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Bevezetés

A szakirodalom mindmáig méltatlanul elhanyagolta a nagyformátumú man-
dzsu-tunguz kutató, néprajzi gyűjtő és közíró Baráthosi Balogh Benedek 
munkásságát. Diószegi Vilmos, Baráthosi hagyatéka rendezőjének 1947-ben, 
az Ethnographiában megjelent nekrológját követően az 1990-es évek köze-
péig semmilyen írást nem találhatunk, amely érdemben foglalkozott volna 
a székely származású utazóval. Az első szerző, aki újra rátalált az elfeledett 
Baráthosira, Hoppál Mihály néprajztudós volt. Ő szerkesztette a Távoli Utakon1 
című kiadást, mely egy rövid életrajz mellett néhány kötetének, rajzainak és 
sámándalgyűjteményének részleteit közölte, csaknem 120 oldal terjedelem-
ben. Kónya Ádám Baráthosi Balogh Benedek indulása2 című rövid írása, amely 
egy tanulmánykötetben jelent meg 1998-ban, fontos információkat tartalmaz 
Baráthosi életének arról a szakaszáról, amikor első keleti útját tervezgette. 
A Korea-kutató Csoma Mózes Baráthosi Balogh Benedek a Csoszon-dinasztia 
végnapjait élő Koreai-félszigetről3 címmel írt tanulmányában mutatta be, ho-
gyan látta az utazó a XX. század eleji Koreai-félsziget világát. A japanológia 
területéről Farkas Ildikót és Umemura Yukót kell még megemlítenünk. Előbbi 

1 Baráthosi Balogh Benedek, Távoli utakon, Hoppál Mihály (szerk., bev.), Bp., Néprajzi 
Múzeum, 1996.

2 Kónya Ádám, „Baráthosi Balogh Benedek indulása”. Gazda József (szerk.): Kőrösi Csoma 
Sándor szellemútján, Kovászna–Csomakőrös, Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, 
1998, 122–125.

3 Csoma Mózes, „Baráthosi Balogh Benedek a Csoszon-dinasztia végnapjait élő Koreai-
félszigetről”, Távol-keleti Tanulmányok, 2009/1.



268 Tóth Tamás

több japán-magyar kapcsolattörténeti tanulmányában szentelt egy-egy bekez-
dést Baráthosinak.4 Umemura Yuko A Japán-tengertől a Duna-partig. Imaoka 
Dzsúicsiró életpályája a japán-magyar kapcsolatok tükrében5 címmel megje-
lent doktori értekezésében munkája főszereplője mellett beszámol Baráthosi 
Japánnal kapcsolatos tevékenységéről is, illetve Imaoka és Baráthosi barátságá-
ról, közös tevékenységükről, majd konfliktusukról. Megemlítendő még szintén 
Umemura Yuko Japán magyar szemmel – a Magyarországon megjelent korai 
japanológiai könyvek tükrében6 című tanulmánya is.

Baráthosi Balogh Benedek 1870. április 4-én született a háromszéki Lécfalván. 
Apja barátosi Balogh Zsigmond református nemes, anyja torboszlói Bereczky 
Ilka voltak. Fiatalkoráról keveset tudunk, a későbbi neves mandzsu-tunguz 
kutató és közíró nem tartotta fontosnak a kutatóútjai előtti időkről való meg-
emlékezést. 1892 és 1897 között a Wesselényi család házitanítója volt, ön-
életrajza szerint ekkor lehetősége volt bejárni „Európa nagyobb részét”. Nem 
sokkal később Budapesten rendes, majd polgári tanító, pedagógusi pályájának 
betetőzéseként pedig 1917-ben iskolaigazgató lett. Keleti utazásait 1903-as 
japán útja indította, ezt követően egészen az 1930-as évekig rendszeresen 
vállalkozott néprajzi gyűjtő utakra, bejárta csaknem az egész Távol-Keletet. 
1903-ban még jórészt saját tanítói fizetésén utazott ki Japánba, a Magyar 
Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának csekély támogatásával. Ehhez képest 
1913-ban a Magyar Nemzeti Múzeum mellett a Hamburgi Néprajzi Múzeum 
és a berlini egyetem fonetikai osztálya közösen szervezett számára egy há-
rom éves expedíciót Kelet-Ázsiába. Ez a tény jól szemlélteti, hogy Baráthosi 
alig egy évtized alatt mekkora ismertségre tett szert az európai tudományos 
életben. Utazásainak fő célja a kor általános vélekedése szerint a magyarok-
kal rokonságban álló ún. turáni népek felkutatása, a velük kapcsolatos nyelvi 
és néprajzi anyagok gyűjtése volt. Élete során több mint húsz könyvet írt. 
1926–1937 között jelentette meg a Baráthosi Turáni Könyvei című, eredetileg 

