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ILlekhez int6zte szavait. Halkan besz61t, cle oly

tisztin, hogy ⅡlindeII sz6t meg6rthettem.

ёlte meg n6gy ёv
g
a
vilttgon sem vol‐
e16tt atyttdat. Te aJkkor mё
t洗 1. I―Iogy Ш ost nincs atyicl, aki szeressen, az

Kicsik6nl, cz az ember

mal talll■ Ja

legyek 6rkez6Sё

nek. A felhttborodttS

kitOr6s6t Vttrtana; s6t m6g er6szakossttgt61 is
f61tem. A megё lt tisZtet rlagyon szerettё k; ro‐
1lonai terlll16szetesen a nё Z6k kOzё tt lesznek; S

a kumamotoi tё meg nem IIlindig szeretetro―
m61t6. Azt hitterrl a rend6rs6g is ki fog vonulrli.

ennek az elrlbernek a m遜 ve.N6zd IIleg―

(a

ez6vel felemelve a ]'ab 蕊11嵐 t, kё llyszeri―
tette,hogy fё lvesse szemeit)一 i61 megn6zd 6t,
tiszt l【

kis ii!Ne f6巧 ! EZt megtenni kё

telessё ged,

pr♂ YIⅧ lLtttZl組 1鴇 。枕
回
"emょ
n6zett kё sztil an洒 a vttllttlll,Irlttd OSSZerttn‐

hれ

rё

]I:tal l::ltttiZ:[∫ lt Sittleirll]:6:it:【 :粗 i
arcra.
A tё meg visszafoitOtta lё lokzet6t.
I」

嵐ttam,

millt vonaglott a rab arca; 1乱 ttaln

arrlint bilincsei clacttra hirtelen t6rdre vetette

嵐
避認 滉1:摺 よlz器 :16凛 咄::戯鳳,喘 ∬腸
ember szive megesett rttta:

ぐ
Bocsttnat i bocsttllat i bocsttss IIleg,kicsik̀m!

A Irlit tettem,nem bosszib61 tOrt6nt, csak vad
f61elmemben, a szabadultts vttgyttt61 sarkalva.

0懺

橘
Fg16艇 Fl吼
」働
躙 鵬∫崎Ir喘躙急
tkem6rt.
most halttllal fogok binh6clllli a vё

S

9

Kivttnom a halttlt; ёrilё k, bOgy meghalhatok!
Azё rt,

meg!"

A leghiresebb japin rab16r61,Ishikawa Goo―

ohl kicdke, szttni meg!― 一 S bOcsttss

A gyermek ll16g IIlindig csendesen sirt.A tiszt

felemelte a tamolyg6 birlё st; a tё meg ǹman
itat nyitott nekik S aztttn, egyszerre az eg6sz
■
nikor a llapb&rlli‐
tё meg zokogni kezdett. S
totta 6r elhaladt mellettelIIl, 1嵐 ttaIIl azt, amit
aze16tt soha, 一― aⅡ五t nagyoll kevesen fognak
valaha,一 ― s aIIlit ёn va16szintleg tObbszё r nem

fogok latni,̲egy iapan rond6r kё nnyeit.
A tё meg sz6toszlott s magamra hagyott, a
ielenet kil10n6s tan■ llsigttII tun61ve. Ez a szi―

gori, de turelllles iboazsig e16rte a gonosztett
beismer6s6t egyszerien az ttltal, hogy patheti―

kusan megmutatta annak kё vetkezm6ny6t. Ez
igazttn k6ts6gbeesett megbttntts volt, mely csak
bocsanat6■ t kё nyё rё g a halttl e16tt. S ez a
k,a legVeszedel‐
nё p,一 ― mely ha megharagi句 嵐
mesebb talttn a birodalomban,一一 IIlindent llleg¨
6rtett; rrleghatotta s kielё gitette a bttnat 6s a

sz6gyen,s j61 ismerve az 61et neh6zs6geit s az
emberi term6szet gyё llgesё g6t, eltelt, nelrl ha‐

raggal, hanem a binё n 6rzett nagy szomorl・
sttggal.

De az epiz6d lettelent6sebb,mert legkeletie‐

Sebb IELOZZanata az, hogy a gonosztev6t meg‐
bttnttsra az apai ёrzё s inditotta, 一― az a gyer―
mekek irilllt ё
lzett hatalmas szeretet,lnely min―

den japttn 161ekbelll oly nagy helyet foglal el.

Ez a tё rt611et sellll hihetetlen.A rend6ri hirek

el:,￨:vな
:子 f111情 alltte11)』

11[llkhiI]1llll」 :::

iPTiaぷ
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:I
富
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szttzadok■ a vall szuks6ge, hogy bizonyos psycho‐
]ogiai eredmё nyt tucliOn felmutatni.

Ebb61 a szempontb61 Japin a fbla legrend̲
ki▽ ilibb

orsziga;s

olnyugatiasOdttsttban" az a

legcsodttlatosabb,hogy ftti SZelleme kibirt eg5′

II.A JAPAN CIVILISAT10 SzEI」 IJEME.

ilyen er6s megrazk6dtatast
t̀ny egyedul ill is a vilttgtё

Azonban, bttr e
rt611elemben,volta―

k6pen mit jelent?Nem tё bbet,mint egy mttr
o16bb 16tezett gondollozttsm6d egy ■ёszё nek
helyre洗 1litttsat. s .I16g oz is bitor i旬 ■ lelkek
ezreinek halttla volt. A Ilyugati lrliveltsё g itvё ―

I.

tele ttvolr61 sem volt o157an kё nnyu dolog,
mint azt sokan hiszik.
Nyil▽ 乱nva16 dolog, hOgy ez a killllondhatatlan
iron szerzett szellellli relllaissance eredmё ny―

nyel csak oly t6ren mtkё dё tt,ahol a ftt min―
dig klilё nё s tehetsё get mutatott.A nyugat ipari
talttlllrlttnyainak alkallllazttsa meglep6en bevttlt
a iapttnOk kezei kOzё tt, 一一 kiv嵐 16 eredm6nye―
ket ёrtek el azon iparagakn洗 1, melyckben a

nemzet mttr e16bb is, szttzadokon ttt, igyes
a nyugati llluveltsё

g ttt▽

6tele harnlinc 6v alatt",

volt, de lntts,kρ csesebb m6don. Itt neln tё rtё nt
洗talakultts, 一― cSak a rё gi tohets6gck fordultak

ij 6s szё lesebb medeFbe.A tudomttnyok ter6n
ugya■ lezt ltttiuk. BiZolllyossigai: az orvostan,

sob6szet (a japttn seb6szekn61 jobbak llincse‐
nek a fё ld kereks6gё II),a mik■ oszk6piai vizsgttlat

s a chemia,melyek irttnt ajapttn szellom termё
んtvett civilisatiO sOkkal lassabban mikё dik, s

szett61 fog6kony, s e t6ren v6gzett munktta

ヽhttbortibal■
mar az egesz vilttgOn ismeretes. ュ

13

12

csek61y kiteljed6se lehet, kё zё s ёrz6seink leg―
egyszerllbb phasisaira, 一― azokraぅ melyekbe■ l a

s a kollmttILyzttsban csodttlatOs er6t mutatott;
de vё gig tё rt6netukё n a japttnokat kiv洗 16 kato―

■
lai

1:;。

6s politikai tehets6gek jellemezt6k. AzoIL‐

蹴ξ
ttZilピ 響
服 』Ъ
貯計
邸鳳』
h‰

:ガ

pazarolt ic16 1enne, alllllit a nyugati zene,a nyu‐

gati miv6szet,a nyugati irodalolrl tanullIIttnyo‐
zttsttra forditanttllak. EzOk kulё nё sen a rllli

ё
rz6sviligunkra hatnak, a japanok 6rzё seire
azonban nem hatnak.
Minden kOmoly gondolkOz6 tuclia, hOgy az

鑑

1:i肝 瑠 :『 電 il∬ で 懸

響

°
』 :『 :誌 諄 ]F

viliga harlrlinc ̀v alatt megvttltozhat, ha nyu‐
gati eszmё kkel hOzzuk kapcsolatba, abszurdum.
A lolki 61et, mely Oregebb 6s lr161yebb az intel̲

lektualis 61etn61, nem m6dOsulhat hirtelen a
milieu lxlegvttltozttsa ttltal, 6pen nlilllt a tllkё r

felule16t nem vttltOztattak meg a fut6 reiexek.

Mindazt, amit Japin oly csOdttlatosan j61
vitt vё ghez, 1,talakultts II161kiil tette; s azok,

akik igy v61ik, hOgy Japin lelke IIla kozelebb
ill hozzttlllk, Illint harllrlinc

ёvvel eze16tt,a tudo―

mttnynak oly t6nyeit nem.isIIIlerik,IIlelyek kizar̲
nak llrlinden okOskodttst
A szinlpatittt a meg6rt6s kormttIIyozza. Ami―

Wen mё rtё kben meg6rtink valakit, 3Dnyira
fogullk vele rokoIIszenvezni. IIihetiuk, hogy

szilIIlpatizllunk egy japttnnal vagy khinaival;
de ennek a szilllpatittnak igazttban csak nagyoIL

gyermek s a feln6tt ll16g egy fok9n ttllnak. A ke‐

letiek complex 6rzё sei oly individualis 6s 6■

Ok‐

16tt benyomasok 6sszet6te16b61 alakultak, me・
lyekkel teljesen pttrhuzamos lrlozzanatok a)nyu―

gati 61etben nincsenek, s a melyeket ez6rt
tetteSen meg nem 6rthetink:HasOn16 okb61 a
japttnok,m6g ha akarnik,selllll tudnttk eur6pai‐

nak adni legmelegebb 61zё seiket.

De aILint a nyugati embernek llem sikerult
megkulё ttbё Ztetni a japttnok intellectualis
t611ek ttrnyalatait, igy, lnint a lelki61etukё

ё
le―
it is,

(llrliVel a kett6 kapcsolatban van), 6p oly lehe‐

tetlen, hogy legy6zze azt a meggy6z6d6s6t,hogy
az Ov6hez hasonlitva, bizOlly az nagyon kicsi‐
nyes. Filigran; ritka ёrtё kes ёs'6rdekes, inom

eSlet686geket tartallrlaz; de mis tekintetben
viszont oly jelelltё ktelen, hogy hozztthasonlitva
a nyugati ёlet szinte term6szetfё 16ttinek tetszik.
Z智
翁策 ま llttξ Ⅷ 織 配観 亀 』 謂 ♂ 嘗
オ

gilva, nlicsOda ellent6tet talttlunk a Nyugat
6s Kelet ё
szjttrttsa 6s ё
lz6sviliga kё zё ttl Sokkal

meglop6bbet,mint a japttn f6vttros ing6 desz―
ktts u tctti, s Piris vagy London egy]k f6it」 嵐nak
(5rittsi szilttrdsaga liё zё tt. llra OsszehasOrllitluk

zon mtveket, melyekbelrl a Nyugat 6s Kelet
嵐
llnai, lhletuk 6s 6rz̀seik kifaezё sre jutottak,
̀Ъ

gy
̀〕

g6t szё k98egyhi,zat egy shiIItO templom‐

1ヽ
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ott 61, ahol nlirlden

igazi ereie gyё kerezik,一 ―a

Nemzeti Szellemben.

II.

Tun6clё s kё zbell

eszembe itltOtt egy nagy

椒肌ぼ略1:brΨ t
♂::L富 鶏htte軋 ∬
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mOral iutOtt eszembe;azutttn a litomas ki61e̲

ily lassi cselekedetre, 一―az ernberOk a

: egy szakadё k,ez az egy utca,hegyek kO―
zё tt, ozek a hizak. Fttradt vagyok, mert lnё r‐
bldeket ittrtam az ёpitett szakadё kok kё zё tt,s

gokat, a parancsokat boё pek osz句 洗
k 6s telieSitik.

sedil【

nelIIl l̀ptem fё ldre, csak k6111pokra,

一
―

s nem

lla1lottam mttst, csak dOrg6st 6s zttt.TudOllrl,
hogy mё lyen az er6s kё vezet alatt egy rOppant
l(lalatti vilag va.l: g6pezet g6pezet alatt,Irl e‐
lyek a vizet; g6zt 6s tuzet sz01gttlta句 嵐k. Egy―
fe161 ablakokkal megszakitott fallak, 一― mester¨
sё ges nyll嵐 sok, Irlelyek kiz洗 巧ik a naPOt・ F611t
凡 halvttnykёk eget ill10m szilak lalbyrinth■ lsa
fё

szaktta meg,― 一 a villany vezetё kek v6gtelen
ha16zata. Jobbra, abballl a k6halIIllazban kilenc‐
ezer 161ek tart6zkodik; a sze■ rlben lev6 6pilet
lak6i 6veIIte esy milli6 dollh■ lakbё lt lizetnek.
H6t lrlilli6ba kerilt az a k6 tё meg, mely a
szemben lev6 utcttt bearnyё kolja,一 ― s mё rfё l‐

dekre ilyenek vannak. Ac61 6s cement, b■ onz
ёs k6 16pcs6k, drttga korlitokkttl, vezetnek fё l
こrilllti azokalt.
tiz‐ hllsz ellleleten, de l洗 b nem
Az emberek vi3‑,g6z― vagy villamos er6vel lllell‐

g6z

eF● 6Vel ulennek keriletb61‐ ke■ l1lotbe,otthOIl■ 61

az irOdiba.A hang nem hatta ttt a magassA―
A villamossig kinyitia a tttV01i ajt6kati s o3y
6rint6sscl szttz szobit viligitbatunk ki
tithetink el.

ёs sё t6̲

S IIItindez a nagysig kerrlё ny,Irlogor▽ a, sz6t‐
lan;ez a matllematikai hataloII1 6riisa,a,sziliり rd―
sttg 6s c61szerisё g hasznos alaF"aira fektettve
Ezek a palotatё l■ lbё k, 詭rihttzak,irOda‐ ёpuletek,
leirhat6 6s loirhatatlan ёpitllYlё nyek lllem szё ̲

pek, de szOmorit6ak. Az 6ket teremt6 6ritts,
szeretetn61kuli ё
letnek, a kё nyё rtelen, de jOve―
dellrlez6 11atalonl mikё d6sё neL‐ a puszta 6rzete

llyomaszt6an hat az ellnberre. Ezek az ipari
可 kOr ёpit6Szeti ut6piii.S a kerekeknek s az em‐
beri 6s allatilё pteknek dibё rg6sё ben nincs IIrleg‐

乙1la,podtts. K6rd6sunket a k6rdezett fu16be l【
kittltalli l a lttttts, a lneg6rtc‐ s,

latOt igё nyel
nё

ell

a mozgis gyakor―

ezen magasra fokOzOtt eszkё

l. Aki nem szOkta meg, igy 6rzi,

zё l【 ―

■lintha

tivolsigok tilnag}'ok,semhogy az ember gyalog

zendilё s kё zepett,viharban, fOrg6sz61ben嵐 1lna.
De azё 七nlinden rendben vaII.

mehetne. Bartttol■l, aki egy ilyen szё rny tizen‐
ёvente 5000
negyedik e■ Ylelet6n lev6 1akis洗
̀rt a 16pcs6j6re.
dollttrt izet,mё g soha sell1 16pett
Csak kivincsisttgb61 ittrk洗 10k; s amellett igy
6rzellrl, nem kellone s6tilno■ ll: a tё rsё gek til‐

el a partokat, ezeket a mesters6ges ztttonyokat.
A fttk nenl 洗1lnak oly sur道 en alz erd6ben, az

nok fё 1 6s le; a llrlagassttgok tilszё dit6ek,

s￡

a

gosan sz61esek, s az id6 tilsttgosan becses

l・

Aじ zё rny k6ve1 6s ac61lal hidalia ttt a kes
keny'fO]y6kat, tenger‐ ёblё ket. Ameddig a szem
ell嵐 t,irbOcOk

vadolla, vit01.1嵐 k, kotelek rtttik

観gak nelIII fOn6dnak annyira

ёssze, ■lilllt az

18
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irbocoknak 6s kOteleknek ez a kiln6rhetetlen
t6mkelege. De az6rt n■ indeII rerldben vall.
III.

1逝

enclesen
i ■

az

muland6sttgnak 6pit.

仇1land6sttgnak, JalDin

Japttnban

a

kev6s dolog

k SZem e16tt a tart6sigot.
tar可 嵐
A sza11■ a szandi10k, melyeket lё pten nyomon

kё gz乱 6sё nё l

elnyizILak

k fel;

egyszeri le

elyet
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翻likor
eszme sOka,
mム r hll洗 tlanlil elfeledtem

:

■

olvastaIIl, nem habOyott

08SZef6
SZetfe
ev6eszkё z, alrlit llllinflen vend6g utan eldObnak

ko■

q′ jた ,melyek abla‐
a szi1lodttkban;a kё nnyiヽ 力

ku1 6s falnak is szolgttlnak, s melyeket 6vellte
kё tszer両

onnan vOnllak be;a sz6nyegek,me‐

Fitta:h詰 i篇:11毬 盟服 轟ЛttF
滉
]】

b61,ami a mindennapi 61etben jelzi,hogy a
nemzet lrlily megelё geaett ezzel a mu16kony‐

n6pul a kё zё ns6ges iapttII httz?Reggel,

di:盟

糧
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i:庶 k既It6∫ l
洗
錦
塩
a nemZet
mttdok
塩i岬 讐
attdttl魔 鮒
亀
塁
∬
雷f;せ 留:軋
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mutat, 1103)「

llド

me■ ltellrl hazulr61,littallrL,arrlint lllehttny

yomんt mttd minde̲
kё z61etben. Nem is
m6nek aranylag rё

ember bambus c016pOket vert be a fё ldbe, az
els6 kereszt utcttltak tires sarok telk6n. Ot 6ra
mulva, Irlikor haza tё toIIl, az erlllitett telkOll
egy kё temeletes httz vttzttt taliltam. Kё vetkez6

̲

l・

d61e16tt a gyё k6ny‐ 6S Vakolat‐ falakat csaknem
嘲 eSe・ l ttф 乱酬 ぬ・
:¶ 轟 謂 鳳 『
tet6. Misnap reggel IIl:漑

e16szё r lttttarn a r6gi
n6s 6pitё si modOrム t, a
S a csicsos tet6 ke■ esz‐

■osa volt, m
lllettegyzOlld
ёpiil egy em

6bb lrlint hat f6v乙 ‐

templolr1 6s
2★
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os
ha az alakia nem is,a japttn v洗 ■

lё nye

ren‐

desen megvttltozik egy ember 61ete alatt.
T通 z, fё ldreng6s

6s m6g sok mtts oka is van

ennek; a f6 ok azollban az, hogy a httzakat
nem igy 6pitik, hogy hosszt ideig fё nnttltta‐
nak. A kё zOns6ges embereknek nincsen 6si h洗 ‐

nek a clombokon,s egy csendes, va11lso8 iranl‐
laltot

ёllrlles2tellek v01gyeik fё lhomttlyttba, tali■

l

rllert alak 6s anyag n61kuliek.Az 6 teFrlp10maik
litkin tiinnek el s ritkin merilnek a feled6sbe,
nem igy, nlint az embel'ek httzai. De lrlinden
sbinto‐

templom sz道 ks6g szerint hosszabb‐

rё vi‐

zuk. Kedvenc helytk nellrl az, ahol szillettek,
hanem a tel■ let衝 立k;S Japttnban a holtak nyug―
▼6helyё n s az e16ke16 csaliclok 6si sz6khelv6n

(lebb id6n belul ijra 6pul;s a legsZelttebbet――
Iz6 templomttt, ―‑ 6si szoktts szerint nlinderL
hisz 6vbeIL le kell bontaniOk; ekkor oszlopait

kivttl kevё s, arrli maradand6.

ezerllyi apr6 szilttnkokr2, vttgjttk s sz6tosztiik a
zarttlldokok kё zOtt.

Maga a f01die,az is▽ 嵐1七 oz6.A foly6k lrleg―
vttltozta可 抗k medruket, kisz61esedhok, ledё lltik

gatiukati vulkanikus hegycsicsok emelkednek
6s d61nek meg; a dombOkat l嵐 ▽aloly6k vagy
f61dcsuszalrllasok nyelik el; tavak bukkannak

e16 s eltinneko S6t meg a paratlan Ftti is,
cz a havas csoda,Inely szttzadokon ttt a miv6‐
8Zek thlete volt,aztt mondiak、 kiss6 megvttltoz―
tatta alakJ島 ,mi6ta 6n e f01dre Jottem i s meg
egy■ lehiny

rё

mis hegy is alakot vttltoztatott e

vid id6 alatt. A tttnak CSak f6bb jellemvo‐

■
lisai 6s az ̀vszaki ILOV6nyzet rρ ndes je1loge
maradt meg.S6t mё g a tttak SZ6pSё ge is■ 6sz‐
一tun6 szinek ё
s gomolyg6
ben kё pZeletbeli, 一

k6dё k sz6ps6ge.Csak aki islrleri a tttat,tutta,

hogy

a hegyi g6zё k hogyan turltetik f61 a

v嵐 ltozisokat,melyek

S● tetik a jё vend6

mttr inegtё rt6ntek,s llogyan
elvttltozttsokat a szigetcsoport

tOrt6net6ben.

