mint egy melléknév. Először is 
felmerülhet a kérdés, hogy egyáltalán ragozható-e ez a szófaj. A ragozás során 
ugyanis valójában a melléknévhez tartozó kopulát ragozzuk, amely összetett 
állítmányt alkot a szóval a mondatban – ha ezt figyelembe vesszük, vitatha-
tatlanul a főnevek és a keiyōdōshik hasonlítanak egymásra. 

40 Mabuchi Kazuo – Izumo Asako, Kokugogakushi, Tokio, Kasamashoin, 2007, 90. 
41 Fujibayashi Fuzan, Oranda gohōkai.  

[Ld.: http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/bunko08/bunko08_c0522/index.html]
42 A nyugati nyelvekben meglevő szófajokkal megegyezőt találni a japán nyelvben igencsak 

problematikus, ilyen például a melléknévi igenév és a névelő kérdése a japán nyelvben.
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Tsurumine Shigenobu (鶴峯戊申, 1788–1859) később a Gogaku shinsho (語
学新書, „Új írás a nyelvtudományról” 1833)43 majd pedig a Gogaku kyuri kuhon 
kukaku sōkatsu zushiki (語学究理九品九格総括図式 „Ábra és magyarázat 
a kilenc szófaj kilencféle használatához”) c. műveiben alaposan magyarázza 
a holland nyelv kilenc szófaját:44,45 

実体言- : főnevek 
虚体言- : melléknevek
代名言- : névmások
連体言- : melléknévi igenevek46

活用言- : igék
形内言- : határozószók
接続言- : kötőszók
指示言- : partikulák 
感動言- : indulatszók 

5. kép Részlet a Gogaku kyuri kuhon kukaku sōkatsu zushiki c. tekercsből, 
ahol a Tsurumine éppen a főnevek (実体言) csoportjára hoz példákat. 

A főnevek esetében hozott példái: „hegygerinc” (峯 mine), „szerelem” (恋 koi), 
„a víz mélye” (淵 fuchi), „víz” (水 mizu) stb. 

43 Forrás: http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/ho02/ho02_00411/index.html 
44 Furuta – Tsukishima, i.m., 340.
45 Forrás: http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/bunko01/bunko01_01601/index.html 
46 Tsurumine az igék ún. jelzői tövét (連体形 rentaikei) rakta a melléknévi igenevek csoportjába, 

tehát az igék jelzői előfordulását a mondatban.
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Tsurumine kivette a névelők csoportját miután ilyen szófaj nincsen a japán 
nyelvben. Neki is találnia kellett azonban kilenc szófajt a japánban, ezért kü-
lön csoportként értelmezte a főnevek és a melléknevek csoportját, amelyek 
Fujibayashinál még egy csoport két alcsoportjaként szerepeltek.

Tsurumine művében nemcsak a szófajokat mutatja be, hanem különböző 
szintaktikai kutatásokat is végzett és összesen kilenc mondattani esetet külö-
nített el:

能主格 - : alanyeset
所生格 - : birtokos eset 
所与格 - : részes eset 
所役格 - : tárgyeset 
所奪格 - : határozói eset 
呼召格 - : megszólító eset
現在格-  : jelen idő eset 
過去格-  : múlt idő eset 
未来格-  : jövő idő eset

Az alany-, birtokos-, részes-, tárgy-, határozói és megszólító esetek főnevek 
után álló partikulákkal kifejezhetők. Ezt a hat esetet további alcsoportokra 
osztotta aszerint, hogy a eset következtében a mondat milyen ragozásban zár. 
A mondat záródhat jelzői alakban, mondatzáró alakban és szándékot kifejező 
alakban. Az utolsó három eset csak ragozó szófajok, tehát igék és melléknevek 
esetén fordulhat elő és csak mondatzáró állapotban állhat. A szakirodalom 
rámutat, hogy Tsurumine leírásai sok esetben hiányosak és helytelenek is, de 
a japán mondatfelépítés tekintve mégis korszakalkotóak. 