4 A teljesség igénye nélkül: Farkas Ildikó, „Japán megjelenése Magyarországon a 19–20. század 
fordulóján”. Farkas Ildikó – Szerdahelyi István – Umemura Yuko – Wintermantel Péter 
(szerk.): Tanulmányok a magyar-japán kapcsolatok történetéből, Bp., ELTE Eötvös Kiadó, 2009; 
Uő, „A Magyar–Nippon Társaság”. Szerdahelyi István – Wintermantel Péter (szerk.): 
Japanológiai körkép, Bp., ELTE Eötvös Kiadó, 2007; Uő, „Japán története dióhéjban”, História, 
2009/7.

5 Umemura Yuko, A Japán-tengertől a Duna-partig. Imaoka Dzsúicsiró életpályája a japán-magyar 
kapcsolatok tükrében, Bp., Gondolat, 2006.

6 Umemura Yuko, „Japán magyar szemmel – A Magyarországon megjelent korai japanológiai 
könyvek tükrében”.  Cseh Éva – Gáspár Annamária – Umemura Yuko (szerk.): Ukijo-e. 
Az elillanó világ képei, Bp., Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum, 2010.
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24 kötetesre tervezett sorozatot, amelyből végül 17 került kiadásra. Láthatjuk, 
rendkívül termékeny szerző volt Baráthosi. Első könyveit, az 1906-ban kiadott 
három kötetes Dai Nippont japán útjáról hazatérve írta meg, és saját kiadásban 
került megjelenésre 1500 példányban. Sikerét jól mutatja, hogy első kötetét, 
az Utirajzok címűt még abban az évben újra kiadták Kelet csodái címmel, már 
jóval nagyobb, 55 ezres példányszámban.

Röviden föl kell vázolnunk azt a szellemi közeget, amelyből Baráthosi 1903 
tavaszán feleségével, Vavrik Saroltával nekivágott hosszú útjának Japán felé. 
Ezek során pedig feltétlenül szót kell ejteni a századvégi magyar értelmiség 
Japánról alkotott képéről és ennek forrásairól. Az olvasott magyar lakosság 
Japán-képe kezdetben kizárólag hetilapokban megjelent nyugat-európai mű-
vek fordításaiból meríthetett, melyekben a japánokat ellentmondásos népként 
ábrázolták. Írásaikban a japánok egyszerre voltak udvariasak, tiszták, szor-
galmasak, mégis kegyetlenek és hazugok. Szintén visszatérő motívumként 
szerepelt Japán meseországként való ábrázolása. Japán megnyitását követően 
évtizedekig alapvetően ezen sztereotípiák alapján alkothatott a magyarországi 
„orientalista” valamiféle képet a távol-keleti ország népéről. A honfoglalás ezer 
éves évfordulója kapcsán aztán érezhetően megnőtt az érdeklődés a Kelet iránt. 
A magyarok egyre inkább szimpatizáltak a modernizáló japánokkal, a róluk 
kialakult sztereotípiák pozitívabb színezetet kaptak, mint Nyugaton. A szá-
zadfordulót követően már magyar utazók írásai is megjelentek hazánkban. 
Ezek alapvetően pozitív képet festettek az országról és a japán emberekről, de 
továbbra is elsősorban csak népszerű hetilapok mellékleteiben kerültek pub-
likálásra. Baráthosi tehát ebből az „orientalizáló” közegből, ilyen képzetekkel 
felvértezve utazott ki 1903 tavaszán Japánba, saját bevallása szerint azért, hogy 
bizonyítékot találjon a japánság urál-altáji származására.