Csak az istenek maradnak meg, tanyttt it‐

Khinttn keresztul jott be E16‑Indittb61 a budd‐

hismus,a lrlaga nagy muland6sttgi eszlIIl荀 6vel.
―egy mtts
pit6i ―
Az els6 buddhista templom ё

fai 6pit6SZei, 一
― j61 6pitettek: tanuk erre a
kamakurai khinai 6pitm6nyek, Irlelyek sziza―
tlokon ttt fOnnmaradtak, Πlig k6ru16tt通 k a nagy

varosoknak nyoma sem maradt.De a budllhista
talllok egy orszttgban selrl oltottttk a maradan‐
d6sttg szeretet6t a, lelkekbe. Az al tanitis,hogy
a nlindens6g egy illuzio,hogy az 61et egy Orё kkё
tirt6 utazisnak kicsiny i1lo呼 んsa,hOgy IIlindcIL
szeretett szemё lyt61,hely七 61 6s dologt61 fttda‐
lonlIIlal kell olbicsuzllli; hogy csak ha nlinden

vigyit elnyOrrlta az ember, 一― mё g a さTirvillla
洗lllit is, 一― fog az ember az 6rё k bё k6hez el‐

u十

ter聖 6szetesen megegyezett a rё gi faj
ёrz6sekkel. Ambir a nё p RohaserEl tё r6dё tti

iutni―

soka,t az iclegen hit mё lyebb ta■laival, m6gis
muland6sttgi eszmtte kellett, hogy id6k fol)ぁ ―
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IV.

Ezek utin ёrdemes azt kutatllli,hogy a IIluland6‐
sag 6B kicsinyessё g mellott lllem talttlunk‐ e egy
p6tl● 6rt6ket a iapttnOk llemzeti 61ot6ben̲
Rendkiv01i fogё konysagin嵐 l jobban somIIli

letet.A japttn n6p egy
sem jellomzi ezt az ё
01y m6diumot kё pvisel,

Irlelylllek IIllinden porci―

R付 W篭 in癬 1現 sttetttilt雪 官T
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gati nё

pekn61,s dacttra ennek helyenk6nt gyё ni

・
estemattl計
i懲 a鐸 :翼 :lv」 :驚溜■

hatna. Egy cur6pai n6pfoj s a japttnok relativ
mozgasttt k6t kulё mboz6 gyorsa8嵐 gi rezgё ssel
fejezhe筍 tk ki・ A nagyobb gyorsasag itt mester‐
s6geseIL alkalIIlazott er6k el・ edmё ny6t kё pviseln6;
a lassibb lrlozgas ezt llerrl mutatn洗 . S ez afa‐
10k kOZё tti li10mbsё
nyit feliiletes itlIIll■

g tё bbet

mond,mint ameny―

sooialis 6s a kereskedellni■ endszer is,amelyt61
figg,s amely tttalakitta eboy6nisё g6t,sttit C61‐

jainak mogfele16en, s lrlindё g igy, hogy egy
kllё nOs.mestersё ges er6七 feileSZt ki,az ёrё k6s,

term6szetes er6k rovttsira. Oka m6g azis,hogy
oly szabttlyok szerint kol1 61nie, melyek kiz嵐 ■‐
lik, hOgy p■ lszta takarё kossttg iltal e16可 e va‐
gyoni figgetlens6gё 七
. Hogy ezt a fttgetlens6get
e16rhesse, kell, hOgy kiva16 akaraterejo 6s 80k―

tatttsok jelezhetnek.Bizollyos

tekintetben igazuk van az allrlerikaiaknak, ha
k・
MttS szem―
pontb61 v6ve term6szetesen helytolen o llё zetik;

magukat nagy utaz6knak tarl洗

l:桑 Isala:】

:ltel:hittire61e:I;1:6;llll lT』

鳳

rDenekulni a rabszolgasigb61. Rё viden: azё rt
lev6sbb6 figgetlen, mert term6szetes ereJet el‐
zsibbasztta az,ami a civilisati6jttnak f6 jellem―

!聯
絲1]:鵠 tttniち alif16Fttv甜 ]で Ъ
nemzet relat市
『
meget,a munkasokat kell

vonttsa, hogy nem tud meglenni tt gё pek ёs a

gillli, f61eg a nagy tё

ёlet e16bb― ut6bb a fttgetleII mOzgtts e17eSZtё

szamba velllnunk, nemcsak a kisebb, vagyonos

alti embernek,mie16tt itnak in‐
ielenti.A nyu〔 ダ

mozgOkonysigttt akattuk viZS―

osztttlyt.Saittt Orszigukban a japttnok minderL
civilisttlt I16pek legszenvedё lyesebb utaz6io Szell‐

ved61yes utaz6k, mort dacttra anllak, hogy ha‐

Zttukat hegylilncok boritiak,llnё g sem ismernek
akadttlyt az utazttsn洗 1.A japani,aki sOkat uta)―

zik, nelrl az az ember, akirlek vasitra vagy
h晰 6ra varl szllkS6ge az utazttshoz.
Jclenleg a ■nullkis IElillalunk osszehasonlit―

hatatlanul kev6obb6 szabad,Inint Japlllban.Oka
ennek a nyugati tttrsaclalllnak kolrlplik嵐 ltabb
lllechanismusa, mely minden eFejё Vel a gy両 =
tё

sre s a t6k61etesitё

sre tOTekszik. Oka m6g a

t6ke segits6ge n61kul. S ez a term6szetellenes
sё t

iⅧ

lil轟 』

。
品署nI咄 朗ld盟 ム
.糧駐
3 01 a helyet,
el」 Zttl鵬
°「
吉
:認
l
機λ親ぷ
̲

rien,minden neb6zs6g nё lktl hagヵ

llem akadttly, 86t indok el■ oo Akad

iner, legalttbb is olyant neln, arrlit pir perc
lllatt el ne h嵐 1.ithatllla. 2生 tttvolsう gnak semlni
lelellt6sё ge 6 0161te I【 itlln6 gyalog16, s filad‐
ドig ndlkil ■
lllegtesz ёtven mё rfё ldet napOnta;

iI:Pl]llimi

glギ
Ъ∬

,よ
lT〔 rё tt「

:誂 讃
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amelyekb61 eur6pai meg nem 61ne, szervezote
ogyformttII tur hideget, moleget 6s ned▽

mert nem kё nyeztettc

ess6get,
el f01ё sleges ruhttzattal,

k6nyelellrlllllel,lllert rlem szokta IIleg,hogy kttlyha

mellett vagy kantla116 e16tt keressen meleget,
p搬

3冊

t′

も
bdLk』

rl￡ 躍 Ⅷ

a聞 aゎbbd

kifttez,mint hisszuk.Al蕊 bbeli ma■

llllagiban

az egy6ni szabadBttgllak bizonyos korlitait je‐
lenti. Az ttrttval is ezt fejezi ki; de kё tsё gtele‐
bbet fejez ki az alal・ jival. A nyugati l洗 ¨
bat kiforgattλ alakittb61 s k6ptelennё tette azoII
Iliil tё

munka v6gzё s6re, melyre hivatott volt. S a
flzikai hatttsok llemcsak a lttbra szoritkoznak.
Bttrmi legyelll is az, allxli akar direkt, akん

r ill″

dirokt iton llalt a mozg6 szervekre, kell, hogy
hatttsttt az egё

sz szervezet meg6rezze.S vttjOn

a btt itt megttllapodik‐

e?Ki tutta,tahn azё rt

sszes 16tez6 clllturttk
Vettilk ala magunkat az ё

leglehetetlelllebb colllventi6iIIak, mert tilsigos
.Politikttnk―
soktt tirtuk a cipё szek zsarnoksttg仇 七
barl, tttlsadalnlt■

nk erk01cstanttban, val16sulllk

systemttiban leszllek olyan hibttk,Inelyck tObb6‐
kev6sbbё ёsszefigg6sben ttllnak a b6rcip6 vise―

let6701.Ha ti巧 uk,hOgy testinket elnyomorit‐
sttk, term6szetesell aIIIIム
t道

l k6nllyebben fottuk

rni, hogy szellemunket elnyonlJak.

A japttn n6p ia,一― az ligyes munktts,aki

iparttgttban mindell er61kё d6s n61k■ ll tilszttr―
―boldog figget‐
lllyatta a nyusati kё zmivest, 一
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86ben. Ipara kifejlett,

ёs mesterkё ltt6 1ott volll

ezer meg ezer ap■ 6m

, hogy

si rizs―

gyttti、

Cilttlif;fl灘

el盤

λ
tth
鶴
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e蹴 乳1盤
躍
va16.Ha Kyotoban mogl洗 togatiuk a Vilig 10g‐
:〔

hiresebb porcellingyarosainak egyik6t, akinel(
];』

::躙 lttLi:柵 :鵠 乱鷺 難

liLfttξttm

rttT l:翼
￨

wiljyttt:,tf粗 器￨

tttrgy6rt ezer koronat is elk6r, remekeit egy

[計 留

懺

blttl盤

札 ib]麗

P:烈

駄￨

melyek az eg6sz birodalomball hiresek, egy
olyan hん zban kё szLlltek, melynek az
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mttnyz6 volt. 1旺 ig KumamOt6ban laktalrl,ah嵐 ‐
bori kitё rё ge e16tt, czelll fontos hely katOnai
parancsnoksttga h洗 ■omszor vttltozOtt. Az egye―

temnek hirom 6v alatt h嵐

■om

d6kania v。 lt.

nosen a kё zoktatis terё n 13henOmenalis a
vttltozttsok gyorsasttga Csak az 6n id6mben
ёt
u15mbOz6 kё zoktatttsigyi l■ liniBzter 6s tё bb rrlint
6t neve16si iriny volt A huszonhatezer llyil―
vanos isk。 la vezetё se annyira ёsszeforrt a helyi
lakossttggal, hogy ha mas oka nellll is volna,
I【 ulё

]【

几z 嵐1land6 vlltoztts elkerulhetetlen a lak6ssttg
folytonos vム ltozttsa rrliatt, Igazgat6k 6s tanit6k
helyr61‐ helyre ,吼 ntlorolllak; vannak harllllinc
6▼ II161 alig id6sebb fё rf■ ak, akik a birodaloILInak

csaknem
l【

ёsszes tartomttnyaiban tanitottako NeIIll

ev6ss6 csodttlatos, hogy i]yen k6rullIL6nyek kё ‐

zOtt

bttrmely neve16si rendszer is k6pes volt

nagyobb eredmё ■lyt felmutatni.
MegszOktuk azt hinni, hogy lrlindell igazi lla‐
ladishOz, mindelll llalgy fei16d6shez sziksё ges
egy bizonyos foki 洗lland6silg. De Japttn mOg‐
cん

folhatatlan

bizonyit6kttt adta annak, hogy
het 16tre minden alland6sttg

6rittsi fo,16d6s iё

n61ktl.Magyarazatal a ftt jellem6ben rllik,
melynek nellrl egy vonttsa cgyeltes ellent6te a
ll■

ielllknek

fOly洗

Mindё g mozg6kollyan, Illlindё g be―

801hat6an, a nelnzet egysё gesen haladt a

nagy c61ok fe16; alttvetve a vagy negyve■
nyi tё meget

lmilli6‐

a vezet6k eszm6inek, hogy azok

llakitsttk librilbeliil igy, amint a szё l a vizet
ィ

′
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k6ben,《 termё szetinkben van. GyakraI1 1嵐 可uk,
hogy emberek, akik tegnap ll16g gazclagok vol‐
tak, ma mttl szegё nyek.Ez a haladtts tё rv6ny6‑
nek megfele16 verseng6s eredm6nye.Erre a ver―
seny■ e k6nys7.erittettink. Kell vivIIlunk ogyllllis‐

sal,ha nincs is ltt httlamunko Milyen ka,rddal

kiZttink?A tudtts kardittval,me]yet a tanu‐
lissal kovicsoltunk."

Holyes,az ё
nk6pz6snek kё t alatta van.Az

egyik kulё nё seFl a nemes tulttdollSttgok kifej―
lesztё sё re

vezet,a mttsik olyasmit ielent,a.Di‐

盤 」噂 ̲淵 ni載 :iZl器httnTttialttf∬
va1lollll, hOgy azok k6zё tartozoIIl, akik azt hi¨ ̀
szik, hogy az Qェ nheri sziv ▽6gtelontil tObbot je¨

lellt az elrlberi 6rtelemn61:―

llrlё

g a■ lemzdek

tOrt6111et6bell is,̲s e16bb― llt6bb be fotta biZOnyl‐

tatti,hogyjobbanlrlegtudfelellliazё letSphinx6‐
nek kё rd6seire.― Azt hiszё lrl, i regl Japan;

￨

響

潟zel htte晰
rt ezen

m

kё

s vё gul btttOrkodollrl IL■ 6g idecsatollli Ferdinand

Brunetiё renek a llleve16s■ 61irt egyik mll■ l]【 4嵐 b61

vett szavakat:
《
DIlillden neve16si relldszer hiん bava16 1esz

mindaddig, Irlig Lammellais ezen szavaival llem
fogunk pr6bttlni hatllli a szel10mre: ̲4z ι,7obθ rづ
ι
αgソ
αγsα ttα ;θ ,90 α たδι
6sσ ,tOs ααttsOη αJrfrszじ
F υ
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たんθzθ
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gν θ
η αι
αZ θ7υ θttr αz θ
σηlθ ダθ
rι i S"1カ 2α ι
′
″
αθZα ι′Erre nem
ι
κrsα ttα Jθ η〕鶴 αθυα ι αι
̀Z ttt; s ha mebCint
tanitottak kё zel egy szttzadon

αZrJ'3
jgα zj

iskolaba kelleno jttrnunk, csak azё rt is meg‐
tehetiilk aZt, hOgy ezt ttra llllegtanuttuk.Enllek

az ismerete n61kul nem 16tezhet se tirsadaloln,
se nevelё s, ha al nё vond6kllek a tttrsadaloln
tajttvtt kell v嵐 lni3.Az egyё nis6g lrla■ lapsig a

III.AZ UTCAI ENEKES.

nevelё s ellelllBё gO, IIlint ahogy a tttlsadalllli rerld

ellens6ge is.Nelll igy volt ez IILind6g;de ilye■

ln6

1ett, Nem is IIlarad ez igy, do most ilyen
Anё lktl,hogy azt le akarn6k rOmbolni,一 ― ezzel
・
ogyik vё glotb61 a mttsikba esn6nk, 一― be kell
litllllnk, hOgy bir」 ait teszink i3 a CSalttdulllk6rt,
á tttrsfl dalom6rt, a tanitisё rt s a hazttё rt, az a
mlllllka az egy6nisё g rovttsttra fog llle■ lni."

F」 gy asszollly, kez6ben a git洗
可ival, egy hё t‐
IIlyolc 6ves kis ii kis6retё belt httzam elё jё tt

ё
hekelni. Paraszt ruhttt viselt, s a ftte kё

rё

k6k kend6t csavart. Rit v01t; s vOnttsai rit‐
8嵐 gttt egy cr6s hil■ 16■ oham m6g megnё velte.
A gyermek egy csom6 11yomtatott verset cipelt.

A szomszё dok gyttlni kezdtek a kortembo,
bbnyire flatal anyttk 6s gyermeklanyok, hi̲
reg asszonyok
tukon a csecsem6kkol,de j6ttek ё

tё

ёs emborek, s6t m6g a szomsz6d

り
,271・
νθiS el‐

tt.A jin五 kishttk is belllitottak a szom8Z6d
utta sarkar61; s mir neDa volt tё bb hely a

jё

ketttё sen beliil.

Az asszony leilt a ktiszё bё mre, felhangolta
a git嵐 巧嵐
t

s nehiny bevezet6 taktust jtttszott

rttta,6S a n6pet IIliIItha varttzslat 6rte volna;

mosolyogva, meglepetten n6ztek ё
ssze.
Mert a csit eltOrzult aikakr61 egy csodtts
hang rezgett, tё rt e16, ■atal, telt, behizelg6
1ig7sttgttval ellellillhatatlallul llllogindit6.《

SZOlly eZ Vagy

Asz‐

tindё r?" kё rdezte az egyik
3★
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hallgat6ja. Csak asszOny, de egy igazttn nagy
muvesz.

tt∫

ま∵ 嚇樹1∫櫻FIttle整
p6nzt 6s kenyeret s aztttn a ■a elvozette.

egymasra
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rttta ebOy
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ogy serpeny6ben, s egy vttzttban sλ

ёn fiistё lt
づ
んづ

az a szent llё v611y, melyet a buddhistttk"tta ttllt,
ha‐
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Tul巧 dOnk6pen sem a tё rt6net nem volt rend‐
kivili, sem a verse16s llena volt liv洗 16. A mu

minden varttzsa az・ asszony hanjttban rllett.

Sokkal a tttvozttsa utttll, a hantta m6g a fu‐
lembe csengett, 一― s oly kilё n6s 6des‐ bis
6rzё seket

llgy vari嵐 16clik a hang6sszet6telekllek ez a nyel―
vezete iso Az6rt a lllinket lrlё lyen megindit6 dal―
1乳

IIlok 6rthetetlenek a japttn filekllek, s azok a

dallamok, melyeknek rttnk senllrli hatisa, er6‐
rz6seil'e, rrlelyllek a
sen hatnak annak a fojnak ё
lelki vilttga ligy kulё mbё zik a lllienkt61, mint a

soha meg nem tanulhatok, ennek a vak asz―
sビ

θ
ι
νθ
α

,っ

,っ

ι
at,θ zι αλ
, ,′

szavai. Anlint a kilё mbё z6 nyolvek vaFi嵐 lnak,

sirga a k6kt61. De httt ez a keleti dal, amelyet

̀σ

,〕

nerr1 lohet betanlllni, s amelynek a hangok a

6bllesztett beIInelfrl, hogy neIEI tehet‐

tellrl llllttst,Inint hOgy igyekeztelrl IIlegllllagyarizni

a biv6s hangok titk嵐 七
.

S a kё vetkez6ket gond01tam:
聖[inden dal, IIlinden IIlelodia, Irlindell zene

csak az 6rz6s egyszer6,term6szetes kifeiez6s6‐
nek kif116d6s6t jOlenti,a fttda10mnak,az ё
rё m¨

Ilek, vagy a szenved61ynek a besz6de, melyet

onynak a kё zё ns6ges Oneke,Irli6rt tudott ben―

n elll, az idegenben, mё lyebb 6FZ6Seket ёbresz―
teni?Biztosan voltak az ёnekes hangiinak 01yan
tulttdOnsigai,melyek kё pesek voltak hatni vala‐
mire bennem,ami tё bb mint egy ftt tapasztala―
一valamire, a■ llli tttg nlint
sszege ―
tainak az ё

let, 6s6sr6gi, mint a j6nak 6s a
z emberi ё
乳

FOSSZlllak ismerete.
HllszOnё t 6ve, hogy egy nyttΥ i estё n ttz egyik
londol■ i lDarkban ha1lottaIIl, anlint egy lla,tal

leiny j6 荀t" kiVint egy arra men6nek, Csak
J6 衛tl"NeIIl
czt a k6t kis sz6t ha1lottam:
tullollrl, hogy ki volt a lttny; sohasellrl lttttanl az

t az6ta
arcttt;s nem lla1lottam ttFa a ban鰤 洗
J66itD‐ j6nek
S m6gis, oly sok id6 1111ultttn,
rё mnek sぁ fttdalomnak kett6s meg―
em16ke az ё
foghatatlan rezg6s6t hozza 16tre berlnenЪ ―一 e

fttda10m s ez az ёrOm k6ts6gtelenul nem s晰 嵐―
to■ lll,

neFrL aZ 6n 61etenll, de e16bbi exisztencittlN・

s ellrlult napok 6■ z6sei.
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Ebbell a mttsodosztttlyt kupё ban mOSt egy

sorban hA■ 0■ O asszony alszik, leftttyolozott arc‐
cal, s va,lamennyloIL itemSzerie■ l b61intgatnak,

halnak
szlvek

ttradt
iban,

IIagy r

visz̲

hanja

miIIt lotusz virう )gok a sze116belll。

(Ez a ftttyol
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Ez a t6ny egy tapasztalatomra, elll116keztet.
Egyik 8z01gttmat, aki 8oki volt httzamnil, a
llaland6k 10gboldogabbikanak tartottam. Mindig
lrlosolygOtt,ha sz61tak hozz洗 ,boldog volt llrlullka
zben, s igy ltttszott, mintha az ёlet kicsinyes

kё

hajair61 mit sellrl tudna.Meglestem egyszer,
ikor egyodiil hitte magttt, sb̀lgyadt arca meg―
巧eSZtetto Nem ezt az arcot ismertem 6n.Af葡 ―

1■

clalom s a keserus6g kem6oy vonttsai hisz 6v‐
vel id6sebbnek ti■ ltett6k fel az arcttt.

Halkan kё hiIItetterrl,hogy 6szrevebOyen. S egy‐
szerre,mintegy csoda ttltal megittult aZ arca,
olsinault, lrleglん gyult, felderilt.

Csakugyan, oz az illalld6, ёnzetlen Onuralom
csodtta volt.

II.

Kyoto, ilDr. 16. ,

Kis szObttmballl az ablakred6nyё ket f61re tol‐
tlk i s a ke16 11ap arany f6nysugarai kё zvetlentl
a Sh● imra festik egy kis barackfa tё kё letes,61es
irnyё kttt, Haland6 fest6 nelrl tudni felilmilni
ezt a silhouettet― mё g egy japttni sem.Sё t6t‐

k6kell rttz016dik a sarga f6nySttvokra, s a cso‐
dん s kё p m6g a m61yebb 6s viligOsabb ttrnyalal‐
tokat is kiemeli, a kintlev6, bellltr61 1洗 tha‐
tatlan fa ttgai kiilё mbё z6 tttvo18洗 gaillak megfele―

16en.

Gondolkozni kezdtem rttta,hOgy a viligitttsra

:
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silhouette hosszabbodni kezdett.
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III.

Kyoto, alDr. 16.

clolgok kOzul Japanban az

z imttdas vagy a nyugalom
kё zeledtink

et』 lTZt甜
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譜
譜
摯:盤

￨ま
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tartiik Nyugat ipaFa 6S kereskedelllrle ellerl.