Összegzés

E rövid tanulmány célja az volt, hogy bemutassa a japán-holland nyelvi kap-
csolatok korai történetét. A japánok a rangaku-tudománynak köszönhetően 
hivatalos támogatás mellett fordíthattak nyugati nyelven íródott szövegeket 
és ismerkedhettek meg egy nyugati nyelvvel. 

Nagyon fontos eredménye a japán-holland kapcsolatoknak a nagyszámú 
jövevényszókészlet beáramlása a japán nyelvbe. Ezek a szavak eredendően nem 
holland – hanem latin, görög stb. – eredetűek de miután a japánok a hollan-
dokon keresztül ismerkedtek meg velük, holland eredetű jövevényszavaknak 
tekinthetjük őket. Köszönhetően annak, hogy a rangaku-tudósok elsősorban 
tudományos szövegeket tanulmányozhattak, elsősorban a tudománnyal (bio-
lógia, kémia, fizika, földrajz, orvostudomány, elektromosságtan, tengerészet, 
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asztrológia, optika stb.) kapcsolatos szavakat vették át.47 Az Edo-korszakban 
kb. 3000 holland eredetű tudományos szót használtak a japánok, de még ma 
is kb. 160 holland nyelvből átvett tudományos kifejezést használnak. 

Másik fontos eredménye volt a holland-japán nyelvi kapcsolatoknak, hogy 
a japánok elkezdtek tudományos szempontok alapján egy nyugati nyelvet ta-
nulmányizni és így saját nyelvüket is elemezni kezdték. A korábbi időszakban 
elsősorban a kínai mintájú tudományos módszereket alkalmazták és kínai 
nyelven(vagy kanbun kundoku módzerrel) lejegyzett szövegek elemzésével 
foglalkoztak, itt azonban már nyugati nyelvű szövegeket elemeztek. 

Összességében elmondható, hogy a japánok holland nyelvvel való találko-
zása hatással volt a japán nyelvkutatásra, amely elsősorban a későbbi években 
teljesedett ki. A Meiji restauráció után ugyanis a japán nyelvet továbbra is 
a nyugati nyelvek tanulmányázása során próbálták leírni, annyi különbséggel, 
hogy a holland nyelv mellett megjelent már az angol is mint kiindulási nyelv. 
Azon kutatók közül, akik munkásságukat még az Edo-korban kezdték, de ku-
tatásaikat már a Meijii-korban publikálták, kiemelkednek Tanaka Yoshikado 
(田中義廉, 1841–1879)48, Nakane Kiyoshi (中根淑, 1839–1913)49, Baba Tatsui 
(馬場辰猪, 1850–1888)50 és Ōtsuki Fumihiko (大槻文彦, 1847–1928)51 ered-
ményei. Később azonban Hashimoto Shinkichi (橋本 進吉, 1882–1945), 
Yamada Yoshio (山田 孝雄, 1873–1958), Matsushita Daizaburō (松下大
三郎著, 1878–1935), Tokieda Motoki (時枝 誠記, 1900–1967) és más mo-
dernnek nevezhető japán nyelvtudós, modern eszközökkel és nyugati nyelvek 
tulajdonságait ismerve elemezte anyanyelvét.

47 Pl.: teresukoppu (teleszkóp, holland: telescoop), renzu (lencse, holland: lens), erekiteru (generátor, 
holland: elekiter), gasu (gáz, holland: gas), arukari (alkáli, holland: alkali), kariumu (kálium, 
holland: Kalium), yojiumu (jód, holland: Jodium) stb.

48 A holland nyelv alapján: Shōgakko nihon bunten (小学日本文典 „Japán nyelvtan kisiskolá-
soknak”, 1874).

49 A holland nyelv alapján: Nihon bunten (日本文典 „A japán nyelvtan”, 1876).
50 Az angol nyelv alapján: Nihongo bunten shoho (日本語文典初歩 „Kezdő lépések a japán 

nyelvtanhoz”, 1873).
51 Kō nihon bunten (広日本文典 „Elterjedt japán nyelvtan”, 1897).
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