A Dai Nippon három kötetes munka. Az első, Utirajzok című, az utazását 
mutatja be, rendkívüli részletességgel, fényképekkel és rajzokkal gazdagon il-
lusztrálva, majd félezer oldalon keresztül. A második kötet, a Történet. Földrajz 
című, Japán történetét mutatja be a kezdetektől saját koráig, valamint földrajzi 
leírásokat, térképeket is tartalmaz, míg a harmadik az Irodalom címet viseli, 
s arra tesz kísérletet, hogy egy kötetben mutassa be a szigetország irodalmát. 
Már a kortársak is az első kötetben láttak igazi értéket. A második és a har-
madik kötet – megfelelő szakmai előképzettség hiányában – jórészt külföldi 
szakirodalmakra és a kint léte alatt valószínűleg tanáraitól szerzett informá-
ciókra épült, a kötetek egyéb – főleg stilisztikai – hibái pedig arra engednek 
következtetni, hogy nem is fordított annyi energiát megírásukra. A három 
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kötet közül igazi hatása csak az Utirajzoknak volt, éppen ezért jelen tanulmány 
középpontjában is ez a munka áll.

Fontos megemlíteni azonban, hogy Baráthosi könyveivel nagyjából egy idő-
ben több Japánnal kapcsolatos munka is napvilágot látott Magyarországon. 
Elsőként Szeghy Ernő foglalkozott számottevő terjedelemben a szigetországgal. 
Japán. Történelmi, föld- és néprajzi vázlatok7 címmel 1905-ben – a Dai Nippon 
előtt csaknem egy évvel – jelentette meg az első önálló, magyar szerzőtől szár-
mazó kötetet. 1906-ban pedig – a Dai Nippon megjelenését követően – került 
kiadásra Vay Péter Kelet Császárai és császárságai8 című munkája. A megjele-
nések időbeli közelsége felkínálja a lehetőséget egy komparatív elemzésre is, 
amely elvégzése egyike a japán-magyar kapcsolattörténet közeljövőben véghez 
vivendő feladatainak. Jelen tanulmány egy nagyobb kutatás részeredményeit 
közli, ezáltal természetszerűleg némi hiátust hagyva maga után.

Kelet és Nyugat szembeállítása

Ahogy Edward W. Said Orientalizmus9 című könyvében megállapította, 
a Keletről született nyugat-európai művek valójában a Nyugatról szólnak, 
mivel saját kultúrájukhoz képest határozzák azt meg, mégpedig egy telje-
sen különböző, fordított világként. Ezzel ellentétben a kelet-közép-európai 
Baráthosi leírásában is próbálta közelíteni Japánt Magyarországhoz. Számára 
a kulturális törésvonal ezáltal egészen más értelmezést kapott. Magyarország, 
tehát Kelet-Közép-Európa inkább a Kelethez tartozik, amely azonban nem 
egyfajta mesevilág, nem civilizálatlan, annak modernizációja pedig nem jár 
a régi értékek elvesztésével. Kiváló példaként szolgál erre Japán, Baráthosi 
ugyanis több alkalommal is megjegyzi, hogy a szigetország úgy zárkózik föl 
a Nyugathoz a technikai vívmányokat illetően, hogy közben megőrzi tradícióit. 
Itt fontos megjegyezni, hogy Baráthosi a Horthy-korszak alatt a turanizmus 
egyik legaktívabb képviselőjévé és terjesztőjévé vált. Így tehát nem megalapo-
zatlan az a feltevés sem, hogy ebben a tekintetben a Dai Nippon már a később 
kibontakozó turanista mozgalom szellemiségében íródott.

Az egyik fejezet elején Baráthosi bevallja: a Japánban tartózkodó európaiaktól 
eltérően ő tokiói másfél éve alatt végig japánok között élt.10 Ezáltal elkülönítette 
magát Európától, a Nyugattól, s azzal, hogy a nyugatiakat nevezi európainak, 
7 Dr. Szeghy Ernő, Japán. Történelmi, föld- és néprajzi vázlatok, Bp., Szent-István-Társulat, 1905.
8 Vay Péter, Kelet Császárai és császárságai, Bp., Franklin, 1906.
9 Edward W. Said, Orientalizmus, Bp., Európa, 2000.
10 Baráthosi Balogh Benedek, Dai Nippon, 1. köt., Bp., Korvin Testvérek Nyomdája, 1906, 302.
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saját magát inkább keletiként pozícionálja. Ez a momentum, mint később látni 
fogjuk, egész művében meghatározó.