《
Angliihoz kё pest ‑ 1巧 a a 10ndOni rj,77 θ
S
egyik leveleztte― ―egё szben egy■ tyinget sem
6■

...A japttnok e16bb jё ttek be Lancashirebe,

IrLie16tt Koreit

ё
s Khilllttt

lllllegh6ditottttk. B6kё

gy6zelem Tolt ez,一 ―fttda10m n61kuli elvi 6r‐

s

vttgls. A kyotoi kittllittts egy il iparVttllalat
a bizonyit6ka.… Az az or‐
szttg,ahol a munk嵐 80k hiroコE shilling heti bё re

6rittsi fej16d6sё nek

肛嵐nyos a kiadttsaikkal ―― ha minden mttsban
ρgyen16ek is ―― kell, hogy legy6zzo verseny‐
tarsait, akik a japttIL ArfOlyam nё gyszeres6t ize―

tik".BizonyOo,hOgy ez az ipari jil13ustu e16relit‐

hatatlall eredm6nyoket ig6r.
A ki嵐 1littts be16pti dtta is jelent6s tё

ny.Csak

LilIIz6sn6], 一̲ szebb 6s clrttgttbb munkttkat sOha
soh01 serII mutathatnak fel.

Va
a]・

Ha

k,pe,lesz legyttri hillra」

gyttrtlIIlttnyai 01cs6si

godtan megbizhat

t淵:b路 6れ 魔
l
szik ё

3011;

IIlaga a lniv6szeti osztん ly az 1890‐ diki to‐
kioi killlittts mttv6szeti r6sze mOgё tt ttllt.Szё p
d0180k v01tak itt is, de csekё ly sziltrlban.
Ez tal￡ n ama moh6sttg kOvetkezIIIё nye,IIIlely=

lyel a nemzet minden energi巧 嵐
t6S tehetsё gё t
a p6nzszerz6s■ o forditta;mert Ott,abol a m逝 ‐
v6szet egyestil az iparral, 一― Irlint a keranlik洗 ―
ball, az email‐ s a berakott mullkakban, s a

柑]:m盤::書

u‐
・ mttnyOkban― ね
樋
∫些『
Ъlig:s:k認

■osba, 一― tё bbnyire gyalogszerrel, Irlintha za‐

shinto templomok egyike most lesz felavatva.

ezte:

L

placan."

zetek

zis t̀nyleg zarttndok it is, mert a legllagyobb

apill

barttt

6t senn, s mё g ebb61 is va16szinilcg 6rias t6k0
fog ёsszegyilni, 一一 oly llagy a ltttOgat6k szttma.
A parasztokit岨 aponta tё megest61 6rkeznek a v洗 ‐
llttlldok itOn lenllё nek. S IIIlilli6knak ez az uti―

■tё ke

ra

nelll‐

dalё ‐

pen.J
szoms

cs6bb
vil洗 ‐

ikkekkel kereskedik.De
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szabttlyainak megfele16 idettlis olajfestm6nyek
fest6sё re mё g neIIL k6peSek.
Talttn talttlllak maid kaput a sz6phez, ta16 n

olyan p6zbaIIl, aIIlilyenben egy n6 sellrl szeretn6

magttt litni.S egy meztelen n6 k6pe,ha j6 is
a festII16ny, Ш 6g nelIII m遜 ▼6szet, ha lLLttV6Szet

pell az ol可 LSt6S ttltal, igy, ho(v erlllek a
ё
m6dszer6t hozztt alkalmazzAk mttd nemZOti
g61LiuSZuk kOvetelllrlё lllyeihez; mostanttig azon‐

baII m6g seΠ ll■ li nyoma egy ilyen irinyzatnak.

五
勝喘鰍rt農 彙L論 孔
置絆
̀[ё
blё ttir61 alkOtott emberiん
lmok

,7tl勢:i

legistenibtte.De
egy meztelen ember csё ppet selll isteni. Az

Rossz benyomttst tett egy akt, ogy I16, aIIlint

egy nagy tuko■ ben

lllё

zi magit. A japttn s晰

t6,

a Nyugat muvё szi felfogisara vollatkoz6,

ёpell
nem hizelg6 mettegyZ6Sek kis6retё ben kё vetelte
a festllrlё

ny elszttllitttsat. Pedig a k6pet iapalll

fest6 festette.Kё zё IIs6ges mi8ol嵐 s Tolt: de az6rt
btttran 3000 dollttrt kё rtok 6rte.

Egy ideg a festlrL6ny kё

zolё ben flgyeltelllll,

Irlilyen hatttssal lesz a kOzOns6gre, 一― mely‐
nek tё bbs6g6t parasztok tettё k. Megbttmul…
tttk, gillyosan nevettek, tettek egy‐ egy lmegvet6

mojegyz6st s aztttn a λαλθ99tθ 場びλ″α forditottあ k
igyellnliket, melyeket ёrdemesebb is volt szem¨
llgyre veIIni, Iloha ttruk csak 15‑‑20 yen kё ‐
zOtt vttltakozott.A meJegyZ6Sek f61eg a j6 iz¨
16sr61 alkotott《 idegen"fogalmakra vonatゅ z‐
tak。

(Az alakot eur6pai fttjel feStett6k.)U訂

lttszott,senki sem tartta japttn munkttnako Nem
hiszem,ho.cy a tё meg megturte v。 lna,ha japttn
n6t ttbrttzol.

椰

誦

蹴

i

里 鮮

嶺

I

emberi test nem ilyen istenien arallyOS. ]Kё r‐
dё s:jOga van‐ e a mttv6sznek megteremteni ё
n‐
mag軌 6Ft a meZtelellls6get, amig nem sikerilt azt
az emberinek 6s a va16nak l■ linden nyomttt61 el‐
k01ё niteni?

Igaza7 van allnak a buddhista kё zmondttsnak,

I腸 糀″ 脇夕
FttЪ

lr16両

ttё

鮒 留乳Iml

a alkO可 a az igazijapin m遜 ▽
ёszet nagycttgttt.

V.
Ezeket gOIld01talrl:
Az istelli meztelens6g,Irlely az abszolut sz6p―
s6g lё nyege, a szellll1616t nem■ lllinde■ l melalnkO―
littt61 ment meglepet6sse1 6s gyё nyiirrel tolti el.

Mindell gliny, mely magttra a k6Pre irttnyult,

Nagyon kevё s miremok k6pes igy hatni, IIrlert

igazsttgo8 701七 。SellEIIni idettlis nem ▽olt a mull¨

igen kev6s kozeliti■ llleg a tOkё letessё get. N6httlly
szobornak ё8 drttgak611ek meg vall ez a hatttsa;

kttn. Egyszertien csak egy n6i aktot ibrttzolt

50

s egyn6httny finOm tanulllllinyllak, IIli■ lt pl. a
M載 kedve16k Kё rё bell ki嵐 1litott metszetekllek.
■[illё l tovibb n6zziik, annttl inkttbb n6 a cso―

dttlatunk, mert ezeken llillcs vOIlttS 6s a vonas―

nak nincs olyan r6szo, melynek sz6p86ge

■
rLin‐

den eddig l洗 tottat felil ne IIlulna err116kezetink‐
bell. ]呂 nnek a nliv6szetnek titkん t soktt termё ‐
szetf01ё ttinek tartottik; B va16ban hatttsa,ahogy
a SZlp8630t megё rezteti′ tё bb mint ellrlberi,一 ―
ldi 61eten
tti, IELint lXlinden 6rz6s,

elllllberf010tti oly 6rtelemben, 1logy a fё

kivil esik, emberfё

lё

aIIlit islneriink.

S Et hatisa?
Ku10nOsen hasonlit s va16szinileg rOkolta is
annak a psychologiai h8tttsnak,IIlely az els6 sze―

■
olelllmel jttr.Plato a sz6psё g hatisit a L61ek
hir6olen, homん lyOs visBzaem16kez6s̀nok tartta

az lsteni Eszm6k viligttra.

Azokat, akik az

e16ttik lev6 do13okon megl洗 句嵐k onnek valami
t, a kett6 kё zё tti hasOnlatossttgot, villttm‐
csapttshoz hason16 it6s ̀ri, 6s bizolllyos tekin―
tetbell kiragacltatnak Onllllagukb61.Schoperlhauer
az els6 szerelem hatisit a Fai― Szellem Akarat―
hatal皿 仇nak montta.

ё
ttSttfFtt bja tt a mtta側
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r nellrl individuttlis。

鮒

Napjailllkban Spencer positiv psych01ogiija

els6 mejelen6s6nek minlen egyё n tapasztalata
fё ltё

tienill e16zlII16nye. Igy a lxletaflzika s a

tlldolnttny ■6gi ёs

moderll eszm̀i egyhanguan

elismerik,hogy az egỳllnek az az

ёrz6se, mi―
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6sOk vё botelen sOrttt61 6rё k61tink.
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lhatatlan 6s elk6pzelhetetlen

tapasztalatainak ёllё ks
ёrz6s lnillittrt‐ lnyi, az
telrletett

kisё rteties e
S milldelll emberbe■ 161a
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ben Oly hatal‐

mas ̲ iclettlt nelrl lehet ked▼ ink szerillt fel‐
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VI.

Kyoto, apll. 21.
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Jz emberi test.
A legex00ntrikusabb s a legfeltun6bb az eg6̲
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szen k6t emeletes, ё
t toronynyal, ё
t va16sago8̀
khinai嵐 10mmal ellitott kaptta.Az 6pitmё ny

szinezete nem kev6sbb6 vonz6, mint forzIItta;
szines tet6zet6be iz16sesen antik,zё ld zsindelyeket

illesztettek.Kwammu― Tenno dic86 szelleme bizo.
nyttra ёrё m6t leli az 6pit6szet varttzsvesszei6vel
oly bttOsan felidё zett multban.

De a nep ttand6ka Kyotolllak megls nagyobb,

A hires Higashi Hongwatti k6p宙

seli ezt,

一

a keleti HOngwan templom (shillShu)。
Nyugati
olvas6im I16mi fogalrrlat alkothatllak magukllak
r61a azon egyszeri t6nyb61, hogy nyolc nlilli61
cloll嵐 rba keriilt, s ё
pit6se 17 6vet vett ig6nybe.
Ha csak kiteriedё S6t Vesszuk,mtts,olcs6bb ja―
pan epuletek nagybarl felulIIluttak; de az, aki

ismeri a japttn buddhista templomok 6pit6si
m6dittt kё nnyen meg6rtheti,mennyi neh6z8ё gbe

ttkOzik egy 127 1ab magas, 192 1洗 b m̀ly s
tObb IIlint 200 1ん b hosszi templolr1 6pit6se.Kii¨
lё n6s alatta, ki7洗 lt tet16nek hOSSzi,httlitott
vonalai a Hongwattit a va16signal sOkkal na‐

gyobbnak muta筍 洗
k, Orittsn3k tillik. Bttrhol is
csOcltts 6pitm611ynek tartanttk. Negyverlk6t lttb

hosszi 6s n6gy lttb vastag gerendttk vanILak
bnyi. A bels6
dekOrttci6k 6rt6k6t hozzttvet61eg kital嵐 lhatiuk
a,bb61, hogy a f6oltttr mё g6tti fiiggOny lotusz
beIIne; s pil16rei kerulete kilellc l嵐

virttgainak csak a fest6se 10,000 dollttrba keriilt.

S ez a csoa41atos mi csaknellrl kizttr61ag a
lDarasztok verlt6kes IIIlunkival szerzett

■116rei‐

nek Osszeg6n ёplilt. S m6gis vannak, 8kik azt
hiszik, hOgy a Bllddhizmus kiha16fё lberl va■ l!
T6bb lllint szttzezer paraszt jё
tttsttra. A nagy temlD10rll―

tt el a felava・

udvarban tizezFerlk6nt
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k61csi eF6 va16szinileg nOvekedlli fog, s vele
fog l10vekedni ezeI1 6rz6s 6rt6ke is, pttrhuza‐

mё gё tt ki16111ё s ttt萄

i halak nytzsOgtek,̲

hism■ls mostani ltttsz61agos hanyatlttsallak a

olyanok, IIlint al lrlesebeli sttrkinyok, aztin
kaFdpellgё hez hason16 halak,olyanok,IIlelyeket
lIIlintha kiforditottak volna, s voltak furcsa,

szeg611ys6g az oka.

csinos,pillang6szint halak,melyek ingttjszei

mosan a nemzeti j616t nё veked6s6vel.A budd‐
De most a j616t korszaka van keletkez6ben.
Nehttlly buddhista kils6s6gnek el kell pusztul‐
nia; nehttny shinto babolllttnak llrleg kell halnia.

uszo■ lyaikat
tttncosI16k.
II」

lebegtetve igy fo■ ogtak, IIliIIt a

ttam a ktlё nbё z6 fttttti h葡 6k, ha16k,
洗

Az 61etreva16 igazsagok s a hit el fog te16dni,

horgok 6s halcsapdttk 6s az ttjeli haliszatboz

meger6sOdik s csak m6g biztosabb utat fo3 talttlllli

va16 fttklyatart6k lrlintttit. Latt・ a.Il a halttszat
llllilldelll nem6t ムbrttzo16 k6peket, s a cetfogttst
洗brttzo16 k6peket 6s szobrokat. Az egyik k6p
irt6ztat6 volt, 一― egy 6ritts h洗 16val elfogott cet

a nelllllzet sziv6hez,s e16fotta 6t k6sziteni meg―
letre,
pr6bttltntttsokra, a lllagyobbszeri s durvibb ё
melybe be kell 16pllie.

halttltutta,a v6res habokoll lebeg6 h可
「II.
ヽ

embell az 6ritts htttan, anliIIt llagy szi3omyttt
be16dOfl, s a szirtts nyomttn felszё kel16 v6r...

Kob6, apr. 23.

llEeglitogattarrl a hal s a halaszati
ki洗 11litttsttt,

mely egy hyogoi liertben,

nartOn vano Waraku‐
Orё llrL S a B6ke ker句

en■ ok hivjttk,

eszkё zё k
a telllger‐

aIIll

Az

6t"jelenti.01yan,amilyell

httdan激 )an a dollllbos vid6k k6pe volt,s meg‐
61'demli a nev6七 .Kerit6se fё 10tt kiltttILi az ёb61re,

a h可 6kon lev6 halttszokra s a llapsugirba■

l

f6ny16, vakit6an feh6r vitorlttkra; ezek mё gё tt
a lttt6hatttr szё 161L

6k,一

s az egyetlen kieIIlelhet6 alak: egy IIleztelen

magaS csics9k emelkednek,

melyeket milyva szintre festett a tttvolsttg.
Tiszta tollgervizzel megt61tё tt k010nё s alakt

Ha,1lottam, amint mellettem japan szi16k kis
fiiknak magyaraztttk a k6pet, s az alnya igy
sz61t:
《Ⅳ[ikOr a cet hal洗 lin van,1咀 egsz61al; Budd‐
αα,Bttι s%わ
1,lπ ,A鶴 じ
httt hivia segitSё gil,一 踊 ル
A kert IIltts r6急 z6be■ l httzi ttllajtok voltak,

ogy ketrecben jeges IIledve, egy kalickttballl egy

pttva,s m6g egy m両 Om is volt itten.
A n6p a httzi洗 1latokat s a medv6t keny6rrel
etette, megpr6bttltttk rttbilni a p乙

▽洗t, hogy ki―

tart4yokban ragyog6 sziIIt halak iszkttltak.

teriegszo
gonoszul bosszaIItottik
aIItottik aa
tetteSSZO aa farkttt̲
hrkttt,ss gonoszul
majmot.KOzel a kalicktthoz letltem egy tea―

Oda ttentelrl az aquariumhoz, ahol az iveg

httz verandttan; nemsokttra azok a japttlllok is

59

5S

erre vett6k az utukat, akikkel

egyitt ■ z¨
lё

tem a cetfogis k6pё t; ha1lottarrl, anlint a kis
■i ttegsz61alt:

Edes apttm, azoll a h可 6n van egy igell…
igen ёreg halAsz. M6rt xlelll llllegy el oz is a
sttrkttnykirily palotttiba,mint Urashima b
Az atya ezt felelte: Mert UrashilIIla egy
tekI168b6kttt fogott, aki tulaidollkё pell a sir‐
kttnykirttly egyik leinya v01t. J61 bttnt vele, s

igy meJutalmaztak j6sig洗 6rt.De ez a halasz
semlrlif61e tekn6sb6kttt nolrL fogott, s kulё mbe.l
is, 6 mar ёreg arra, hogy feles6gul vehesse.
S ez6rt nem juthat el a palotiba.》

A

a fehё l vitorlム s, lllapsiitё tte ten―
gerell, s IIlindezek mOgё tt a mttlyvaszint he―
gyeり e pillantva,felkittlto乱
Edes apttm, hit lehet‐ e enl161 szebb hely a
:

vilttgon?"

At両 a boldOgan mOsOlygott,s felelni kё szilt;
de lrlie16tt sz61hatott vollla, a gyeFmek felki嵐 1‑
tott, felugrott 6s Orё m6belt tapsolni kezdett kis

keze市el, mert a pttva hil.telen kitettesZtette
pomptts farktollait, s llllindenki a kalicktthoz
sietett. S igy nem hallhattam a kedves k6rd6sre
a feleletet.De k6s6bb azt golldoltalrl,hogy ez csak

ｎ

ａｄ

sokkal szebb kertek is."

ｅ
Ｄｍ

Gyermekem, mlndez nagyon sz6p.
vilag telve van sz6ps6ggel; s lehetnek

ldil■ lkё II

Aki ёlet6ben nem v6tkezett, halila utttn
ottan lakhatik."
Napk6nt ragyogtatta ott farkttt az isten直
K可 ,ku,aZ 6g lrladara,mig a Hё t lё pcsё r61 s

az Ot hatalollrlr61 6nekel"
ヽranllak ott csill洗 llI116 vizi tavak, s azokoII
kiIIlondhatatlanul szё p lotuszvirigok. A vir嵐 ‐

gokb61 alla.ld6an szivarvttnySZini sugarak ra―

gyognak, Buddha両

SZii10tteinek a lelkel.

ё

helleLlllWtti盤1:Iよ 毬 讐t』 x° 電 r竃 孔ム↓ #L
V6gtelerl Bё lcsess6gr61 s a n6gy V6gtelen Erze―

■u azlltAn v6gig n6zett a virttgokon, a

szё k6kutakon,

igy sz61hatott:

《De a legszebb kert lllellr1 3 1111i fё

van,Amida kertte eZ,a Nyugat Paradicsomttban.D

lemr61 besz61."

S itt nincs kii10mbs6g istenek s emberek
kё zOtt,

kiv6ve Allllidttt; az 6 fё lllye e16tt ar

istenek is megh両 ollllak, s mindnyttan az
j:の θ
ι 々ι
tt υ
SSα θ
ι
θ
ι
"kezdeti
̀υ

θ

dicshilIIlnuszt

̀nekelik.D
De a Mennyoi

patak hangia mё giS IIIlindё g
azt ism6tli,mintha ezrek szaval enne:M̀9 θz
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1evesestil fed016t, hogy l嵐 ssa, vall‐ e pttra lak‐
kOzOtt feliilotё n. 1肛 ert azt tartittk, ha
felajttn10tt 6tel fё d6j6t g6z bollitta, a t洗

az igy

▽
011ev6

kedvesnek j61 megy a sOra.De ha nellll boritta,
hallott,一 ―mert ez annak a ie10, hOgy lelke

V.AZ AMIDA― TEPIPLO■lE PAPNOJE.

elszttllt, s most maga kores magttnak tipl洗

Gyormeke
I.

0‐ TOyO,mikor
巧e,― ― aki mint ttv01i rO‐
kon, hん zassttg okttb61 kerilt a csaladba, ̲̲ f6‐

16‐

kot. 0‐ Toyo a lakk felilet611 nap― nap utttII vas―
tag pttrar6teget talttlt.

嵐1land6 gyё llyё risё gё ■o szolgttlt。

HttrOm 6ves volt s olyall k6rd6sekk01 嵐llt e16,
melyekre egyedil az istenek tudIIttk meg3dni
a helyes vttlaszt.IIa jatszani akart,fё

lre tette

parancsttra a f6vttrosba utalzott, IlexrL agg6‑
dott a jё v6 miatt.Csak szomOrkodott.Ettegy‐
z6sik 6ta ez ▽01t az els6 eset, hogy el kellett

乱
:IFtteふ ∬
電:L』丸eど ∫
鷺1縄 si留

vttlniok.De hiszen attta 6s antta vele maradt,
8 0tt V01t m6g valaki, akit, 一― bttr ezt sOha,
m6g ёnlrlagi■ lak se vallotta
―― lllindkett6‑

寃磯酬:機6]揚 懃為

nё ke

szё vetet

．
ｅ
ｂ﹄

jukn61 jobban szeretett, a
dOlga akadt a lliztartasban;

■a. Tё m6rdek

響 eg aztttn sok

is kellett sz6nie, 一― selyemb61 6s pa¨

lIIlutb61.

Nぁ ponta

egy bizonyOs id6beIL, Ogyszeri kis
eb6det tttlalt fel f6可 e kedvenc szOb衝 洗ball a
t由 7ollev6rlek, csinos lakk tttlcttkon,
一― minia―
ture 6teleket, arrlilyeneket az 6sё k szel10mё nek
s az isteneknek ttldoznak,Fё ゴe keletre utazott,

s alzё rt

a szoba keloti sarkttban tttlalta fel az

eb6det,s elle tette f6巧 e u16pirnttjttt.Mie16tt

az ёtelekhez nytlt, mind6g felemelte a kis

:

szeru feleleteket adott 01yall k6rd6sekre, me‐

Ha 10fektette 6s elaludt, munk奇 洗val mellac
ilt ̀s hOsszan igyelte nyugodt, kedves kis ar―

出。
労鷺d私

現肌習習
f
♀
曽 鶴場。

n就
i駒
,電 :∬
vele ttlllrliban, s elsuttOgta azt a buddhista imttt,

mellyel a Szttzet szoktak felidё zni,《 aki llllind6g

lepinant az ima szavttra".