A fürdőkultúrát bemutatva ír a japánság meztelenséghez való hozzáállásáról. 
Itt erős vidéki–városi ellentéttel szembesülünk. Baráthosi szerint vidéken, 
ahol az európai hatás nem érzékelhető, a meztelenséget természetesnek fogják 
föl, „férfi, nő, ifjú, vén, leány és gyerek együtt fürdik még”. Ezeket érintetlen 
közösségekként mutatja be, erkölcsösöknek, tisztáknak, ártatlanoknak, me-
lyekre jellemző e téren egyfajta gyermeki naivitás. Leírásában így a vidéki, 
tehát a Nyugat által érintetlen közösségek egyfajta paradicsomi állapotban élő 
csoportokként tűnnek elénk. Ezzel szemben a nagyvárosokban, ahol a nyugati 
hatás érvényesül, az elkülönülés, a szégyellés, s ezáltal a magány a jellemző. 
„Ki tagadhatná hát az európai kulturát.”11 – írja.

A Kiotóban és környékén megfigyelt kerámia- és porcelángyártás leírásakor 
megkülönböztet ősi- (igazi) és új (nyugati ízlésnek megfelelő) „japánstil”-t. 
Az ősi japán stílusra a nemes egyszerűség jellemző, szemben a túldíszített, 
nyugatiak számára előállított új stílusú tárgyakkal. A két stílus között hierar-
chiát állít fel: az ősi magasabb szintet képvisel az újnál, habár szerinte a japán 
ízlés arra is jótékony hatást gyakorolt.12 Pár oldallal később Japán meglepő 
ipari és infrastrukturális fejlettségét látva azt írja, a japánság csak „európai 
mezt” öltött magára, tehát csak a felszínen európai, sok tekintetben azonban 
nem hogy azonosult volna a Nyugattal, de már fölé is emelkedett, s már taní-
tója is annak.13 Hasonlóan látja a helyzetet egyébként Vay Péter is, aki szerint 
a Japánban lezajlott változások leginkább külsőségek.14

A japánok nagy erényének tartja Baráthosi a hazaszeretetüket. Meglátása sze-
rint ennek eredője az egyéni érdekek teljes alárendelése, az önfeláldozás és hogy 
felismerik: „ha haza nincs, semmi sincs”.15 Követendőnek tartja, hogy a nyomor-
ban tengődő tömegek sem foglalkoznak saját helyzetükkel, amikor a hazájukat 
veszély fenyegeti: Baráthosi szerint ez a leghelyesebb út. Habár minden ember 
egyenlő, az emberiség a legkülönfélébb érdekcsoportokra tagolódik. Ezek közül 
a legfontosabb, legszentebb a haza. Ennek felismerése Baráthosi szerint az „okos 
hazaszeretet”16, amellyel a japánok példát mutatnak a magyaroknak is.

11 Uo., 120.
12 Uo., 162.
13 Uo., 166.
14 Vay, i. m., 22.
15 Baráthosi Balogh, i.m., 396.
16 Uo., 397.



272 Tóth Tamás

A japán erkölcsöt tovább magasztalva beszél az ígérettartásról. Úgy látja, 
a japán ember könnyen ígér, ezek többsége komolytalan, nem igazán tartják 
be azokat. Ellenben ha valamit komolyan megígérnek, inkább meghalnak, 
mintsem ne tartsák be szavukat. Megjegyzi, a nyugati kultúra már ezt is kezdi 
megrontani, de ez egyelőre még csak kevéssé tapasztalható.17

A műben Baráthosi több alkalommal is szembeszáll a részben Magyarországra 
is átszűrődő nyugati sztereotípiákkal. A japánok udvariatlanságáról, durvaságá-
ról szóló leírásokat a nyugatiak számlájára írja. Érvelése szerint mivel a japánok 
alapvetően udvariasan viszonyulnak vendégeikhez, tőlük is elvárják ugyanezt. 
Ha viszont a nyugati ember követelőző, arrogáns, a japán is megváltozik. Ilyen 
a magyar mentalitás is, mint írja: „bizony azt mondja, amit a magyar legény, 
hogy: »eb ura fakó!«”. Kénytelen megjegyezni ugyanakkor azt is, a japánok 
alapvetően „a fehér embert nem szeretik”.18

„Megszokták a nyugaton, hogy a gésák erkölcseit mérik Japánra” – írja, 
s ezzel is szembeszáll: „Alapjában nem így áll e dolog”. A gésák erkölcseit 
a magyar kardalosnőkéhez hasonlítja, „Van közöttük jó és rossz egyaránt. 
(…) A tehetségesebbek rendesen pazar, fényűző életet élnek, akár nálunk sok 
elsőrangú művésznő.”19