1
l

13][:)lla

eket a sё tttkat,
ilyenkOr nlinclenfё 16t mutatott neki 68 figyoト
mossё tette a madarak szavttra. 」
生 mocsaras it
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en 6s erd6kёn,five8 1

s a szentjino8bogarak,nё ha maga a hold viL―

6

n vezetett kё r68Ztill;

mes6t ratett, sa

b

ё

gitott llekik, s ―― ilyenkOr O‐ Toyo halkalll el‐
6nekelte ■anak a gyermekdalt tt h01dr61:
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S a mё rfё ldekre teljed6 vizbOritOtta fё

ldek‐

■61

mas
nek

meg

力
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m6s kavicsOkat is kell hozztt tellni.
endes est llrlind6g le‐

1惣

:116市 k;温 ud五 akarOk"
AzOk b01dOg 6rttk ▽01tak.

■a haza 6rtek;llnert
oda‐

vissza hai6n kel‐

kOri11 lev6 rizsfё l‐
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osapast n16rtek a szivё re. E16szOr arr61 61・ tesilt,
hogy szeretett f6巧 e, aki6rt annyit illlttdkOzott,
tObb6 11em t6rhet vissza hozz軌 , 一―mert vissza
t6rt az iTbe,ahonllan lrLilldell szttIIIIlazott. S kis

id6 milva a khillai orvOs tudtttra adta, hogy

PZttI灘 鳳
.tギ I蹴 '』 増 輩
‰‰ピ
yel盤

ahogy a vill仇 mf6nyl161 felismerink egyes ala―
kokat.A villlIIIOk k6zё tt te巧 oS sё t6tS6g uralko‐
dott: ez az istenek kё llyё riilete.

Ez is elmult; s6fe16piilt, hogy szembe lt6z‐
zen egy ellens6ggel, akinekぁ neve Em16kezet.
Az emberek 016tt arca olyan ▽olt, mint a mult

llapokban, kedves 6s mo801yg6. De ha magttra
maradt ltttOgat街 嵐
Val,elvesztette az er16t.Kis

[織:漁 ibSろ le・

an五 ak

a szeneme bd旬
,′

jat6kokat kё szttett, s a gy6k6nyre kiteritette a
kis ruhttkat, IIё zte 6ket, suttogott hozzttuk s

csendesen lrlosolygOtt.De a lnosoly nlind6g han―
gos, szel■ ved61yes
fё

ldhё

zokogttsba fulladt; s feJ6t a
z verve, ё
ttё ngve VOnta k6rd6re az iste―

■
leket.

ハ
￨

Eg napol■ gyenge vigasz jutott az eszё be,一 ―
az a szertarttts, amelyet a n6p rθ
s% bα ,2α ―
s71inak I10vez,一― a halott id6z6s.Nem ̀jι
hivhatna̲e
vissza a flttt, ha csak egy rё vid percre is?
Megzavarntt ugyall kis lclke llyugallllllttt, de ia

nem tirD6‑e szivesen a percznyi fttdalmat,
hogy legforr6bb kivttnsttgttt telieSitSe?Bizollyttra!

Haお lakattuk

id6Zni a halottat,ol kOll menni

egy buddhista vagy egy Shinto paphoz, aki

A halottakat nem j6 felidё zni.Mert ez洗
1.O

30
e

聰
lgy tё

rtё

isszatё rve

foセ lalnak

i

nt, hOgy egy ●je1

a

1協 1

コattB▽ i‐

el, mint

0‐ Toyo a v洗 ■
Os

III.

Ez id6t61 fogva lllem lttttttk sirni.Ⅳ [int eze16tt,

kOnnyed6n 6s renclesen telieSitette gyermeki
gyenge

kOtelessё

geit。

a szel16

hozza:
alllyttm! Sё t6t 6s

七

ad曇 :増 :) ::61f7窮 fttI:Ъ

ra f6ゴ heZ akarta
:両

Ha lettnyunknak megint ia szulotne, ez

llagy ёrё met okozna neki is, nekunk is."
De a bё lcs anya igy felelt:

Lettllyunk llem boldogtalall. De llem mehct

可ra f6可 hez.Gyerlrlekk6 1ett, aki nem ismeri
a bttnatot s a billlё ket.D
Igaza volt,0‐ Toyo nem ёlzett igazi fttdal―
mat. S kalё nё sen vonz6dott a nagyon apr6
dolgokhoz. E16szё r az agyttt talilta llagynak,一 ―
talttn a gyermeke utttn tttmadt illt 6rezte, 一一 s
aztin llap lllap utttn ku10nf61e d01gok tilsag。 ̲
salll nagyoknak lん tszottak neki,一 ―maga a laktts,

az otthollos szobttk, a fulke nagy viragvttzai̲
val, 一― m6g a httztartttsi eszkё zOk is. Rizsё t

paranyi tttlb61, IEliltiature pttlcikttkkal akarta

ellni, olyanokkal,

allllilyeneket a gyermekek

haszn洗 lnak.

Ezekben szeretettettesen engedtek neki,

s

mttskulё llben .lellrl volt fantastikus. Az ёregek
alland6an tanttcskoztak j6vttё r61.Vё gre az attta

igttf:'I∵
ullknak kinos lesz idegenek kё zt lalkni.

Mi pedig bregek vagyunk s nemsokara el kell
5★

68

hagyllunk 6t. Talttn igy′ gondoskocthatunk r61a,

hogy papn6vci tesszik. Epittetulllk neki egy kis

templomot.)
Mttsnap igy sz61t O― Toyohoz az antta:

Nem vOlna kedved szent papn6vё lenni?
Egy kicsike kis telrlplomban laknil, melyben
egy parttllyi oltir s apr6 Buddha‐
nek. 1旺

kё pek

lenll16‐

群嚇r導 り1∬
瀞ふ
3。

lZhi蹴

憲粘l eht借 鵠ざ胤 貯rl:話 慇

i nlilld6g a kё zeledben lehetn6nk. IIa

akarod, maid keresink egy papot,aki a sut―
rakra megtanit.》
0‐ Toyo

letttS認

淵

volt a szOb

be16egyezett; s csak azt kё rte, hogy

nagyolt apr6 01七 Onyё kot vegyenek neki. De az

anyJa lgy sz61t:

A j6 papn6nek minden holmiia kiCSiny le‐
het, a ruhttt kiv6ve. B6 ruhat kell viselllie,一
ez′ Buddha tё rvё Bye.D

Igy aztin ■仇birtttk, hogy olyan ruhit visel‐
jen,mint a tё bbi papn6k.

eⅧ
籍肥

}f:洗 確 hLi濫

meges

rrl::

itiぞ :[;:」::子

riII szedett
ldOzott
lrlert az An― dera mё g6tt egy kis kert te■ ilt el.
kё

ttlλll概 ::鑑

C競

〔Pitti

t驚

虚 61F境

s nagyon apr6 rubttkat sz6tt. Daё 洗1'a

allnak,

hogy a rendes hasznttlatra ezek tilsigosan ki‐

T棚 を
kVttb品 機fk」 犠錨 澁 謝
cser6be pici cs6sz6ket, apr6 virttgvttzikat s fllrcsa
el:牌

IV.

Egy rё gi,nagy templom,az Amida‐ ji udva―
1嵐 n6pitettё k az An‐ derttt vagy Papn6‐ teFrlplo―

mot.Az An― derん t is Amida― jinak hi就 嵐k s
Amida‐ Nijorainak s mas isteneknek szenteltё k.
Ellttttttk egy nagyon lis oltttrral s parttlllyi oltir‐

k6szletekkel. Apr6 irrlazsttmolyon a sutrttk pa‐
rttllyi mttsolata 洗1lt, s マoltak kis fuggё nyei,
csengetylii 6s kals‐ emOnoi is. Szulei halttla utttn

tё

rpefikat acltak a ker筍 ёbe.
Legnaboyobb ё■61rle a gyermekek tirsasigttban

telt;s ozt 80ha Sem n61ku10ztO.A japttn gyer―
■
Ilek‐

61et nagy r6sze a templomok utlvalttban

V″
』
Lli;∬ 8胤 :d瓢 ∬ 彎
Lttark認 艦
計
anya ё
rilt,ha gyermekei ott jtttszottak; s igyel―
meztette kicsinyeit, hOgy soha se nevessё k ki
a Bikuni― Sant.
Igaz, hogy kilё n58 n6ha",
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mollldtttk,《

de ez az6rt van, mert neki is

olt

r籠

nbelll igy bttIItak vele,

8zё

Nehttny llappal a temet6se utan egy Csom6
gyermek iё tt hOZZttm.Egy kilonc

《Uram》 , sz61t,(a meghalt Bikuni‐ san dolgi‐
ban jё vink hozzttd. Egy llagyon llagy λ
αλι

(sirk6)洗 llitOttak fel lleki. Sz6p haka.De mi

szeretn611k neki egy nagyonぃ nagyon kis hakttt

is adllli, mert 61et6belll tbbbszё r enllitette, hOgy

. S a k6farag6 megig6rte,
szeretne egy kis hak嵐 七

hogy k6szit nekiink egy llagyoII csinOSat, ha
uk lζ 午 洗t.4Z6・ 1や 卜洗t leSZel oly l壺 s
91ViSSそ
te is hozz旬 嵐rulsz▽ alamive1 211
Terlr16szetesen》 , feleltem.

‐nalttSTl∬ °
∬Iα路雅
鰍1「 難
:乱

De h航

tOk ezentil jtttszani?"
A lettnyka mosoll‐ ogva felelt:
Ezontil is az Allrlida‐ templom

d6れ ]。

ёves kis lettny

vezette 6ket.
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magyobb■ rlindig legfelillo Alattuk 6S SZinezetik
oly igyes, hogy lllindig IIlegtё veszti az idegent,
aki e16szё r l洗 tia.A zsin6■ ok,IIlelyeken 16gnak,

a fejbe vanllak er6sitve s a nyitott sztton be16̲

jik aram16 szё l testuket nemcsak,hogy tё

VI.A IABORU UTAN.
HyOgO,189う

.lll旬

kё t

magasz七 os f6nybell furdik, pttrtts tavaszi fё tty̲

ben, melyen keresztul a tivOli helyek a lttto―

mttsok b旬 嵐val birnak・ A fo■ Irlttk kё rvOnalai
61esek, de ■lllom szinttrnyalatOk idealizttlittk
azokat,mely kulё nben nem s可 嵐
句uk;s a Vttros
gё tti IIlagas dombok a szinttlnyalatok Oly
ё
平

´
elh6tlerl szё lDsё gし be burkO16ztak, hogy az az■ ■
szollemё nel【 tinnek.

A httlitOtt tet6k k6kes― szurke ereszё n fan―

tasztilus alakzatok lengnek‐ lebegnek s bttr ez

洗
ny nem ij e16ttem,m̀gis milldig gy6‑

nyё rkё cltet.Ⅳ [inclenfe16 ‑―

―

Irlint az igazi halak, s farkuk 6s uszollyail【
mozgttsa is tё k61etes.T6szomszё dom kerttё be〕 1

.5

Hyogo IIla reggel valalIIli leirhatatlantll tiszta,

a lit▽

kё

letes alaktra f可 ja,de mozgatta is aZOkat;6gy
s httlanak,
emelkedlllek ё
s stllyednek,fo■ ognak ё

magas bambusz‐

c61ё

―

kifogttstalalll p61dttny 16g. Az egyiknek na―

rancssirga hasa

ёs kё kesszurke hita valll, a
masik ezistszint, Inindkett6nek rendkivil nagy
szelrle van. Jilllint az ёg fe16 rё pilnek, suhog‐
nak, nliIIt a sz61 a nttdasballl.Iこ icsit od6bb egy
mttsik llagy halat l洗 tok, egy kis vё rOs lahallal
a htttttn. Ez a vё rё s apr6sig KillltOkit k6pviseli,

a leger6sebb japttn gyermeket,aki mir csecselII16

korttballl medv6kkel birk6zott s csapdat 仇1litott

a hegyi r6m madarainak.
Mindenki tutta, hOgy ezeket a nagy papir―

pontyokat vagy んθ kat csak az ёtOdik h6nap‐
ball, a fitk szulet6sё nek nagyszeri innep61ye
j‐

alatt szOktik kiakasztani, hogy mejelenё sik

ittsi papir―

valamely hiz e16tt egy fli szulet6sё t jelenti.

halak rOpkё dnek,01yanok s igy IIlozognak,nlint
"kttZ el,6sitve ‑ 616nk szi耐
az eleven halak. Nagy r6sziik tiz‐ tizenё 七1洗 bnyi

A sz016k azOn rem6nyё t jelk6pezi, hogy ilik a

hosszisttgi; cle itt ott alig egy l洗 bllyi csecse‐
m6ket is ltttni, egy‐ egy llagyobb hal farkttra
akasztva. N6mely Osz10pon nё gy‐ Ot hal is 163,

gy6zni, igy, lnint az igazi koi, a nagy japttn

nagysaguklllalk megfele16 magassigban, a leg―

ezeket a koikat. Helyettik nagyon hossz■

,

viligoll lllillden ttittba keri16 akad嵐 lyt le fog

ponty, mely sebes patakokban is az ir ellert
iszik. 」apin dё li 6s nyugati r6szё n ritkttn l嵐 tni

6s
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v6kony szOvetzttsz16kat tuznek ki, czeket llobo・
riknak nevezik s IIIlilllt a vitorlttkat,gerendakkal

6s gytrikkel figg61yesen er6sitik a bambusz‐
cё lё pё khё z

s rikit6 szinekkel kulё nbё z6 szeren・

cse symbolu血 okat

――

a polltyot az

ёrvё ny‐

ben, vagy Shokit, a d
feny6ket,

vagy

monok leg576z衝 6t, Vagy
tekn6sb6kttkat
―
― rttzolnak

rttuk.
II。

De a 2555‐ ik japttn esztellld6nek ezen a ra‐

gyog6 tavaszttn a koi a szu16i rem6nyokn61
valaIIli sOkkal lllagyobbat symbolizttlt, a httbori

Fttr脇 。
χ
l棚 :z￡ 猶
焉]出 u観器壁守

Japanrlak igazi szlilet6snapJa
h6ditttsttval kezd6dё
jё

―
― ]Khina meg‐

tto A httborinak v6ge; a

▽
6,kё dё s bttr,lIL6gis ig6rettetteS,S bir az
e ttru16 akadilyok nagy ё
s kerr16ny meg‐

el荀

p■ 6bttltatttsokkal

ttesztik,Japttn nem f61 s nem

kishituskё clik.
Illal洗

五 6pen ez az 6rittsi bnbizalom lesz a

veszteo Nem a gy6zelemb61 kifoly6 ij 6rz6s ez.
Ez ftti 6■ Z6s, melyet az ism6telt gy6zelmek
csak meger6sitettek. Att61 a pillalllatt61 kezdve,
hogy a httborit lrlegiizentё k,soha a legkevё sbbё

sem k6telkedtek a v6gs6 gy6zelemben.

」
ヽ Ilagy,

洗ltalttnOs lelkesiilts6gen kivil a lelki izgalomⅢ

nak mtts kils6 jele nem mutatkOzOtt.Egyesek
egyszeriben le is irtttk Japttn gy6zelmё t s heti
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anlint a kullrlamotoi ez■

:

Hason16k6pen miriadnyi jatё kttgyut is ttrultak,

melyekb61 a 16gnyomtts seg61yё vel nagyot puls‐ ―
1(anva repiltek ki a parafa‑10vcgek; ugyanannyi

iitё kkardOt
hal■ gjuk a

s szttlrltalan apr6 ki■

tё t

is ttrultak;

new‐ orleansi lij‐ 6vi cinkurtok zsivaittt

juttatta eszembe.Minden gy6zelem hirё re dur▽ 嵐
n
s olcs6n e16洗 llitott szines k6peket hoztak for‐

3a10mba,melyek,ha minclittrt nem is annyira
れ csat洗 七 嵐b■ ttzoltttk, Irlint inkttbb azt, alllllit a
p‐
fest6 elk6pzelt, m6gis er6sen felkeltett6k a llё
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szeretet6t.
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Kё zben ―一

計蹴

sOkkal tokdetesebben

sakk―
旬a

∬
――a szin‐

is megё rё kitett6k. Diadalaikat s h6si
zん

sukat megrё gzitett6k porcell嵐

ёnfelttldO̲

nOlll, ёrCben

s

dr̀gakё vekke1 6pen igy, Irlint a lev61papirOn s

a borit6kokon.
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■ohamttt egy khinai hadtest ellerl,

■lindezeket

riょ
i∫
tttrgyalttsOk alatt
nhatalmilag rrlegakart olni
egy khinai felhatallrlazOttat,Irlindeχ l igy tё rtё nt,
ahogy azt a llё p kivttnta 6s virta. ]De mikor a
b6kefeltё teleket kihirdett6k, Oroszorszag kё zbe̲
16pett s biztOsitotta FraIIcia‑ 6s Nё metOrszttbO

segits6g6t Japin ellerl,hogy IIlegf61enllitse.Terve

azonban nem vttlt be;a kormttny jilliutsut jit―
a

̲̲

l

tOk

y

tts
ёs

koztak.
A hibOrit s boy6zelmeit a kilё nbё z6 iparttgak

szott s me3hiusitottal lrlinden vttrakozttst felil―
IIlu16 engedlrlё nyekkelo JalDin mttll rё g nem

agg6dott katonai hatalma miatt. Tarta16ka er6‐
sebb volt, nlillt alltilyeIInek valaha rem61tё

k, s

neve16si rendszere 26 ezer isk01葛 aballl egyetlelll
6rittsi farag6 k6szulё k.sttit terilet6n llllinden
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011ens6ggel szembe sz嵐 1lhat.De tenger6szet6111ek

a lllemzetet.JL sz61洗 sszabadBttgot lllegszullltett6k;

meg volt a maga gyenge oldala, s eztt Japin

a sttt6t szigoruan eln6mitottttk; s miutan a

nagyon is j61 tudta.Hai6hada nagyszerien ve―

hadisarc e16nyё 8 1eSZallitttsa feiё ben ViSSZa‐

nnyi cirk嵐 16kb61 洗1lt. Adnlirilisa kё t
zetben megsemmisitette a khinai h可 6hadat,

zetett kё

csatoltak a Liao‐ Tulllg f61szigetet Khintthoz,Irleg‐

itkё

kё tё ttё k

anё lkil,

a bё k6t. A kormany igazttll kifogas‐

hogy egy h巧 6t is vesztett volllla; de

talan e16reltttassal intё zkedett.A japin fei16d6S‐

lllem volt elё g er6s ahhoz,hogy httrollll egyeSiilt

llek ebbell a periodusiball egy k01ts6ges hibori

a iapan had zё me a tengeren in■ on volt.

volna az iparra, kereskodelemre s a p6nzugyre

A beavatkoztts legalkalmasabb pillanatttt va16‑

egyarillt.De a nemzet buszkeseget melyen meg‐
sobezt6k, s Japan m6g lrlost is alig tud meg―

eur6pai hatalom h可 6hadttval szembeszttl巧 On;s
ban Ogyesen valasztOttttk meg; s c61juk va16‑
szinuleg tё bb ▼olt egyszeri beavatkozisll洗

1.

A nehё z orosz h可 6kat felszcrolt6k a harcra;
s ezek va16szinileg egyed■ll is legy6ztё k volna
a japan■ Ottat,ha ne.n is kё nnyi szerrel.De
az orosz acti6t hiFtelen megakasztotta Anglia,
kOmolyan kiielentVe Japttll i■ lnti sympathi洗 ‐
ittt・

PttT h6t alatt Anglia olyan flottat bocsttt̲

hatott az ttzsiai vizekre, mely rOvid ktzdelem
utin sz6tverte volna a szOvets6g pttncё losait.
S egy orOsz cirka16 ogyetle■ l lё v6se az eg6sz
viligot httboriba keverte vOlna.
De a japttn h巧 6had szenved61yesen szeretett
volna megverekedni, egyszerre ll■ ind a harOm
ellens6ges hatalolrIIIlal. Heves kilzdelem lett
volna, mert m6g illlxlttban senl aclta volna meg

Oroszorszttggal llllindenesetrO kttros hatissal lett

bocstttani Vezet6inek。
III.

HyOgo,m句

:15・

A Khinttb61 visszat6r6 Matsushillla― ]Kan ho■ ―
gonyt vetett a B6ke kertje e16tt.Nerrl egy colos―
sus, habttr lllagy dolgokat vitt is マ6ghez; de
alrliIIt itt fekszik a llapf6nybell, term6szetesen
hatalllrlasllak tunik a kё k vizb61 kiemelked6

k6szini ac61 er6d.

Megelllgedt6k a boldog l16pnek, hogy meg―
tekintsё

k,s ezek igy k6szilltek re洗 ,Irlint valallli

to A hadsereg
Se htttOtta volna meg zttszl可 洗
hason16k6pell kivanta a httborit. A kormttnynak

innepё lyre s tirtё k, hogy 6n is velilk
tartsak. Ugy tetszik, hogy a ltttogat6k tё mege
a kikё t6 6sszes csolnakiait kib6relte,oly sokan
kapaszkodtak a pinc61osra,lnikor lllegё rkeztink.
Lehetetlen,hogy ilyen tё meg egyszerre metten
a fed61zetre; vttrnunk kellett, llllig soronk6nt

llrlinden erej6re szuks6ge volt,hogy vissza tartsa.

szttzakat vittek oda 6s hoztak vissza. A his

magttt egy japttn vez6r sem,s egy japan h可 6

templorrli′
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tengeri leveg6n ke119mes a viris; s 6rdemes
megiboyelni raz iltalttnos ёrё met.
′
W[icsoda moh6 surg6s azOk kOzt, akik ,6gr0

kihllzzttk 6ket; s a n6k nelll bis■ llnak, hOgy

vizesek lettek,mert,azt mon両 嵐k,igy eldicse‐
kedhetnek av▽ al, hogy 61etuket a Matsushillrla‐

Kan embereinek kё

szё nhetik!

T6ny igaz, hogy

nem igeIL fl11ladhattak volna meg;a kё

zё

ns6ges

h晰 6sok 16gitta Vigyttzott rttuk.
Azonban a k6t itti n6 ёlet6n61 sokkal fon―

Kan embereinek; s a n6pnek

igaza van, ha szeretё t6vel akar nekik izetni;
mert egy szabttlyrendelet IIIlegtiltotta az葡

嵐nd6k―

adist. lL tisztek 6s a leg6nys6g bizonytt■ a f洗 ‐
radtak, de aZ6rt kedves e16z6kenysё ggol turik
a to1011gttst 6s kё rdez6skOd6st. Ⅳ[indent apr6ra

megmutatllak s megmagyarttznak; a nagy, har―

nlinc cm. kaliberi ttgyit tё lt6nyeive1 6s szab嵐 ‐
lyoz6 k6szu16kё vel, a goly6sz6■ 6kat,a tOrped6k
gё pezet6t; a villamos keres6 k6s7」 ulё ket.Engellll,
az idegent is, akinek hiilё n belё pti enged61yro
lt,
volt szuks6ge, kё rulvezetnek lent ёs fё ■
mё g azt is elturik,hOgy az admiralis kttut句

6‐

ben megbttmuttam ttZ uralkod6i pir arck6p6tタ
s elrrlesё lik a yalni ttkё zet r6mes tё I七 6net6t̲
Kё zbell egy egё sz, gyё nyё ri napra a kikё t6‑
beli kopasz vё nek,asszonyok s gyer五 ekek vettё

kardiuk markolatttval jん tszanak,vaboy megtanit‐

jttk 6ket, hogy karttukat felemelve, hogyan
λθた% Bα ηz6ι t》 S a fed61zeten az
kittltsak'、 rθ づ
執rllyё kban gy6k6nyt teritettek a fttradt anyttknak,

ahova lekupo■ odhattak.
Csak par h6nap e16tt ezt a fodё lzetet bttto]・
eコaberek v6re
boritotta. Itt― ott mё g milllden
surol嵐 s clacttra is lathat6k egyes sё

tosabb valami6rtis kё szOnettel tartozik a nemzet
a ldatsushilrla―

￨￨

at lttatsushiIIla vezё nyletё t. A tisztek,kadettok 6s
matr6zok nem sttn洗 1鳳 k a fttradsigot, hOgy

regekkel
tetsz6stket lmegnye巧 6k・ Nellttlllyan az ё
besz61nek; mttsok engedik, hOgy a gyermekek

sorra keriltek! IIlilyen tolongtts, nyuzsg6s, ka―

paszkodis! K6t n6 a vizbe esik, a matr6zok

k

￨￨

h可 6t k6t 6ri洗 81

talttlta,
sebezhet6 r6szeit a kisebb lё vegek zttpora tё rte

grttnttt

at. Ki洗 1lotta a heves kizclelrnet, de kё zbelll

elvesztette
4280

leg6nys6ge fe16t. Urtartalma csak

tolllna;

kё zvetlen

ellenfele pedig k6t

7800 tonnis khinai pttncё los volt. Kivil a
mellvё rttё n nem l嵐 tni m61y sebhelyeket,mert
az ё
sszeroncsolt r6szeket ijakkal helyettesitet‐
k;de vezet611111 biSZk6n mutat a szttmos javi―
tisra a fed61zete■ l, az ac61洗 llboookra, melyek
kibirtttk a harcot 6s a pu8kaport,s egy rettenc―
tё

tes horpadttsra, melyb61

keskeny reped6sek

sug洗 ■oznak sz6t a lё vegsttIIc lttbvastagsttgi ac61‐

jttba.Azon 3072 cm‐ es grttnttt ittat mutatta,

6D。 《
Mikor jё tt》 ,mes61te,
ilyen magaslla rOpitette az embereket."

Illely 16ket itё tt a h可
a lё k6s

(Kez6vel mintegy k6t lttbnyi magassttgb&muta‐
んoた οrο

￨

￨

￨

￨

￨

￨

t6t foltok, s

a n6p gyё ng6d tisztelettel n6z rettjuk. A pa―
rancsnoki

￨￨

￨
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lott.)《 Abban

meleg 6vszak m6g nem nュ ult el eg6szeII.Ezok a

hogy a kormttny mellett lev6 igyukat sz6tron―

imhoz,(ezek iS 6pen hogy kikorultek az isko‐

a percbe■ l lrlinderl elsё t6tlilt; a
kez6t se latta az ember. Csak k686bb lttttuk,
csolta s a leg611ys6get lrlind megё lte.Egy pilla―

nat alatt 40 emberiink esett el s m6g sokkal

bb megsebesult; ah可 6 azon r6sz6r61 egy
ember se me■ lekiilt. A fed61zet lttllgban ttllt,

tё

mert az ttgyukkal hozott t01t6nyek explodttltak

katonttk annyira hasonlitottak volt tanitvttlllya‐

b61) hogy akaratolll ellen6re is elszorult a
kegyetlensё g ilyeII gyer―
llrlek‐ ittakat csatttba virlni. A iatal arcok oly
]嵐

szivelrt, ligy ёreztem:

nyiltak, oly

kedvesek 6s

んrtatlanok

voltak,

Hlintha az 61et nagy bttlllatait nem ismern6k!

M6g a silyos sebesiiltek is,

Soh'se fё ltse 6ket", molldta arlgol utitirsanl,
aki 61eto rlagy ■6sz6t tabo■ ban toltё tte, helyt
洗1lnak ezek magukё rt." Ttldom",feleltelln, de

16k tovabbitottttk a vizet. ]De a nagy ttgyt egy

tam: ezekt61 inkAbb f61tem 6ket, Πlint a khinai

s igy egyszerre haroolllli meg oltani is kellett̲
ぁkiknek se arcttn,
se kez6n nelllll ▽01t mttr b6r, igy dolgoztak,
Irlintha nem 6reztё k volna a kinokat, s haldok‐
lё

vё sё vel eln6111itottl■

k a Ting― yuent. A khinaiak‐

nak eur6pai tiiz6rek is segitetteko Ha nelrl
kellett vollla nyugati tiz6rek ellen harcolnunk,
↓
αθνοη づ
S λσ νtt Jθ ι
ιυοJ,oα
θνοZθ J''2悦 ηλっ
".

'lη
p tavaszi napOn
Igazat mOndott. S ezeIL a szё
IIrti selrl okozhatott volna nagyobb
ёrOmet a

Kan embereinek, IIlirltha paran‐
csot kapllak, hogy k6szulienek al harcra s
timadittk meg a kikё t6n kiv● l hOrgonyoz6
Matsushillrla‐

orosz cirk嵐 16kat.

a lizra, al fagyra, 8 malldsuFiai t61re gondol―
goly6kt61.))

A katona― vi■ osokban t61tё tt 6veiln nyttri est6i―

nek gyё nyё ris6ge a kti■ tsz6 volt. melylyel
estё nk6nt a katoǹり kat egybehivtak s a pihen6s
De a httbori alatt a takarod6
ideiё t ieleZtlk・
nyuitOtt, panaszos han』 ai mttSk6p hatottak
■洗mo Nein hiszeIIll, hogy valanli kiilё nё s clallama
rz6s―
va■ l; de eln16kszerrl, hogy y16ha kalё nё s ё

sel fuitttk,S mi=Or a hadtest 6sszes ktrtteib61
nё r―
egyszerre emelkedett a csillabook fe16, a tё ■
s6gtikben kttprttztat6 hangok 6des melallcholi嵐 ¨

jttt soba sel■ l

IV.

Kob6,jun.9.
Mult 6vben, IrlikOr Shil■ onOsokib61 a f6v洗 ‐
rosba utaztalrl, szttmos csa,patot lattam a csata―

t6rre vonulni;

feh6r egyenruhttban, mert a

fogom elfeleiteni.S嵐 lmaimban

mettelent e16ttem a′ mesebeli kirtё s, aki az
ellensё ges ittusttg eraё t felsz61itta, hOgy adia
■
neg magん t az O■ 6k b6kc kisё rteties nyubCal―

manak.
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se nevet6s, de m6g beszё d sem
halltttszott, a csendet csak a vonu16 csapat

kё rillё ttunk;

Nos, Ina vё gign6ztem nehiny ezrecl hazatё r‐
t6t. Azokban az utcttkban, melyeken keresztiil
kellett vOnulniol‐ , hogy a kob6i tt1lomasr61 a
NankO― Sanba― ― Kusunoki lttatashigё h6si szel・

lem6nek szentelt tellllplom一

iitemes

a

m∫

1

rrleg.Alig
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ott arcok,sokRII
tk6k tё li egyen‐

jussanak, z01d

kitaposott,
ll【
az edzett katona

衝
・

galyakb61 tliadaliveket allitottak. A polgttrok

6000 yent adtak

ёssze az els6 bankettra,IIllelyet

a hazat6rt harcosok tisztelet6re rendeztek, s
ll10Staniig mttr egynohttny csapat r6szestlt
ilyen kedves fogadtatttsball. A templom udva‐
rttban ll16 f61szert, ahol a bankettet tartottttk,
zttsz16kka1 6s kOszOrikka1 6kesitett6k;晰 嵐ndё kOt
is adtak a csapatoknak, ёdess6geket, cigaretta‐
kat,apr6 tё rilkё z6ket,Irlelyekre dics6it6 verseket

nyomtattak.
A templom e16tt igazttn sz6p diadalivet emol―

tek, horr1lokzatttn

aranybetikkel

iidvё zlet ll10tti tet荀

6n, egy f01dgOmbё n,kiter‐

egy khinai

jesztett szttrnyakkal egy s61yom ilt.
A temp10mhoz kё zel es6 嵐1lomttsOn, Manye―

Irlonnal az els6k kё zt vttrtam. A vonat meg‐
6rkezett, az egyik 6r felsz61itotta a kё

zё nsё get,

jarttsa 701七

.Gyermeki

akik k6pesek a fё ld b̀

rnak, akik
s akik ёltek;f6riak,

szttllni; fё

szenvedtok. Arcukon lllem latszott sem
S(lfl:易
ilil l」

ё

rё l■ l,

ξ

:a:嵐 li:lllieTel』 1:き ,::llllltl

譜T棚胎
:imrk:塊 ∫
職
癬
押T'ぶ rk上 胤織1
蹴 e出 腱
留昔∬
menetkё zben, s nekem eszembe jutott egy
鶴LT
肥府 詰茸tittrRe警 路∬吼淵♂
HLWittj曽

1軌

t6rt6t n6ztem, f旬 6 ginymosoly volt ez).SOkan
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a盤

a n6z6k kOzё tt, akik meg6reztё k a vttltozis
okttt, szemmel l嵐 that6an megvoltak hatva. ]De al
katonttk azё rt mOst jobb katonttk 7oltak, szi‐
veslitttst, kё nyellmet s ajム nd6kokat talttltak s a
n6p forr6 szeretet6t, s aztttn, ■6gi csalttdi tiz´

helytkn61 a pihen68 7洗 r rettllk.
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lhetlllek vissza 80ha Sem."

Az ёreg eIIllber egyszeri koln01ysttggal felelt:
Lchet, hOgy a nyugati n6pek azt hiszik,
hogy a llalottak soh'sem t6rllek vissza. ]旺 i neln
hihetliuk eZ七 .Mert

nincs japttn halott,aki vissza
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llicsa soh'sem bizonyult rossz tanttcsnak.
6ven ttt e16g boldOgan 61tek egyutt; ez

alatt f6巧 O oly ■gy01mes volt vele szemben,
amilyen■ gyelmes csak lehet egy ■atal japttn

keresked6 a feles6gё vol, akinek a lelke sOkkal
ёv6n61.
S aztttn egyszerre elhiclegult, 。ly hirtelen,
hogy Haru biztosaII tudta, hogy oka ■
lerrl az

inOmabb az

∇
olt,amit61 egy gyermektolen asszony jogOsan
f61het. llEivel az igazi okttt lleIIl tudta kitttlttlni,

meg akarta gy6zni Onmagtt arr61, hogy halllyag
volt kё telessegei tetteSitё s6ben, hibttt keresett
嵐rtatlall lelkiisllleretё bell,

s nagyolll,

nagyOn

iparkodott f6可 e ked76belll jttlni. De az haitha‐
tatlaII maradt. NeIIIIl mondott ugyan s6rt6 sza‐

vakat,

de hallgatttsan megё reztO, hogy csak

visszatartia azokat. Az e16ke16bb japttlli llleln
igen httland6 felesё gё nek s6rt6 szavakat mon‐
dani. Ezt kё zё nsё ges 6s brutalis d。 1。 gnak tart‐

jttk.A mttvelt f6rfi,ha nyugodt ked61y嵐

ban van, m6g feles6ge

1lapot―

szemrehttnyasaira is

udvariasan fOg felelni. A legegyszeribb illelII‐
tudtts is megkё veteli ezt a magatartast Japttn̲
ban IIlinden igazi f6rit61; 86t lrli tё bb, ez az

egyetlen巧 乙
nlatOs magatarttts.Egy inom 6s ё
rz6‐
keny n6 11em soktt vetn6 magttt altt durva
bttllism61・lnak,

az eszes n6 m6g meg is

ёln6

magit egy haragos pillallatban kiatett sz661・

t,

s az ilyer1 0ngyilkossttg eg6sz ёlet6re kegy▽ esz―
tett6 teszi a fё ttet.De vaIInak sima kegyetlell‐

―
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valtOzOtt, 一― IrliIItha sz6nyegbe burkolta volnal
a sziv6t,, 一― mondtak a cse16dek. Tё llly, hogy
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dig Jobban 6s JObball
vё gs6

ёsszehiz6dtak fё lё tte, a

61・ a g■inya‐ 6s rolllllttBttig. Haru ezt lllem

tudta. Sorrlllli rosszra serrl gondolt lllindaddig,
mig fё IJe kilё nё s宙 selete rendess6 nem▽ 洗lt,s

akkor is csak azё rt, mert

ё
szrevette, hogy f6巧 e

keresIIr16nye ismeretlen kezekbe jut.Soh'sem
mondta meg neki, hol tё lti az est6it. S 6 nem
mert k6rdez6sk6dni, nehogy f61tё kenynek goll―
do巧 a. Ahelyett, hOgy 6rz6seit szavakban kife‐
jezte volna, 01y kOdvesen bttnt velo, hOgy egy
eszesebb f6巧 Inindent kitalalt v。 llla.De 6,az
izletё t kiv6ve, ё
rz6ketlen vOlt lllinden ilttnt.
Az est6it folyton misutt t01tё ttei lelk五 smerete
gyё ngiilt,

tttv0116te hosszabbodott. Harut arra
tanitotttk,hogy a j6 felosё g 6bren v洗 巧a meg
ura hazat6rt6t; s mert 6 is igy tett, ideges 6s
l洗 zas lett az 嵐
lmatlansttgt61, s mikOr cselё clei,
kiket a rendes ic16ben j6sttgosan elbocstttott,
visszavonultak, oboyediil maradt gond01ataival.
Csak egyszel., ■likOr nagyon k6s6111 t6rt haza,
jogyezte meg a f6巧 e: Sttn洗 10m,hOgy oly sOk6
vart rttnl, ne tegyo Ozt tё bb6." S akkOr f61ve,
hOgy igazttl1 30ndOt OkOzOtt neki, kedvesen,
mOsolyogva igy felelt: Nellrl voltam 仇lmos, s

noIII vagyOk fttradti k6rlek uramフ

ne gorldo巧

velem.ゅ Igy httt tё bbet neIIl tё ■
6dё tt vele,ё rult,

hOgy szavttn foghatta; s nemsokttra ogy eg68Z

荀SZakttra killllaradt.KOvetkez6 奇jel iSmё t,sa
harmadikOn ttra.A harmadik tt utttn m6g
reggelire sem t6rt haza; s Haru tudta, hOgy

li5
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itt az idoie,mikOr,mint feles6gnek,kё

teles¨

fon洗 1,

ami az 61ethez kё

tё tte,

olszakaclt. L7reg―

halt.

Term6szetesen volt llEleglepet6s,kё nnyek,sz6‑

de hittbao Szaladtak orvosё rt. De 6
pen fekiidt ott, nlinden
fttda10m 6s harag eltint az arcir61,s mosoly‐
gott,mint az eskivtte rlapittn.

litgattttk‐ ,

fehё rell, sz6tlanul, szё

l is ettё

tt,S6m6g

K6t orvos is jё tt a k6rhttzb61,japttn katona‐
or▽ osoko

Nyiltan,kem611yen k6rdeztekk6rd6seket,

hogyan tudntt leg‐

molyek t6rszlirttsk6nt hatoltれ k a tetelrl mellett

azt, a mit kOteles‐

tё rde16

f6■ ■ sziv6be. Megmontltttk neki az iga‐
zat, IIlely hideg 6s 61es volt, mint egy ac61・

penge, 一― s magttra hagytttk halot句 洗Val.
Az emberek csodalkoztak, ho8y neIIII lett

ielentette:

五z

ttγ ttθ

papp洗 , bizonysttgttul, hogy lelkiismerete fel‥
6bredt.Most is nap― nap uttn selyem vё giei 6S
osakai istenszobrai kё zё tt ul, komolyall s

sz6tlanul. Segedel Jo urnak tartittk, SOha egy

ι
ι

"

karCsi teste reme‐
gett a lttzt61 s a fう jdalomt61 6s az iszonyatt61.
A fё rtt IIlegdё bbent, mert ahelyett, hogy a szo‐
Elё be tilrlolygott,
cg6s7」
"ο

kott l■ lo

kis kez6
a szem6
rajat k

dvOzё lt

egy
agadta
Sel
.llrlinth
vala
e; ̲̲ SZ61ni al‐

art,

a,kieiteni:《 ―lllα ια?》
gyё ge keze eleresz‐

tette, s

OS01lyal zttrta le; s

P・

m6g lrlio16tt f6巧 e felfoghatta volnal,ё sszeesett.

Hittba akarta

eJJelig

dolgozik; s megvttltoztatta lak6hely6t. Iclegenel・
]t,s tu]可 ‐
la巧 嵐
k a csinos httzat, ahOI Haru ё

donosa sohasem l洗 togatta meg・ Talin me■ t
att61 f61, hOgy ltttn洗 , allllint egy karcsi ttlny
ViFttgOkat rendez vagy irisz― szeri bttjal a t6‐

de csak
Te?))

(

haragos sz6t sem sz61. Sokszor k6so

巧e magahoz tё ritenl;a gyenge

ban iszk嵐 16 aranyhalak fё 16

bttlik‐

De birhol

kball, litia
洗
a sz6tlan jelens6get ttgya fttё nё l, amint

logyen is, nё ha, a csendes esti 6■

Vartta, sinlogala S CSOllldeserl csillositta rl・

bttit,

melyeket egykor, csak 6ppen pr6ba kedv66rt
visel七 .

llttskOr, 一
― tev6keny 61et6nek legelfog‐
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1altabb pillallataiban, 一
― a nagy izlet ztta el‐
hal; f6kё nyv6nek a betii elhal▽ 洗nyodnak B

eltinllek, s egy panaszos kis han3, melyet az
istenok nem hagylllak ol■ 6mlllni, kё rd6en sigja・
嵐rva 8ziv6be ez egy sz6t: 一一 ノL,oα ι
α?"

VIII.EGY PILLANTAS A CELZATOKRA.
I.

A nyilt kikё t6beli idegell‐ telepek feltin6 ollen‐

t6tbel1 1llanak kornyezetiikkel. 」61 rendezett
utcttinak csinyasttga a foldnek nellll erre az

」
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hoztttk v01na a tengeren; vanlllak itt darabok

Liverpoolb61, 'Marseilleb61, New‐ YOrkb61,New‐
Orleansb61, s tiz̲tizenё t kilom6terrel od6bb
vanllak ko16nittk, melyek trOpikus v洗 ■Osok da‐
曇 ギ 憮
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一― az indiai
b0011d01hat6 alakli lak6httzakat,
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bungalowt61 kozdve a tO■ nyOs 6s ives ablalki
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Litni templomtornyokat, gyttrkё m611yeket, tttv‐
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az angolok tё bbs6gben vannak. E hatallmas
llemzetek hibttit 6s erё nyeit itt sOkkal jobban

講颯 忘

tokat tukё rlivegge〕 , jirdttkat 6s va,siti sineket.
Vannak reggeli― ёs estilapok, foly6iratok 6s

lISi器

塊 ;6Lk龍 肌 :
遭脚
卜■ Illl∫ねr霊。ピ
6vodttk.ヽ ranlllak villamos‐ 6s telefon・ tttrsasagok;
k6rhttzak, tennis7Jpilyttk, bOrt6nё k, 6s van ido―

gen ro
gy6gys

lde
ege

n6k; i
Egyik

6k
Van a t6zsde, s i

e16ada

rselllyeket 6s felol

p6kek

nz6knek mon両 嵐
ё
k magukat,s akik a conventio‐
nalis ttlarcot az6rt viselik,hOgy az emberek e161

k;

a kё z

csif hist6rittkat, melyekr61 11em 6rdemes sz61ni,
de hallunk nomes 6s ёnfelttldoz6 tettekr61 is,
derё k cselekedeteket vittek▼ ё
ghez OlyanOk,akik

01rtttS6k azt,ami a legnemesebb bennik.

″彙舞野 グlTttld岨 棚 t霊肌
江
zsugorodnak,一
el:き

ason16k6pen a m

‑Okair61 mindittrt SZ61ok.T010‐

peik, IIlelyek hirtelell f可 16dtek, a rlyugatindiai

is; s n6ha‐ n6ha egyik‐ lmttsik szintttrsulat vilttg‐
n itt iS megtt1l ogy id6re,megnevet‐
kё rili t句 洗

nagy gombavttrosok"m6両 洗ra,fei16d6suk

rflakat, s megrikatta a n6ket, csakigy,
mint otthon. Vannak cricluet pttlyttk, 16verse―

utin

teti a fё

uY亀

k∬ 宙譜
ち
も
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ztts ztta,a Zenekar csattogttsa 6s alkaloIIladtttn
ebOy‐

egy halrmOnika sivitisa; igazttlll, csak a kin‐
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kod6 elom m6giS az angol s az amerikai,

lit̲
sz61agos tet6pontittt kev6ssel meghonosodttsuk
ёrt6k el.