Dicséri a japán táncot, megjegyzi, hogy különbözik a nyugatitól. A japán 
tánc „lassú, méltóságos és komoly”, s „egy-egy művészlelkű gésa többet mond 
el tánczával, mint a világ leghíresebb balettkirálynője az ő raffinált ugrásaival 
és fogásaival”.20 Fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy Japánban a tánc nem 
csak a szórakoztatásnak, hanem az áhítat emelésének is fontos eszköze. Az is-
tenek tiszteletére szolgáló táncban Baráthosi úgy látta, „benne volt az emberi 
kicsinység és gyöngeség bízó hódolata, remélő hite, bűnbánó porbaomlása, 
magasztos fölemelése, a hála, köszönet és imádás, minden, minden egymás 
mellett, egymás után és egymással összeolvadva, úgy amint csak egy költői lélek 
álmodhatta meg, amint csak egy művészi lángész valósíthatta meg.”21 Baráthosi 
ezáltal ismét csak ellentétet lát Nyugat és Kelet kultúrája között. A keletit egy-
értelműen méltóságteljesebbnek, emelkedettebbnek, művészibbnek mutatja 
be, s amely képes transzcendentális jelleget is ölteni.

17 Uo., 151.
18 Uo., 399.
19 Uo., 203.
20 Uo., 204.
21 Uo., 205.
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Védelmébe veszi a japán zenét is. A nyugatiak szerint ez „fülsértő, összhangnél-
küli tortura, melyben nincs szépség, nincs dallam, nincs lélek”. Ez ellen a követ-
kezőképp érvel: a japán zenében a magyar moll van hangsúlyosan jelen, amelyet 
„a világ legszebb zenei hangmenetének” tartanak. Nemzeti tulajdonunknak neve-
zi a magyar mollt, amely aztán „a nagy nyugat kezébe” került, ahol nemzetközivé 
vált. Megjegyzi továbbá, hogy a japán zenéből hiányzik „a nyugati zenehangok 
egy része”. Hogy a kritikákkal ellentétben miért nem monoton, egyszerűen azzal 
indokolja, hogy a magyar zenét is hasonló kritikák érik Nyugaton, mégsem az. 
Összegzésként megállapítja: „az a leócsárolt japán zene igenis ezer szépséggel bír, 
eredeti őserejű forrás, amelyből még nagyot teremthet a haladó kor”.22

A japán ember zárkózottságát nemzeti tulajdonságként aposztrofálja, okát 
viszont nem a japánság „lelki alkatában” találja, hanem a „Tokugava-kormány 
kémkedő uralmának” tudja be. Valódi jellemzőjük inkább a bizalom, amely „ha 
föléledt bennük, határt nem ismer”. A nyugati szerzők tollából ismert summás 
leírásokat, melyek szerint „hazugok, kétszínűek s udvariasságuk csak rókamo-
solygás”, Baráthosi igyekszik cáfolni: „ők sem rosszabbak, mint mi”. „Magyaros 
szalmatűz természetük van” – írja, s emellett még azt is, hogy – „komoly mun-
kára és kitartásra is képesek”. Ez tette a japánokat Baráthosi megfogalmazása 
szerint „kulturnéppé”. Azokra a vádakra, melyek szerint a japánok csak után-
zásra képesek, úgy válaszol, a nyugati kultúra is a keresztény világnézetnek 
a görög-római művelődésre gyakorolt hatásával jött létre, tehát eredetileg 
Európa is átvett, másolt, s csak utána alkotott. Ennek megfelelően a japánság 
alkotó tevékenységére sem kell már sokat várni. Ezt követően írja a következőt: 
„A japán népben különben él a büszke hit, hogy ő van hivatva kelet és nyugat 
kulturájának egyesítéséből egy szebb kulturjövő hajnalát biztosítani az emberiség-
nek.” Erre a japánságnak lehetőséget is teremt a szamuráj kultúrából megőrzött 
erkölcsösség, és az alattvalói hűségből lett hazaszeretet.23

A sztereotípia rombolás fontos elemét képezi az Utirajzoknak. Ugyanakkor 
meg kell jegyeznünk, Baráthosi nem annyira az objektívabb kép kirajzolása 
érdekében teszi ezt, hiszen a negatív előítéleteket gyakran pozitívokkal cseréli 
föl, sőt azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a Baráthosi által gyakran 
emlegetett egységes nyugati felfogás a japánokkal kapcsolatban nemigen lé-
tezett. Sokkal inkább úgy tűnik, az általa támadott nyugati sztereotípiák azt 
az ellenpólust jelentik a szerző számára, amelyhez képest markánsan kidom-
boríthatóak a japán emberek, a japán kultúra pozitív attribútumai.