A telep kё ri1 6s megett az

anyavttrosD ―一

a tulttdOnk6peni japin vttros ― ismeretlell
■eb016i tettednek. A letelopultek itlaganak ez az
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egyszer is megn6zz6k. Nem

ёrdokli a nyugatit,

mert 6 nem a szok洗 80k tanulmん nyoztta,hanem
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a Fё ldkozi‐ terlgeren, 一― s
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a Fё ldkё zi‐ tengeΥ
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五yabb rangi volt a parasztn洗 1;de ezek az ide‐

gen bevム ndOr16k a hercegek loereszked6s6t s a
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nem b6kILak SZttntttk.
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k00ka, JapttnILak els680rban a bevttndOr16 ide‐
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eb6di6t egy japin vend6g16b61, ё h6t sen6rt

idogenek s a japttnok
toll szaporodOtt,

t‐

adad嵐 七
.

一―

idegen httz》 ‐
ban lakik,

F61ig― meddig

melylllek azonbanjapan a tulaJdonosa´

Wt盤 渉Y塩 3d

Sz6nyegei

vagy gy6k611ye janln gyttrtllrlillly. Bitorttt iapttn

asztalos k6sziti.01tё nyei, feh6rnemtte,Cip6i,
japin… 洗
ruk); mosdattn,
s6tabo句 a, erllytte
mё g a szappanon is japttn ir洗 可elek vallnak.

Ha dohanyos,manila‐ szivattait a japin t6zsdё ‐
ben dobozonkint fё l doll嵐 rral olc86bban veszi,
IIlint bttrlrlely idege五

嵐rihttzballl. IIa kOnyvle

vall sziiksё ge, sokkal olcs6bban fizeti azt a ja‐

kё 五
yvkeresked6nё l, IIIlint az idOgOIIn61,
s a kivttnt lnivet nagyobb 6s jobban felszerelt
raktttrb61 vilogathatta ki.Ha le aka輛 a mag晟
f6nル 6peztetnl,Japall muterembe megy:idegen
pttn

f6nykё p6sz neln tudna megё lni Japanban. IIa

valami disztttrgyat akar,japttn tzletbe megy,az
idegen szttz lDerCenttel tObbet k6rne 6rte.
IIa pedig csalん dOs embelち naponta japin llll16‑
szttrost61, 1lalkeresked6t61, tejest61, 8yimё lcs‐

6s z01ds6gkereskec16t61 visar01. Meglehet, 1logy
egy ideig iclegen fiszeresn61 foja venni az an‐
gol vagy amerikai sonkttt, szalolllnttt, konze]・ ve‐
ket stb.‐ t; de k6s6bb r巧 。n, hogy a iapttll izle‐
tekbell az ugyanolyan ■lill16s6gi arit。 lcs6bban

katta.Ha j6 sO■ t iszik,az va16szin61eg japAn
serf6z6b61 va16; ha j6flita aSZtali bo■ t vagy
llk6rt akar,a japttn keresked6 olcs6bban adhatta
azt,Irlint az idegen.

ヽア
a16ban az egyetlen,aIIlit

１

japttn kerosked6sben llem kaphat, azok a dol―

１
１
ｆ
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gok, melyeket igy sem tudna megvenni,

a両 嵐
k

一一

el,Vagy hamisitottik az importttlt ttri‐

kat, utinozva az idegen vё ttegyeket.De a
j6zaneszu japttn keresked6k nagy ■
6sze elitё li

drttga dolgok, melyoket csak gazclag ember sze―

ban valaki
rezhet meg, s v6gul, ha csal洗 両洗
lrlegbetegszik, japttll orvos tanttcsttt k6ri, aki

ez

tiz szttzalё kkal olcs6bban teszi ltttogatttsttt,Irlillt

生 honi keresked6k becsulote‐
meg fog szunni. コ

生z idegen orvos most
eze16tt az idegen or▽ Os. 」

sen is olcs6bbak lehetnek az idegenekllё l,Irlert
nenlcsak olcsObban tudnak meg6111i, de a ver―
senyben lr16g vagyont is szerezhetnek.
Egy ideig lrlindezt i61 1嵐 ttttk a telopeken.De

mttl nehezen birnal meg61ni, hacsak a praxi―
8洗

n kivill privttt vagyona nincsen, IIa az ide‐

rl
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keresik, mё g ha k6t doll洗 rt is k6r lttto‐

H盟

or▽ ost

erk01cstelens6geket,

s

a

b■ i nelrlSOkttra

az a t6vhit m6gis fё nnmalladt, bogy a lllagy
viteli

ё
s behozatali c6gek megdOnthetetlenek;

gatisiё rt;mert ez IIlaga szttllitta az o・ VOSSttgOt
is, oly l■ on, mely az idegen gy6gyszer6szt egy―

hogy ё
rё kk6 ollen6rizhetik IIlttd a nyugati keres‐

szerien tё llkretenn6. 1旺 int llllindenitt, igy ter‐
m6szetesen itt is val■ klllё nbsё g orvos 6s orvos

ellenillni az idegen t6ke silyttllak,s nerrt fotta

kё zOtt;

ked6st; s hogy egy japttn ttrsasttg sem fog
oltuttdonitani felhaszn洗 1洗 sttILak a m6djttt。 一
A kiskeresked6s terlll16szetesen el fog pusz―

de a ll16metul tud6 japttn orvost, aki
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TS艦 ″ nw;lZttrittsVttl
os nem igen versenyezhet

llak, s erejik nagyobbotlni fog.
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ezek a kuls6 vttltozttsok megtё rt6rttek,a

ftt egymiS irttnti t6nyleges 61z6se,一 ―a

yugat 6s Kelet kё lcsё nё s ellenszenve nё veke‐

li―
dett. A kikё t6kben kiadott kilenc・ tiz angol ■
sttg nagy ■6sze hulnorosan vagy megvet6en

lllap‐

nap utall kifejez6st adott ezen ellellszenv‐

nek; s az egyik hatalmas hazai sttt6 k6szs6‐
geserl vigott vissza ugyanigy,1王

a az

anti Japttn"
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uJsagok nem k6pviselt6k is a tё bbseg
llleit,一 ―de

erzel―
pviselt6k,一 ―

azt hiszelrl,hOgy

vegre ls az idege

azt kё

lDek

n07eked6

hata11■ 嵐
t
altgol lapok・ bttr

yttt S pri tbl°
Japan"
A
munkatarsai kiv嵐 16可 sagl・ 6]SZes
ヒ7oltak,
el°

tak ttt
Az an

mberek s
llem tud―

r

ilyOzni.
a biro‐

V嵐 両洗

dalom

elens6gi
kikё t6k

skandalumait.
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a khinai. httbori kitё r6sekor
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Vett6k

az eg6szrtiara illtak.Ezt az elittrttSt nkё
k6pzelt

kudarcOk

zelmeket

tt・

atlan gy6・

;a
kic

r

・
a hiboril
k,azt hangOztati S mik°
gy:
megengξ meguzentё
k Japttnnak,hOb・ y veszё ttk'h°
gyen."Kidtё
)sobb Oroszorszig
tapsoltik,

zenv6t

eiS6t
rneg‐a
lit61t6k

76rb01i aI S Anglia
k・ EzokrOkOnskoZbe16p:yess6
1e―
a kiielent6Sek abban
az
id6ben t6 gol°

,

keltette, mely az Osszes idegelleket japttn tё r‐
7611yOk altt htttotta,一 s nem ok ttlklil f61tek

n#冨

61W電

戯 ∫el徴
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亀洗
aZ el衝 Olei t6nyleg 6szrevehet6k「voltak abban
az ttltalttllos httlalrlban, hogy belekё

sselllek 6s
n e16‐

meg86rts6k az idegenoket, meg a ritkム

fordu16, de p61dん s er6szakossttgokban. A kor‐
nё IIIzetharagittILak

a

z
enDek, az akadttlyol
megen had6k d可

?聖 lTTttesI量 篤 se淵

mttny megint j6nak ltttta,hogy felsz61atton a

′
′

A Ilemzeti k6
vitte a japttn

伊椒 肌

nt hatottal [ erre az
engesztellVe,
oly 86rt6sekkё
letetlen
n6pre,IIlelyeket sOha serrl fOg

ilyen kifeieZ6SOi ellen;s ezek

hamarosan meg is szintek.De k6ts6gtelerl,hogy
1嵐 nak kOszё II‐
s a nagy telllgeri hatalo■ ■ Japttll irinti

mogszも n6siket az AIlglia irttnti b洗
hettё k

magatartisa llagy fontossiganak, abban a v洗 1‑
、sigos id6bell, mikor a viligb6ke forgott vesz61y―

ben. Dacira keleten lak6 alattva16i szenvedё ―

hlk珊

肝
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:1,T'a電 :I

ヤezet6i h洗 1嵐 sak voltak 6rte. Mttsku10nben a

telopesok s a Japム nok kё ttё tti
leg rossz ▼ёge lett volna.

gyilё letnek t6ny―

Eleilllte ez az ollonsё gesked6s pusztalll ftti
eredt, s ez6rt term6szetes is volt;

ellentё tekb61
kё 86bb

fej16dё

az 6rdekok IIё

veked6 ellellltё te folytttn

tt ki az olkeriilhetetlen er6s rosszakarat

6s e16it61et.

Egy idegen sen1 80111dolhatott komolyan barttt―
sttgos kё zoled6sro,aki isIIlerte a helyzetet.Af可

ok
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6s ёrz6svilttguk, a llyel▼ , a szOkttsOk ёs a hit

8zamhit ello■ 6rzi s tariMt adtak a h4yi bOl―
to8oknak 6s kisebb vend6g16sё knok is.Oszint6n

beva1lottttk, hogy az idegeneknek tё bbet kell
■2etniё k, Irlert tё bbet kivttlllllak; s ez igaz is.
De az6rt itt is megnyilvinul a ftti 6rZ6S・ Azon
▼arosOkban
sz洗 1lodatulaldonOSOk, akik a f6bb
kizttr61ag iaptt・ loklllak

ltyitnak fogad6kat, nem

r6dnek az idegelll velldё gekkel, sokszor m6g
veszitonek is lltaluk, ■ёszben, mert a gazdag
tё

egyszeru t6ny′ hogy 6 csak bevindorlott. Arral
m szttlrlithat,

gy japttnival;
elkez6s6re, de
kel mё rlllek a・
s sza‐
csak‐

Jalpan
6 he‐

hOni vend6g llellll szereti az iclegenek ttltal ltttO‐

gatott sz洗 1lodttkat, r6szbell llleg az6rt, mert a

肌

∫菅

囀 鮮

i鮮

肺

cs01altban egy mtts dolgot is felemlitek, melyet
. i. hogy r6gente
relldesen f61remagyaraznak, 七
」apttnban a ■zet6st llllindelllkillek a becsiiletё re
biztttk.

A japttn fogad6s eze16tt(a vid6ken m6g ma
t ttFOn adta; tul晰 ‐
telt csaknem s可 洗
iS)aZ ё
donk6peni nyere86ge a vend6g beltttム sttt61 ftig‐
tt. Innelll ered a sz嵐 1lodttkball oly fontos
chadai vagy tea・ p6nz. A szegё lllyt61 11agyon

:gё

keveset, a gazdagt61 tё bbet virtak, a kiszolga‐
snak megfele16en. A cselё d is ura vagyorl嵐 ‐

1洗

hoz m6rt jttalmat vttrt,tObbet,mint amennyit

munktta uttn meg6rdomlett,a miv6sz,ha egy
lrlacellisttlllak do18ozott・
szabttlyt, szё vets6giik az eg6sz O■ bzttg sz嵐 1lodai

80ha selII szabta meg

munk奇 ・ lak az ttrttt, csak a keresked6 akart

jobb vev6in nyer6szkedni, de ez oszttalyttlllak
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flzet6 idegennek. Lttttam egyetellrli hallgat6kat,

alik elszeg6dtek szolgttknak; de csak is azё

器 ぎ跳 z針 瑠 電 臨

rt,

hogy egyes specittlis dolgokat llllegtallluttanak.

a nyugatilllak is becsilet6rz6sё re biztttk a aze¨

t6st. Mi lrlindOn adttst 6s vev6st uzletnek"
tekintunk; s nyugaton az iizlet nenl idettlis
elvek szerint f01ァ ik, mё g a legjObb ё
setbell is,

l置勝
#臨 ∫
冨翼 理ftzlerSTTll

IV.
「a16ban, ュёg a logelfogultabb idegen sem
ヽ
hihette azt, hogy egy negyvelll IIlilli6nyi lllё p,

vttlasztOtt tttrgy ttrillak a moghatttllozisttt bo‐
1洗 tasttra

議

l理

計 螺

,Wttnh紆

蹴

feliillizet

hogy eg6sz keroskedelIIle idegell kezekben varl,
kulё nё sen, ha szomugyre veszi a llyllt kikё t6ヒ

tObb a s

6rzell■ eit.Az
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t6t is,hogy idegen sz01gttlatiba jussanak, f61re

alatt il16 telepei mttr magukban ttlland6an s6r・

islrleri a
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kttt, k6pesek legyenek azt japttII

izletekben 6s sz洗 1lodttkban is elv

n,

¨
嵐

ban a japttni inkabb dolgozik tiz
a―
ponta honitttrsttllal・ ,mint nyolcz 6rttt ogyjObban

idogeneknok konzuli fennhat6sttg

tett6k a nomzeti buszkes6get, IIlint a llemzet

gyengesegenek joloi. Annak mondtttk irasban,
az idegelle〕 lelles ligttk s a parlamerlti sz6nokok
beszё deikben igy nevezt6k. Ismerve a nemzot

kivinsigat, hogy kozё ben legyen az og6sz
japttn kereskedeleIIl, al velik id6nk6nt ёrezte―
tett ellensё gesked6s

m6gis csak rё vid ideig

tart6 kellometlen 6rz6st 6bro3Ztett az idegellek―
berl. Bizalmas kё Tben beva1lottttk, hogy Japttn‐

nak csak kttrttra lenne, ha meg ak,IIla szaba‐

dulni az idegenek kё zvetit6s6t61. Ambttr az a
kiltttls, hOgy Japin tё rv6nyei ali kerulllek,

megttesztette a telepek keresked6it,m6g8om
tartottttk lehet86gesnek, hogy fontosabb ёrde‐
keiket sikerrel llllegtimadhassak, kivё ve, ha a
v6nyt megs6就 ik.Sellllmi jolent6sё get nem

tO■
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11em a s可 洗t keZiikbe.Nagy lёp6s lenne ez a
κοたοrο
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kell mttd biZni;mert a rlllint a buddhismus sem
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az 6 ter‐

veikt61 fligg,6nek.
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honOsodott mebO Irlindaddig, llllig tanai taILitiSttt

eg6szon japttn papokra nem biztik, igy a
keresztё nysё g

sem fog gyё keret verni, Inig ttt

nem alakul igy, hogy ёsszhangball legyen a
f"6rZ6S宙 hgava1 6s tarsadalmi 61et6vel.S m6g

1lapotok e16rebocstttott rё 宙d
A mostallli 嵐

P普
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igy m6dosulva is alig rerrlё lheti, hogy llehttny

kis szoktttt kiv6ve, meg fog maradlti.
Ezt a szocialis fenoment lejobban egy hason―
lattal lehet megmagyarttzni. Az emberi tarsa¨
dalmat sok tekintetbeII, biologiailag az egy6xl
szervezetё vel lohet ёsszehasonlita■ li. Ha b洗 ■‐
melyiknek a sze■ vezetё be idegen e10meket viⅢ
sziink, IIlelyeket lleIIll tutl boolvasztani,irritAci6
s r6szenk6nt ■osszu]16t 嵐1l be, IrLig term6szete8

iton fel nerrL SZiV6dik vagy mesters6gesen el
nem tttvoli句 洗k.Japttn az idegen elemek kikt‐
szё bё 16se altal er6sbOdik, s ezt a fOlyamatot
symboliz嵐 lja az alz elhatん rozttsa is,hogy ttra
trrtt legyelll a telepek fё lё tt, hogy 76get vessen
a kOnzuli tOrv6111ykez6snek s hogy a birodalom‐

ban semmit se hagヵ On idegen ellen6rz6s alatt。
Ez nyilvttnul a japalll kongregici6k ellen洗 11嵐 s嵐 =
ban az idegen IIllisszi6k fennhat6sigttval szerrl―

ben,az idegen keresked6k hatttrozott bttkottttL
lttsttba■ l

s abban, hogy keriilik idegell hivatal‐
nokok alka11lmazん sat. s ennek a nemzeti moz‐

ak nemcsak
az a megg
segits6g a ne

zeti
ls,

ёnge
8★
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nメ t6ka s hOgy a nemzet,mig kereskedellIIё t
idegelllek vezetik, az eg6sz keresked01mi vilttg
e16tt lIIteg van sz6gyenitve. Nё httny nagyobb
iapttIL C6g mar telieSen felszabadult az idege■ l
kё z▽ etit6k uralma a161, a kereskedellrlet lndi洗 ‐
S Khinivaljapan g6zh可 6tttrsasagok bOnyO‐
7al ё

littik le; s a szemё lyszlllitist 6s a gyapit
direkt bevite16t D61・ Alllllerikttba llem8okttra a

Nippon Jnsell Kwatisha foja ttvenni.De az
idegen telepek洗 1land6 sur16dttsok forrttsai, s az
orszttg csak akkor lesz elё gedett, ha a farad̲
hatatlan llemzeti er61kё d6s azokat koreskedel‐
mileg tetteSen legy6zte;ez m6g a khinai httbo‐
■
inttl is jobban meg fogi3 mutatni Japttn igazi

j6okom van ezt

蠍飢17胤

iu。

mutatlli, IIlint Nё
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ere:
a vttll szё lesebb, az

szor: a virosi japttl10k
s tipl嵐 16bb 6tel kell,
a nё vё sre. 1旺 indelllfe16

helyё t a lllellllzetek kё zt. S azt hiszellrl, cz a

gy6zelem va16szinileg be fog kё vetkezni.
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Milyen lesz Japin jё vtte?Senki azt biztOsaII

meg nem j6solhatta azOn feltev6ssel,hogy a
mosta■ li ttllapotok m6g soki megmaradllak a
jё

v6ben.Egy kemё ny httbori lehet6s6gё t vagy

oly bels6 zavarokat nem is emlitvO, melyek az
alkotmttny tetteS felftiggeszt6sё t s kttonai dik‐
一一 foltttmadna a
tatorsttgOt idё zn6nek e16,

Shogunatus modern alakban, 一― biztosalll lesz‐
■ek llagy vttltozttsok, igy a j6ra, millt a
rosszra.Ha min両 嵐
rt felt6telozunk is ilyen nOr―
IIlalis vttltozttsOkat,m̀gis joggal megkookiztat‐
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11,hogy nellrl keaveztek a hivat嵐 ,ps

; s a lettObb tteger6sitё

rt i6 ered‐
tos vttltozttsoknak nem lohot min両 仇

lttЪ 」乳:〕繋:III洗 糧 轟

jⅧ kttttil

nek egy9nesen ij 6iz6seket,s▽

a16di tttlsadalIEli

haladttBt csak a hosszas fegyelerr1 68 gyakOrlat
軌ltal kif116dё tt ettkai 6rz6s megvttltozttsa ttltal
ёrhetiink el. Egye16re kell, hogy a gzigorubb

l:翼lyttg酔
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met 6s kif可 lbSSZ6k az ёnz6st.
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tanu16t elzttrnak a magasabb tudtts follltos osz―
tttlyait61,mert mathematikttban nem洗 11七 ak lneg

a helytket. A csiszttri tellgei6szi 6s katonai

int6zetekben azOnball oly eredmё nyeket 6rtek

el,meけ ek e16gg6 bizonyll洗 k,hOgy ezt a gyen‐
gttuket lehet gy6gyitallli.A tudomttny legnehe‐
zebb ttgainak a tanulmttnyozttsa kё nnyebb lesz
a2on egy61t gyermekei■ lek,aki kivttlt ezen ttgak‐
ban. Viszont. e16relttthat6ak a visszaesё sek.
BizOlllyos, hogy allrlint Japttn e16rte azt, ami
n ormttlis tehets6goi hatttran til ebik,igy vissza
is kell esnie eddig a hatttrig,vagy lr16g alttbbra.
Ez aザ iSszaes6s ёpp oly termё szetes,mint szik̲

6pett olyan

ltalanos volt,

j61ehetett

amilyen hir

Sok id6t ёs

iF6北 ま ∬

el s alム 仇sta
」》

la吼

plttL鯛
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器

3ё

tanulnak. Bttr ez a tanullrliny sok tekillltetben
洗ltott, mtts iraIIlyban megint hasznttlt.Az angol
hatttsa alatt tttalakult az 311yanyelv.gazdagabb,

ёSzrevehet6k
httlly megye munk巧 洗ban, ̲
血olyek kiv洗 16ak mivelts6査 tekintet6ben.Az az

hai16kOnyabb lett s inkttbb ki tudta fejezni a
gondolatnak azon tt alakiait,melyeket a lllodern
tudOmttlly teremtetto Ez a hatis m6g soktt fog

eszmo,hogy a ke10ti tanu16kra egy csOm6 oly

fOl夕 tat6dni.

ges,csak e16kё szittte leSZ egy kom01yabb ё
s
emelkedettebb tё rekvё snek. Jelei mttr llElost

tantttrgyat

ё
r6szako巧 allak, IInely a nyugati

dittk9k tttlagos tehetsё g6t is fё lilIIl■ltta; hOgy
llyelvuket allg91ral vttltoztassttk, vagy hogy leg‐

alibb is ez logyen az ogyik uralkod6 nyelヤ
az
orsz4gban; s az a gondolht, hogy evvel a m6d‐

Sok angol, 86t talttn nё

met 6s

francia sz6t is fognak atvenni; ez a.z tttv6tel
mttris 6szrevehet6 a m6vel七 osztttly megvttlto‐
zott besz6dmodorttn s a kik6t6beliek llyelveze‐
tё

ll, melybe furcsttn eltorzitva idegen kereske‐

delmi kiftteZ6Seket keve■ tek.Tovttbbtt Japin
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grammatik旬 嵐t iS befoけ 嵐SOlni foja;s ttmbaT
Ilem 6rtek egyet avval a lelk6szszel, aki leg―

ut6bb kiielel tetto, hogy a szonved6 igealak
llasznttlata, Irlelylyel a toki6i utcagyermekek
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Lehet, hogy a 】lX‐ ik szttzadban Japttn szivo―

sebben fog rrlegem16kezni idegen talllit6ir61. ]De
a Nyugat irttnt soha sellll fog igy 6rezni, Irtint

abogy Khina irttnt 6rzett a moii¨ i6ra e16tt,azt
a m61y tiszteletet, melylye1 6si szoktts szorint,

szoreretett tanit6inknak tartozunk; 興 ert Khina
tudttsttt szabad akaratttb61 kereste,lllig a Nyugat
tudttsttt er6szakkal rttkё nyszeritett6k. Lesznek

neki is kereszt6ny szokttti; cle a lrli ango1 6s
amorikai hittё rit6ink■ 61 soha sem fog igy lrleg・

em16kezni, IrliIIt ahogy m6g most is azon bё los
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k6tszeres selyembolit6kba csavar▼ a csinos fe‐
h6r fadobozokban 6rizni, mert mi nerrl tallli―
semmi
tOttunk nekik semlni lliat a sZ6pr61,一

.01yat, arrtive1 6rz6seire hatottunk volllla.
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lanyt61,一 ―s a kozё mbё s szemllek csё ppet sem

csodttlatra m61t6. Abban a percben egy hirte‐
lon lё k6s a v6rt sziv6hez h崎 句a, 6rz6keit el‐
bivё lio Azontil, Irlig az 6rults6g meg neIII sz遜・
nik, ёlete eg6szen az ttOnnan talttlt lё lly6,
akir61 sellrllrlit sem ttld,azt kiv6ve,hogy a nap―
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semmif61e emberi hatalom meg nem szabaditta.