22 Uo., 206–208.
23 Uo., 211.
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Baráthosi Japán bemutatásakor igyekszik sok tekintetben példát állítani 
Magyarország elé. Ez mutatkozik meg olyan gyakorlatias területeken is, 
mint a szőnyeggyártás. A tömeges mennyiségben legyártott japán szőnyegek 
szerinte jók és szépek, de nem annyira, mint a magyar termékek. A japánok 
mégis sikeresebben szerepelnek vele a világpiacon, mert mi ekkor még nem 
ismertük fel a hasznosságát. A magyarok is kamatoztathatnák szerinte ezen 
erényüket, mint írja: „egész vidékek szájába kenyeret adhatnánk vele”.24

Japán ugyanígy minta lehet számunkra a nemzet felemeléséhez. Rövid 
történeti áttekintésében a Tokugawa-kort zsarnokságnak tekinti, s így meg-
felelteti saját kora magyarországi állapotainak. Véleménye szerint a japán 
nemzetnek s így a magyarnak sem ez az igazi vonása, s miután a japánság 
túljutott ezen a „gonosz álmon”, a magyarságnak is túl kell jutnia rajta.25 
Hosszasan vezeti le, japán miképp vált erős nemzetté az ellenséges hatalmak 
gyűrűjében. Először rászorult az erkölcstelen idegenek segítségére, majd 
mindent, ami fontos, eltanult tőlük. Ezután a nemzet odaadó, önfeláldozó 
munkájának eredményeképp katonai, majd gazdasági függetlenségre tett 
szert, ami pedig jobb életszínvonalat eredményezett. Ez teremtette meg 
a pénzügyi stabilitást, majd a kibontakozó kereskedelem tette Japánt va-
lóban erős országgá. A fejlődés nem mehetett volna végbe „nemzeti ural-
kodó” és „igazi honfiakból álló kormány” nélkül. Ezek és a japán emberek 
önfeláldozó munkája volt tehát a siker záloga. Baráthosi konklúziója szerint 
mindezek hiányában nem jutunk előbbre, s míg „ők boldog nemzet, mi […] 
szerencsétlenek”. Egy „öntudatos nemzet” sikere volt ez, s erre van szükség 
Magyarországon is. Baráthosi a párhuzamok és a következetések felállítása 
után itt predikcióba is bocsátkozik: „Szidhatják sárga majmoknak őket, pedig 
derék, őserejű mongol vér az, mely bizonyára fog még néhány meglepetéssel 
kedveskedni a világnak.”26

Érdemes még megjegyezni azt, amiért már a korabeli recenzensek is kér-
dőre vonták Baráthosit: szándékolt elírások, ferdítések is helyet kapnak a Dai 
Nippon oldalain. A magyar és a japán nyelv hasonlóságát néhol szándékosan 
helytelen leírással próbálja szemléltetni. Ilyen, amikor az öv szót „obi” helyett 
„ovi”-nak írja27, a „Magyarhon hol van?” kérdést pedig „Hangari no hon wa 

24 Uo., 171–172.
25 Uo., 177.
26 Uo., 185–190.
27 Uo., 155.



275A Kelet–Nyugat dichotómia Baráthosi Balogh Benedek Dai Nippon…

dokoni arimas’ka?”28-ként fordítja. Itt a „hon” japán szótagot igyekszik a ma gyar 
„hon” szavunknak megfeleltetni.