De httt honnan ered e b遜 b̀j?Valami titkos
hatallxla van talttn az 616 b嵐 lvttnynak? Nem; a
psicho16gia azt tanitia,hOgy a holtak ereie Vall
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t61tk ered a villamos ttram,Irlely]狙 inden ideg‐
sz洗 1嵐 lll vё gig

fut egy lettny kezё nek els6,6rintё ―

sere.

De hogy miё rt 6pen 6t kivttnittk ink嶽 )b,

Irlint egy mttsikat, ez o titok m61yebbik rOsze.
A nagy n6met peszillrlista megoldttsa nelIIl igellL

harmonizll a tuoomttnyos psichologittvali Ha a
holtak valasztasa fei16dё tt ki benne, ez a v洗 ―
laszttts inkibb宙 sszaem16kez6sen,mint a jё v6
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Ismeretlen N6t.》

A IInessze Keleten mask6nt gOndolkOznak, s
alrlir61 most fogok irni, az Buddha‐ Istert tanait

magyarazza.
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11yainak ёlt; nellrl akart bo10ndos, tiltOtt clol‐
3okra gondolni. Rendkivttli sz6ps6ge, ―― olyan
volt,Inint egy llrlegelevenedett mttrvanyszobor̲̲
csak szerencsё tlensё g6Fe Vttlt̀ Vagyont ig6rtek
■
leki, oly feltё telek mellett, melyekr61 11em is
besz61hetett. A lttnyok, 1嵐 baih9Z bOrulva, hasz‐
talan kё rt6k a szerelllllё to Alland6an kapott

szerelmes loveleket, melyekre soha selIL Vila―
szolt. Nehallyuk abban a klasszikusall1 6rtelllrlet‐
len stilusban volt megir▽ a, mely a 《talttlkoztts

az arc felh6inek a hullarrlztts洗 ‐
r61", s 《az egyesu16s celittb61 elvttlt ttramlatok‐

szikl旬 洗r61D,
r61》

besz61

Mttsok term6szetesek 6s 6szint6n
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bb meg―

elha蒼

gヌ ёngё dek

voltak, telve a lttny els6 vallomttsl‐
nak a pathoszttval.
A ttatal lelkё szt ezek a levelek latsz61ag sokl
6rintetleniil llagytak, IIlint egy Buddha―

szOb■ ot,

melynek a hasonmttsa volt

Valaaban azonban nem ogy Buddha volt 6,
hanellrl gy6nge emberi s va16ban IIleh6z hely‐
zete volt.

Egyik este egy kis li jё tt a templomba,le‐
Telet adott ttt neKi, s elsuttogva a kild6 11ev6t,

30ha Sem 6■ kezik postan)igy ezen sem volt・
se datu.l,

l:響

alairis,

se megsz6]ittts, s a

pttT鮒
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hasonlithatatlEllllul durvttbb nyelvlinkOn.

eltilnt a sё t6tbent

Egy szemtallli k6s6bb elmes61te, hOgy a pap
elolvasta a lo▽ olet, vissza tette a borit6kba s
tё

se

rdep16je lllel16 Fektette a gy6k6nyre, Azutttn
mozdulatlanul gondolatOkba merult, alz‐

lsok軌 ,

utilll e16szedte ir6szereit, levelot irt f6 1elki‐
pttsztorahOz, s megcilrlezve, lr6asztalttn hagyta.
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Elmentem egy japan bartttomhoz,hogy t61e,
Irlint buddhista tud6st61, k6rdezzek egyet‐
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az esem6ny vall洗 si oldalara vOnatkoz61ag. Da‐
cttra anlllak, hogy az emberi gyё nges6g beval―
1洗 sa volt,
m6bois h6stettnek tartottam ezt az
ёngyilkossttgot.
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Nem igy a bartttom. O hatarOzOttan elit61to。
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Figyelllrleztetett, hogy azt, aki b■ lgyilkossttgot
k6vet el, ha lIIlindjttrt az6rt is, hogy a bint61
■
rlegmenekuttё n,Buddha szellemi sznmizё ttnek
tekinti, 一一 aki nem arra va16, hobOy szent em―

berek kё zё tt

61icll・

Ami a holt papot illeti,6

is egyike v01t azoknak, kiket a Mester esztele―
nekllek nevez. ]Ⅶ ert csak eszteloll olrlber hiheti
azt, hogy, ha megё li test6t, egyszersmillld a
rlmagttban.
b遜 n forristtt is megselllll■ rliSiti ё
《
De hiszen ez az ember tiszta 61etet ёlt",
vetettem kё zbe. ぐHatha az6rt kereste a halttlt,
hOgy akaratlanul is bulllre lle c8洗 bit80111 m洗 ‐
sokat,》
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hozz洗 :《 Maga m6g na…
gyon iatal, gyermekemo Eddig az udvarn嵐 161t.
A vilttg iai sz6p■ lek tar句 軌k; S SZ6ps6ge llrliatt

De a f6pap igy ёz61t
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rё mei¨
kis6rtelli fogittk: t6巧 en viSSZa a vilttg ё

hez. Lchet, hogy elhatttrozttsa csak mu16 bttnat
kё
l、

vetkezm6ny,.Az6rt most nem tetteSithetem

ivansttgat! De a n6 oly komOlyan megmararlt

k6■ 6s6nё l,

magttra hagyni 6t. A szobttba■ l, ahol magttra
f,szё

―一

a binllek, jobb lott vollla, ha visEza tё r
a vilttgba, s tovabb 61。 ly tё J▽ 6nyek alatt, me̲
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hogy a pap legjobbnak ltttta hirtelen

maradt, volt egy nagy hibachi
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nlllel telt serperly6. A csip6vasat tizesre

hevitette, s ezzel rette■ letesen ёssze6gette arcttt,

ё■6k■ e megsemmisitve sz6ps6g6t.
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A pap megttedt az 6gett szagt61,sietve宙
tё

ssza‐

k°

rt;az eltte tttru16 htvttny nagon elszomo・

most fogadni?" F01vett6k a szerzetbe, s szent‐
61oti papn6 1ett... Nos, ki vol七 bё lcsebb, oz
az asszony vagy a pap, akit dic86rt?"
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hogy e16ktelelllitse arcat?" kё rdeztellrl.

Term6szetes, hogy nem! A l16 tette is lneg‐

a;S6

De meⅢ arCit Csak az6rt 6gette el,hogy rё

n az Osv6nyre 16phessen,8 11 ellrL,hogy a lis6r―
st61 v6両 e magttt,bine bocsttnatos bin volt.
A pap viszollt ёngyilkossttgん val llagy bint kё ・
vetett el. 110g kellett volna pr6bttlnia rnegtё ri‐
tё
tё

teni azokat.
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rtettё k.
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l elk6t."

Felt6ve, hogy csak az6rt kereste a halttlt,
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hat az lett volna a pap kё teless6ge,

vetend6 1ett volna, ha az6rt teszi,hogy a kis6r―
tOst61 v6dje magttt.Buddha tё rv6nye az ё
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《Nem va16sziI16, hogy van. Tettё t csak azok
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lott te6rittr61 M6g lllost selrl tutlom eldё llteni,
hogy a szerOlem titkttllak ez a term6szetfё 10tti
magyarttzata kev6sbbё flgyelemro m61t6‐ e,lnint
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a mi nyugati magyarttzataink.Tin6dtem rttta,
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n16 kuria volt a kё r‐
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egy嵐 lmttnak tartta.

De a samurai
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volt6k; s az, akir61 irok
lllodOzni.Gyermekkorit k(
tako sokkal, mie16tt az

szlgoruan ne―

nem igen
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一一 ez akkoriban trlnepё lyes
volt, 一― anlennyire lehetett 6riztё k a

11adrigot riadttk,
szertart・ is

l,ez llem kev6sbb6 megvetend6, IIllintha
az ё161‐ t61 f61ne. A samurai gyermeknek kё te‐

lott61 fё

lni. Az ilyen pr6bttknAl
IIlagatarttts a telies httthatatlanBttg
volt i a legcsek61yebb habozttst 6p igy elit61tё k,

gyeng6d befolyis+61 6s arra tanitottttk, hOgy al
gyermeki szeretet term6gzetos OsztOneirl ural―
kOdi6k.I― ra an両 ん
Val ment s6til■ i, kiS ttrsai

less6ge senlIIIlit61 Scllll fё

ginyosaln k6rdeztё k:《 Talttll mё g IIrlind6g tttet

Illlint a gyttvasttg bttrmely mtts je16t.
A■ lint a ni feln6tt, 4ulatsttgttt f61eg azolll

akalrsz?" do otthon,anlig IIrlellette volt, oly heve‐
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aZ ifiiSttg szintelelllil e
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v6dett ёlё lll.

szoktattttk a vё rhez.

A flikilt

El'itt6k 61【 et a kiv6gzё

hez 6s llrleglivttntik,

hogy semmi f61elmet ne

utassallak; s llaza¨
t61ve, 8 v6r6s szilva
lev6vel v6rszilltre fes‐
tett rizst kollett eun19k,
hogy az irt6zatnak
minden titkOs ёrz6s6も
晰6k.S6t mё g sokkal
Ilehezebb dolgols‐ at is
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ivttntak egy egё szen kis

or egyedtl kil■ enJen a
bizonyitё kttul egy errl‐

ert hal a samurai a ha‐

a kivttl■ t

testOyakorlatok k6peztё k, melyeket a samurai
korttn megkezdett, 嵐1lalld6 e16gyakorlatai a
13 arcra, ―― az 巧涜sZat 6s lovagl洗 s, a vivtts 6s a
birk6ztts.

Jttsz6tirsai is Toltak;n洗 lintt id6sebb ittak,
b6resek ■
ai, akiket ugyess6giik lIIliatt vttlasztot
tak lrlell● 0,hOgy harci gyakorlataiban segitsё k.
Ezek■■
ek a kё teless6ge volt IElegtanitani 6t
iszni,evezni 6s natal izmait f● lesZteni.A nap
nagy r6sze ilyon testgyakorlλ ttal s a khinai
]【

la)ssziku30k‐ tanulmttnyozttsttval telt el.

Elcdele, bttr elegend6, de soha nyalttnksag

nem volt;

■1lhttzata, kiv6ve a nagy inllepekell,

6s clurva volt; s llem elllgedt6k, hogy
SZOb晰 嵐
ban betttsё n.MikOr t61i reggeleken,ta‐
nulis kё zben kozei megmeredtek a hidegt61,
hogy nem birta tartani il16ecset6t, megparalt―

kOrllly遜

csoltttk,hogy jeges vizbe miFtSa 6ket, hogy
a v6rkeril186s helyre

1巧 on; S ha lttbait meg―
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dermesztette a fagy, kikiildt6k a h6ba, hogy
felIIIlelege街 6k.S meg sokkal szlgoribban ugyel‐
tek arra, hoboy a katonai osztily kll10n illem=
tanttt pontosall betal・ tsa; s korttn megё rtettё k
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leirtttk volna e vilag 616 csodttit,

」a―

141

pttn az elbesz616st daikarrles6nek tartotta volna,

vagy a Horaik mesebeli palotttir6i sz616 6si

111.

zeledtё

vagy amint 6k mondtttk,a
re kezdett derellgeni a korminy e16tt

barb洗 ‐
zttval
jOttek
ibOy
lehet
elkergetni.
Szん
rpkat" nen■
keletr61 1rlint nyugatr61; furcsa virosokat ёpi‐

Saittt gyenges6gё llek s az idegenb61 6rkez6 ve‐
sz61ynek llё nli ёntudata.

zelhet6t llllegtettek v6clelrrlukre.JL kormttny pedig

mollldttkhOz sorozta volllla. Csak az amerikai,

Fekete Haj6k"kё ¨

A Fekete Ⅱ可6k" mttsodik ltttogatttsinak a
llir6re kelt iltalttllos izgalllnat csakhamar meg―
botrttnkoztts kOvette, mikor megtudtttk, hogy a
Shogunatus bevallotta, hogy nelrt tud megktz‐
deni az idegen hataloIIIIIrlal. Most m6g lllagyobb

Ne摯 3okttra belattttk, hogy az idegen

tettek maguknak japttn tal可

o・ L

S llllinden elkё

p‐

elrelldelte, hogy nlindelll iskolttban ta■ litsttk a

nyugati tudomanyokat; hogy az allgol nyelv a
▽

,電 ё∫ξよ:l161lnttS」 lefele¶ ililifi lI醤 堅
gati mintara.A kormttny azt is kttelentette,
躙

volt a vesz61y, mint a tatttr betё r6skor, mely

veK 6s
cu
vtte
aZ
idegen
nyelvek
68
hogy azazorszttg
llogy
orszag Jo70Je
jёjё Vtte
aZ az
lCtegen
llye■

Hojo Tolimun6 idej6ben tё rt6nt,mikOr a n6p

tudomttny tanulIElttnyozisttt61 6s tudttsttt61 figg。

A tanultts 6s allnak kiv洗 16 eredm6nye kё zOtti

uralkod6 is felid6zte 6sei szellom6t.
Az ilIIttkra hirtelen sё tё tsё g tttmadt,vihar tort
a tengeren, s az a hatallnas szё l,melyet ma
k■,1,Oj― κ
― az Istenok sze16nek)一 一
,Oα λ 一
=ι
neveznek,a Kublai kban h可 6it a tengerbe su¨

id6ben Japttn t6111yleg idegen fennhat6sttg alatt
洗1lott lgalz,hogy e t6111yt llyiltaIL,SZaVakkal nem

ｓ
ｈｉ

az istenOkhez fordult segits6g6rt, s lz6ben az

lyesztette. 1〔 i6rt lle segithetne rrlost is az illllttd‐

ftteZtё k ki; de az eg6sz politika jelellt6sё ge
f61remagyarizhatatlan volt. Az els6 heves fel‐

induLs utttn,melyet a heけ zet felismerё se
zott, 一― a

―feltttmadt

sttg P Imidkoztak is mindon csalttdbaIL S a temp‐

lojtott diihё llek lecsillapodisa utttn,一

lomOk ez■ eiben.

az 6rdek16d6s ezek irint a szelrLte10n idё

S a samurai ni,aki hittba imttdkozott attja
ker句 6ben

a kis Hahiman templom e16tt,azon

tin6dё tt,vtton aZ iStenek vesztett6k‐ e el hatal¨

mukat,vag talan a Fekete H可 6k I16pe er6sebb
istenek oltalma alatt ttll.

oko―

n6p kёts6gbees6se 6s a samuraik el‐

genek

irttllt, akiknek e16g volt csak megmutatni nagy
ereitket,hogy e16ゴ ёk,amit akartak.Az altal嵐

=

nos kivttncsisttgot r6szben kie16gitett6k azok az
olc86 szinnyomatok, Irlelyeket nagyban k6szitet‐
tek S IIIllindenfe16 sz6tosztogattak; az idegelllek
szokttsait, ruhttzatukat ёs telepeik llelldkiviili

utcttit ttbrizoltttk. Az idegenek ezoket az el‐
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aki a LIlettl e16tti 6ra rttlllk vOnatkoz6 fercle e16‐

mos6dott fametszeteket csak karrikaturttknak
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l nagy a lrleglopetё

atheiStttknak s ISZ̀gyellletes 61ptet o16 elIIberek‐
e巧 6tt

az az id6,mikor az

zta,hOgy dacira hozztttar‐
嵐tt6r a keresztё ny hitre.
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e16¨

lgitette ki, mert a tudomム llyt llelrl ismerte. De
lugya■ labban a 161okben Kelet vallasos ё
rz6seit
llllyugatiaklal, a khinai vagy buddhista ethikttt

bttnata sem tudta eltttntoritani. Az 6si hit lllleg‐

S a keserves s

鮮 釧

linom szellem6t a buddhismus csak azё rt

il

Ilak

L

suk ёs a lllegbotrttnkozttsuk,

presbyterianus vagy baptista dogmakkal helyet‐
tesiteni lehetetlen.Modern evallgelistaink sOha̲

:

sem ismerik fel az ittukba

llrllndell

116
嵐

psychologiai

nehё zs6geket.Httdanttban,mikor a jezsuittk 6s
a szerzetesek nem ▼oltak kev6sbbё babonisak,

mint a hit,melyet teゴ esZtettek, szint̀n16te‐
zett ez a rll161yellfek▽ 6 akacl洗 ]y; s a spaltyol
lelk6sz, m6g ha csodttkat is vitt vё ghez 6riasi
hitё ve1 6s tizes buzgallrlム val,ke1lott,hogy meg―
61・

札

va鋼 laEL&麗 ig蹴

淵織潔1
粥「鷹

a llrlodern tudomttlllyt61 kё lcsё nvett tudaSl■ kkal,

動

枠

tudnak a gondola

kedni,■ om

軸

seitette

sabb keleti szello興

nem igen tudolntt

ezze, hogy a spanyol katOIla kardittra iS SZuk‐

S630 Van, hogy 島lmat megva16sithassa. 1旺 anap‐

VI.

嚇

弼

1塾

‐

i
1
t

lehezebb, Irlint a XVI.
sttg a t6ritё s sokkal ■
szん zadba■ l. A neve16st illamositottttk s tudo‐
llrlttnyoB alapon atalakitottik; vall嵐 8unk lassan―
kint az erkё lcstan sziik86gess6g6t elismer6 meg―
gy6z6d6ssё vttltozik; papsttgunk mikё d6se id6‑
vel erkё lcsi rend6■ sё gg6 1esz; s templomaink

sokasodttsa nem a hitilnk nё veked6sё t, csak a
hagyomttnyok irttnti tisztelotunk .lagyobbodasit
jelellti.Nyugat hagyominyai sohasellll lelletnek
a Kelet6i;6s Japttn sohasem fogia eltttrni,hogy
IIila idegoll hitt6rit6k vegyё k ttt az erkё lcsi f6‑

1ら

3

megё rtetto嵐 kor nagy szollemeit.K6rd6seiib azOk

csak azzall tudtak felelni, hOgy biztositottlk;

hogy azok a kёllyvek, melyek egyes r6szeinek
elblvasttξ it tti・ l10ttttk,

秘鳳

鍬

珊 謂

rIは

虚

eg6szben vesz61yesek a

hitre. De mert nem tudtik kirrlutatni a t6v・
tanokat e kOnyvekben, intё suk is kttrba vè

L踏

szett.

蹴

継

]

sokkal jelent6sebb eredni6nyo a hazai vallttsok

可jttSZervez6se volt, s a kormttny egy tiabb

keleti rellclelete a hazai papok magasabb ki‐

Ilive16s6t surgeti. Igàz, hogy a gazdagabb fele…
kezeteknek mttr sokk21 a rendelet kibocs旬 饉sa

e16tt voltaL nyugati terv szerirlt berelldezett
iskOlttik;s a shinshuk llrlttr dicsekedhettek Pttris¨

ban vagy Oxfordban nevelt dttkjaikkal,一 ―akik‐
nek nev6t az eg6sz viligon ismerik a sanscri‐
tistik.Bizonyos,hogy Japttnnak is szuksё ge lesz

￨

Tё k61oも lel1

61veLkel t6ritett6k a dogmttkhoz;

maё lyebb

ёs tttgabbkё ri golldol■ taival■ lllegtalttlta
aZ i句 乱t a dOgmttk kё zё tt.ElhagJta a templo‐

mot,miuttn nyiltan k巧 e10niette, hogy tanai
nem igazi okoloII1 6s tё nyeken alapulnak, s
hogy k6nytelen oly f6rliak n6zoteit elfogadni♭
kiket ta,nit6i a keresztё nys6g ellerls6geinek rle‐
veztek. 《Hanyatl洗 saD nagy megbotrinkozist

keltett.1

,

De a,z igazi《 harlyatltts"― t61 1116g IIlessze vol七
Ellel■ tё tben

.

sokakkal, akik hasOn16 tapasztala=

a kё z6pkorin洗 l feilottebb hitre, lle onnok al r6gi
alakb61 koll kifoi16dllie,一 ― bo161e s neln kivile

tokat szereztek, 6 tudta, hogy a vallAsi k6rdё

koll orednie. A Ilyugati tudolrlttllyokkal meg¨
er6sitett buddhismus ki foJa e16giteni a ne■ o‐

tanult, alig tObb, mint az abcie annak,amit

st

csak f61retette egy id6re, s hogy mindaz, arrLit

m6g meg koll tanulnia. Nem vesztette el hit6t
a vajlllsok relativ 6rt6kё ben, 一―a vЯ 111洗 s fenn‐

zetet.