A japán kultúra Nyugattól átvett és ősi elemeinek együttélése kapcsán vá-
zolja föl Baráthosi a japánok és magyarok – legalább kulturális értelemben 
vett – közös eredetére vonatkozó nézeteit. Kiindulópontja azon – egyébként 
a korban komoly tudományos jelentőséggel bíró – felfedezés volt, hogy a Góbi-
sivatag régen termékeny terület lehetett, s az az elmélet, hogy a kínai civilizáció 
gyökerei is oda nyúlnak vissza. Elmélete alapját képezi továbbá az a szintén 
viszonylagosan elfogadott elképzelés, hogy ez a „mongol” kultúra időben meg-
előzte az „indoeurópai” kialakulását. A montesquieu-i és spencer-i gondolatok 
köszönnek vissza akkor, amikor a következőt írja: „A kulturális fejlődésre, 
a tudományok előbbvitelére csak a mérsékelt égöv lakója van hivatva, kinek 
testére-lelkére ingerlőleg hat a klima, kinek, hogy megélhessen, dolgoznia is 
kell, de marad ideje gondolkodásra, teremtésre.” Az akkor még kontinentális 
klímájú Góbi-sivatag kultúrája tehát arra volt predesztinálva, hogy a kultúra és 
a tudomány megteremtőjévé, felemelőjévé, továbbadójává váljon. Innen szár-
maznak Baráthosi szerint „nemzetfánk első gyökerei”, ez a legrégebbi őshaza, 
mely közös a japánokkal. Keletről jött „a fény, a világosság a nyugat számára 
is”29 – írja Baráthosi. Minden civilizáció és kultúra Keletről jött tehát, onnan, 
ahonnan a magyarok és a japánok is. Ennek a mongol „őskultúrának” volt 
a része a kínai is, amely a történelem folyamán megőrződött, s továbbadhatta 
tudását. A japánság is innen, közvetett módon jutott hozzá e műveltséghez, 
s gondozta, építette tovább. A két nemzet, a magyarok és a japánok között tehát 
a közös eredő Baráthosi elképzelésében ez az ősi mongol kultúra. Ezt a Nyugat 
ugyan próbálja elvitatni a Kelettől, de Baráthosi szerint erre már nem sokáig 
lesz képes. Ugyanezzel magyarázza azt is, hogy „a magyarság rövid pár szá-
zad alatt a nyugat védője” lett, s „a japánság nehány évtized alatt a világ egyik 
legnagyobb hatalmává”. Magyarországot, s saját identitását végképp a Kelethez 
köti, amikor ezt írja: „Hiszem, hogy közel az idő […], amikor nem fogja egy 
magyar sem szégyenkezve hallgatni, hogy félmongol népnek nevezi ma is 
a nyugat, hanem büszkén, felemelt fővel vallja velem együtt, hogy igen, áldom 
az Istenemet, hogy én is abból a nemes vérből fakadtam.”30

28 Uo., 158.
29 Uo., 315.
30 Uo., 318.
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Összegzés

Jelen tanulmány célja az volt, hogy rámutasson, Baráthosi Balogh Benedek Dai 
Nippon című munkájának első darabjában, az Utirajzokban sokkal több rejlik 
egyszerű útleírásnál. Habár a kötet korábbi elemzői közül többen megjegyezték, 
a japán kultúra szerteágazó bemutatása is megtörténik a közel félezer oldalon, 
annak módjára kevesen hívták fel a figyelmet. A fenti példák jól szemléltetik 
azt a dichotomikus felfogást, amely bár néhol hasonló, sok tekintetben mégis 
eltér a nyugati típusú orientalizmusoktól.

Baráthosi Kelet–Nyugat-képében a Keletre az ősi, a Nyugatra az új a jellemző. 
Míg a Kelet erkölcsös, addig a Nyugat erkölcstelenebb. Míg a keleti társada-
lomra az önfeláldozás, a nyugatira az individualizmus, míg a keleti emberre 
az udvariasság, a nyugatira az arrogancia jellemző. Feltűnő lehet, hogy a Dai 
Nipponban megtalálható Kelet–Nyugat dichotómia egyik végpontjába sem 
illik sem Magyarország, sem pedig Japán. Mindkét országra jellemzőek bizo-
nyos nyugatias elemek. Ennek a problémának a feloldását abban találhatjuk 
meg, hogy Baráthosi példáiból kitűnik: amikor e két nép „igazi” jelleméről, 
lelkületéről beszél, mindig keleti értékeket társít hozzájuk. Ez alapján elmond-
hatjuk, Baráthosinál mind Magyarország, mind pedig Japán, már csak az általa 
felvázolt közös kulturális „gyökerek” következtében is inkább a Kelethez, de 
semmiképpen nem a Nyugathoz kapcsolódik. Magyarországot és a magyar-
ságot tehát elválasztja Európától, s ezzel a gondolatmenettel megalapozza ké-
sőbbi eszmefuttatásait is, melyeknek mindvégig központi eleme lesz a turáni 
gondolat, azaz az urál-altáji népek összetartozásának, közösen predesztinált 
kulturális missziójának gondolata.
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