Az itti yOkOhamai megt6rt a hittё rit6i kudarc…

tart6 6s m6rs6k16 erej6ben.恥 y igazsttg,一

nyilvinosan lemondott az oly drう lgan megszer̲

hogy a civilizici6 6B a nё p vallisa 6sszefligL
g6sben lll, 一― i■ ttllyitotta e16szё r trtrra az itra,
■
oely ttttё r6s6hez vezetett. A khinai ■losOna
megtanitOtta arra, amit a mOdeln szociologia is
elismer, hOgy to i. nincs emberi kё zё ss6g pap‐

zett hitr61.Tanullnttnyozta 6s tanん rainil jobball

sttg n61ktl,mely lnagasabb f116dё st ёrt volna el;

nak egyik igyelemrem61t6 pё lclttnァ 洗t

k6pvisolto。

Par 6▽ v。 l azutin, hogy lrlilldenё t felttldozta,
hogy kereszt6111ny6 1ehessen, 一― vagy helyeseb―
ben, az idegen vall嵐 sfelokezetnek egy tagittv洗 , 一―
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a buddhismus pedig arral tanitotta,hogy mё g a
csalttsIIlak is, 一― ha sz嵐 116ig6k, szeltartttsok ё
s

szimb01umok alakittban mutattuk aZ egySzer遜
embernek,一 Ir10gvan a jo8osultSiga 6s az 6r¨
tも ke,mort segiti a j6nak f116d6s6t az ember―
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tek magasabb erk61csoir61 111ondOtt s amit a ki‐
kё t6beli 61et egyん ltalttball nem igaz01t, mё gis

湖::麗『

r盤
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t viSZOnt̲
De szttmos ё
▼telt el,mie16tt haz巧 洗
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VII.

1麓 :

dett abban,amit tanit6ja a kereszt6ny nemze―

szerette v01na ltttni, nlilyen a vall嵐

ban 6s kapott ttinlatOkat killfё ldiekhez, akik

s befOlyasa

Ez id6 alatt igy megismerte a lllyugati civi‐
lizaci6t, IIIlint kevesen a japム nok kё zul; bevirl‐
dorolta Eu■ 6pttt ёs AInerikat, Ilaboyobb virosai―
ban letelepedve,sokf61ek6pen mttkOdё tt,一 一 nё hat
szollelrli, legtё bb8zOr testi rrlunkttt v6gzett, 一― s

p魔
計
]￡ [認
枇認
卸
hatallrluknak okait.

igy a kё rilё tte nyuzsg6 61et legIIlllagasabb 68

Erre hamarabb nyilt alkallna, Irlintsem gon―
clolta. Gyors felfogasa a hitben k6telked6v6, a
politikttban szabadelviv6 tette. Az akkori bat6‑

6 Kelet szerr16vel n6zett; s nem igy ttё lti a
a hogy lILi itё link。 1旺 ert ahogyan Nyugat I16zi

lξ

sigok nё zeteivel ellenkez6 fel『 ogisalllak .lyiltan

adott kitteZ6St.Ezttltal magara vonta a kor―

mttny harajttt,6s mint sOk mtts,az可

gon―

dolatok hatasa alatt hason16an meggondolatlan
egyё n,

k̀nyszerult elhagylli az orszigot. S igy

kezd6dё tt▽ 嵐
lldOritta, lmely kё rulvezette a fё
dё

l・

n.E16szOr KOrea nytttOtt neli mened6ket,

a轟

1egalacsonyabb fokttt, a legiavttt 6S a legrosz‐
szabb oldalait egyarttnt tanulIIllttllyozhatta. De

Keletet, ez viszont igy szelllllё li a NyubOatot,一 一
a liilё llbseg abban 嵐11: hogy, alrlit legJobban

becsil mindegyik Onmagaban,a mttsik azt fogja
benne legkevё
rё

Bbbё

szben igaza van,

becsilni. S rlllilldakett6nek
■6szben tё veclnek; ёs sem

eze16tt,sem ezutttn nem fogiム k egymttst tette―
sen meg6rtelli.
Ⅳ[inden eddig l乙 tottn洗 l nagyobblllak tartotta
a Nyugatot, 一一 az 6rjisok vilaginak; 8 az, a

鶏よ
び棚 ∫ ∬鷺l魁 lettrT
Wd識
]ilta magttt. Kev6s p6nze volti cle 6t nem

hat, ha p̀llz 6s bartttok nё lkil egyedul lnarad

agbcasztotta az, hogy rrlib61 fOg meg61ni Eur6‑

egy vttrosban, bizonyttra sokszor lehangolta a

lDttban. Fiatal v01t, magas, izmos, mozg6kony

6s a n61kll16z6sekhez hozzttszOkott,bizOtt Hla,gl‐

mi m6g a leglrler6szebb keletire is lllyolIIlaszt6an
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6szre sem ves2ik; hogy a hallgot sz道

lltelё n

el:

nyomJa a kocsik dibё rg6se; hogy llt kihalt
httz6rittsorat hogy a j616t hivalkod6■ logtatttsa
k611yszeriti a karokat s a fejet a lehet6 1egna・
gyObb er6feszit6sre, mintha egyszOrli g6pek len…
n6nek. Talan latott 。lyall ▼洗rosokat is, allrli‐
lyelllrlek Dor6 1itta Lollldont:hOmttlyos bbltivek
biも kOmor

m61t6sttga,s egymasba tork。 16 grttnit,

上
織
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k muta句 k a szttzadokoll
a糧

嵐

kё rё

んt fei16d6 hata¨

lom csendesen mikё d6 szigorat. E vёgtelen k6=
ztttonyok kOzё tt, melyek kiz洗 可嵐
k a napk01t6t
s a napnyugtat, alz eget s a szeloket, selllllllli
setlll hatott'a szё p6rz6k6re.W[illdaz, arrli llllillket

a nagy vttrosokba vonz, visszataszit6an vagy
nyomaszt61ag hatott 6 ra; meg a fё nyes Pttris
is csakhamar killrleritette. Itt tart6zkodott e16‐
szO■

hosszabb ideig.A francia miv6szet,melシ

a legtehets6gesebb eur6pai ftt eszt6tikai felfo¨

gttBttt tukroztett llagyon meglepte, de egy嵐 lta‐
1洗

ban nerrL gyё lllyё rkё dtette Legilllkttbb az akt‐

tanulminyok lept6k meg, melブ ekben 6 csak
az emberi gyё nges6g nyilt bevallttsttt ltttta,
arlllit ―― erre tanitotta stoikus IIeve16se, 一― Irleg
kell vetnie, mint a gyttvasttgot vagy a hitlell‐
sё get.A modorn francia irOda10m szint6n meご ‐
lepte.Az elbesz616 1rleglep6 1rl色 76szet6t nom igen
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amint azt egy eur6pai 6rti,nem kev6sbbё

lett

volna meggy6z6dve arr61, hogy a tehets6g meg―
sttnak ez a m6dia a ttrsadalollrl■ olrl‐
mutat. S lassank6111t a f6varOs f6ny¨
もz6 61et6bell iS talttlt bizonyit6kokat arra a
feltev6s6re, amit irOdalolll1 6s IIIIiv6szet sugall‐
tak lleki. Ell洗 togatott a mulat6helyekre, szin‐

httzakba, az operaba; az aszk6ta 6s a katollla
szem6vel nё zett s c80dttlkozott azon,Ini6rt kti‐

zik az, a rrlit a nyugati az 61et becsё nek
tart,oly ko76ssё att61, amit a iapttn■ Omlott―
lё llbё

3洗 gnak

6s elpuhultsttgnak nevez.Ltttott elegans

b仇 lokat,va16di《

jgaθ ar"ぃ Oket, me‐
θ
″Pο Stι rθ αθ″

鼈嶽憮]I盟 筑城:∫ 管胤:『;h五
:為 駄
amit61 a japttn n6 meghalna sz6gyen6ben; s

csOdttkozott a megiegyZ6Seken,melyeket a forr6
napolll dolgoz6 japttnilllak terll16szetes,egy8Zer遜

er観

,

・
1:搬 よ棚 。漁
驚 :Z翌 認 s靴 癬
s obr uZleteket, me―
kё zeliikben a bintanyttkat ё
lyek lllleggazdagodtak,azzal, hogy mivё

szi for‐

洗k a trigirsigot. Meghallgatttt a
hires hitsz611okok beSzё deit; s az atheistttk szit‐
koz6dttsttt hit 6s szeretet ellen. Ltttta a gaz‐
llllttban ttrul七

辮 li:[品 iSS:ё WS転 lsS]h盤 蝋 懲繕:
■
lem l沈 tta, A ginynak, tettetё 8111ek 6s Onz6

mulatsaghtthttsZttSnak ezt a viLgttt nem a val¨
1洗

s, de a rend6rs6g kormttnyozta: olyan vilag
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1"bb aZ embttnok meg ttm

v洗

1・

osok utcain. Nerrl: oz a civilizttci6 az egy̲

‐

szerli 6s a mesterk61t, az er6s 6s a gyenge Orё

k6s elkeseredett ktzdelmё t jelontette;az er6
6s a ravaszsag szovetkezett, hogy a gyellge86‑
get egy l洗 lhat6,t洗 七
ong6 pokolba taszitsa.JapttII‐

ban soha

m6g csak nem is alinodtak volllla

hason16 viszonyokr61. De be kellett vallallia,

ozen 嵐llapotok tisztilll anyagi 6s szellellni erecl‐
mё nyei meglep6ek, s habttr tё bb rosszat is 11‐
tott, ■lint a lrlennyit elk6pzelni tudott vollla,
m6gis talilt sok j6t is,igy a szeg6nyek,mint
a gazdagok kё zё tt. A nagyszeri rtttv6nyt, a
szttmtalan ellentlllllondttst nem birta folfogni.

k6plllutatttst, mellyel semmit sern vettek 6szre;

Az angol nё pet jobban szerette,mint a tё bbi
ismert nё peket, s az angol gentry modorttt ha‐

s a vallttst, mely hilit ad az uralkod6 viszo‐

son1611ak talん lta a iapin sa]■ uraiё hoz.LitBz6¨

lagos hidegs6giik alatt igaz bartttsagot 6s tart6s

j6akaratot vett ёszre, melyet nem egyszer ta‐
pasztalt; l・ itkttII hittnyzott be161uk a m61y 6rzё

s

s az a b嵐 七orstta mely a f61 Vi]嵐 g tlralmttt meg‐

szerezte. De mё g mie16tt Arlgliib61 Amerikttba

utazott,hogy ott az emberi tё kё letesed6snek lrlё g
tigasabb IElez可 6t tanulmttnyozza, a puszttn
nemzeti ki1011bsё gck megsz執 ntek 6t ёrdekelnit
eltiIItek e161e, s a nyugati civilizici6t egy lrleg‐

lep6 ogys6gnek kezdte litni, IINely ―― legyell
一一
az kirttlysttg, monarchia va,gy demokricia,
Irlindenhovtt sz6tsugarozza ko.lyё rtelen kё ny―
neki; ilyen l洗 tvttnyok nem v01tak a buddllista

:〔

:霊 :乱 11:imi

ttlttLd駄
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訛

計
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ttぷ
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ts::1]::S彎
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dolat tt fOrmtt
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鮒
ryё l説
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暑を
出

ri羅
iy選
nben menthete

veszett. Mtts eset nelll1 16tezik. S akkOr fel̲

atte母

kbよ

搬 『 吼raぎ 鮒灘

:ξ
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盈虚
:竃 MaF督 棚
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ri。

た。″。

11

1631

162

vozettte lett:thogy minden ereiё b61 arra,tё re=
￨:鉗

:鰍
吼:』 蹴ma話 品∫
鶴鳳ll:1攪 甘

e166zё

r bukkan e16 a Csellldes・ ocettnon; ―― az

letti』
lir靱組
,3ぶ 肌

6M鳳

1桃 al ttynwa「

tt出

]
謂龍樹嵐

bbra is minden olyan ttitttSnak,
マ洗

̀lttOnrёt。
a nellrlzetnek
meけ

fё ltё tlentl sziksege ninc8
az O五 fё hntartastthOz, vagy alni nё m segiti e16
az 6五 k6pz6Sё t. J611ehet t6vedett, de ezt nem
sz6gye五 五,s legalttbb azt rem61heti,hogy valami
61ttkeset meg tudott menteni a h可 6tё r6sb61.

A nyugtti 61et tё kozlttsa jobban hatott r洗 ,mint

rOmhtthis7洗 Sa 6s fttdalmassaga:haztta tiSZta
ё

ёllzetlen takarё kosニ
S7」 egё llys6gё ben ei6t latOtt;
sigttban az egyetlen e16nyt a Nyugattal va16▼ 9r―

ё

z}絣 電酬 鵬 警 柑 蹴
l蹄 ち
gyva
洗
vollla, haztta 6rt6k6t 6s sz6ps6g6t; s マ
vigyott a2 6ra utttn, IIlikor vidszat6rhetett sZi16ニ
fё l両

6re.

VIII.
Egy felh6tlon ttprilisi reggel tttltttsz6 szlirkuニ

let6bell, kev6ssel llapfelkelte e16tt pillallltotta

出

鰍

al l:鋼

mint havas ki86rtet az ̀let kallDllJabaII, ftiggott
lrlillldezek folott.

A vttncl

l
桐
J
鵬
手蛛
IIleg〕 tt,mely a szム mttzet6sb61 hazahozta, a lttt6‐
ll嵐 悦rt lassankint r6zs洗 8 8ugarak boritottttk el。
A fed612eten mttr volt n6httny lltas, akik ltttni
驚

s2o■ ott6kヤ olna

a Ftti legSZebb k6p6t,amint

lll16g nlindig azok a

麓
胤:誡 :
尋
1:bよ :rせ 五
.電 嘲InWi
Hl琳 錐
a董 需吼giattiを 読
m a
den elhoIIIttlyosult e16tte:nelln httalポ

増
蠍

辮

静 蠍

ltttta.
attal telt parti sz61
megcsapta, s meg6rillltve 6rz6keit, kierOsztette
em16kezet6nek r6意 01zttrt cellttib61 mindazOn

軌rnyakat, melyeket egykor elhagyott 6s pr6‐

XI.AZ ISTENEK ALKONYA.

盟ef:橘urttza6概 ‰硼 :i le孔 》
tul.ujra kis■ i lett,attta yaShikiittban egyik
f6nyes teremb61 a mttsikba sza]adt, s jtttsz6tt

mez6kOn, ahol
a gyepen; vag
pteit a reggeli tthitat helyё re, a httzi oltttr s
e elё
i■

vezette;s a f6r■

A japin b洗

17洗 nyOkr61?"

Igen,D

odoz6 b6k6jё t
anyja kezё nek kё nnyi 6rintё s6t, 31rlint apr6
lё

Ha110tt mttr valamit a iapin b洗 lvttnyokr61か

可kai ttra

telen ijra,meg6rtve az egyszeri

Valamicskё t,, felelterrl,

Ilerr1 6pen sOkat."

No8 httt akkOr n6zze meg az 6n gy可 temё ̲

nyemet,akatta?HiSZ 6Ve,hOgy gyも jtё m 6ket,
s egynehttny ёrt6kes p61dttnyt szereztemo Nelrl

elad6k, kivё ve a British― Museumllak.)〉
Kё vettem a mikeresked6t;bOltta lim‐ 10mjin
s egy kё vezett ud7arOll ムt, szokatlanul szё les

pttnc61terembe 6rtink. 1旺 illt nlinden ilyen he‐
lyisё

g, cz is sё t6t volt; a homttlyballL alig bir―

tam egy k616pcs6t megk■ 16nbё ztetni.Az attin洗

1

megttlltunk.
《
Pttr perc mulva jObban fOg htni),mOndta.

Ezt a helyet ktilon nekik 6pitettem; de most
mar alig e16g tttgaso Az emelotelll vannak.Csak
e16re; de vigyttzzOn; a 16pc86k rosszak.) Fel‐

kapaszkOdtalrl, s a nagyon magas tet6 hom洗

¨

lyiban szemben 嵐1ltam az istenekkel.
A tagas fiilke alkOIlyalti sё t6ts6gё boll a lit―
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蹴
毬
焼継L鰍 1器 朧 :y獣 :轟 鵠#紺 ξ

nilhknttl

tё

鰍l
挽
li葬 墨 1善

%
f)]ilJi:

ltё tt6k

jelvё nyeit

6s khinai bё lcsek k6peit,

pen
ё

llllint

Limb6 anakronizmusttbano Magas alakok jel‐
kё pezt6k a haragot, a vill洗 mokat, s a tet6ig
ortek a Deva kiralyok, a szelek megszem61ye‐

s乱 6i;

a Ni‑Ok,a r6g elpusztult templomok 6rei.
Voltak itt gyё nyё ru n6i alakok,bttos alakiuk

16tusz kelyhekkel boritva, s karcsi ujjaik a Sze―
rencse tё rv6nyeit jelk6peztё k;lehet,hogy ezt az
eszmё lllyt httdanlban Valal■li indiai bttadё r btta

hozta lё tre. FOntObb, a meztelen

masztva tOmegest61

falhoz ti‐

嵐1ltak a kevё sbb6 6rt6kes

szobrok: d6monok, szemeik llrlint a macska―
szemek 6gtek a sё tё tben,ajapin k6pzelet Tengui,
fё

l embcrek s f61ig maclarak, sas szttrnyakkal

6s sas cs6rrel.

Nos?D sz61alt meg a mukeresked6, s e16ge―
dettell dё rzsё lte kezeit lttthat6 meglepet6semen.

Nagyszeri gytttem6ny",feleltem.
Vttllalllra tette a kez6t, s bllszkё n kittltotta

a fu10mbe:《 50,000 dollarOmba keriilt.D
De a szobrok lllaguk azt mutattttk, IInennyivel
tё

bbet ёrtek egykor a kegyeletnOk, dacttra a■ lnak,

hOgy a mitttrgyak olcs6ak Koleten. A holt zaran‐
dokok lIILilli6ir61 beszё ltek, kiknek 16ptei meg‐

szentelt6k a templomhoz vezet6 16pcs6ketl a,z
eltemetett

anyttkr61, akik egykor apr6 gyer―

mekruhttkat akasztottak az oltttr kё re,s a gyer―
mekllemzed6kokr61,akiket egykor llllegtalllitottak

imttdkozni hozzttuk,s a rttuk biZOtt szttmtalan
bttnatr61 6s rem6ny■ 61. Szttzadok il■ adatallak a
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sze1lomei kё vett6k 6ket a
poros helyis6get ke]lemes,
t01tё tte

szttmizet6sbe; s a

Kё 86bbり , folytatta,

nem hagytalrl magam. Nem sokat tudOk a bttlヽ
vinyokr61, cle az 6rt6kも ket ismerem. Az eg6sz

be.

(Hogy hi巧 嵐k ozt?" kё rdezte a mikellesked6.

Azt mondiak, ez 6ri 3 1egtё bbet a gyijte‐

O■ 8Zttgbtan

llincs ehhez hason16 bttlvany.A Bri‐
Museurr1 0rtilni fog neki."
lllikor szind6kszik fel可 嵐nlani gytttem6ny6t

m6nybeII"

tish―

Harmas arany ]6tuszon nyugv6 alakra muta‐
tOtt, Avalokitesvttra:6, aki lepillant az imれ

a British―
￨

szavttra). ..

vissza akartttk venni s

a vё telirn嵐 l j6val tё bbet igё rtok 6rte.De 6n

gyё nge tё mj6nillat

フ%ん α″ σs θν■7σ Jθ ιθJttJη θん,tθ υθγθ
.

Jθ ια
̲l ιzθ ιts θ
.∬α;;α ι
υ
θ
ttγ α θttη ,lθ λ
げ ,ι θ
λ.Sθ θ
ηο
ttsの あθ Zι ο
αα´ηθ
Sα 協鶴θ
gα :;ん α
ι
り2た
π′αたγαη ̀bり Kocses ta』 ai,bttjos
α
Z ″θ
Jι

:ι

̀p.… ttlllElai voltak.
mOsOlya az illldiai paradicsom
GyOnyё ri KwannOn ezD,feleltellrl.

」61 meg is fog ezё rt■zetni valaki", mollldta

Museumnak?D

《Tuclia, o16bb egy kittllltttst szeretn6k relll―

dezniD, felelte. LOnclonban sok p6nzt lehetne
szerezni ilyen balvinykittllitttssal. A lorldoniak
soha 61etil【 ben nelrl lttttak ehhez hasoI116t.S az
egyhttziak is partolnttk ezt a kittllitttst, csak
tudni kell veluk beszё ini: m̀g a IIllisszi6kat is
Po8iny bil▽ 嵐nyok Japilll―
ligyellrleztetik rム .

b61!" .. .Hogy tetszik ez a csecsem6?"

llitti■ ttl認 壼 ?:s:ぎ 1:酎 ettt:ξ :1艦Fi舞 :
zem ezeket a dOlgokat. I【 evosen veszik 6ket, s
kё z alatt kell e]adDi;gOnd01hatia:ez e16nyOmre
valll. Ltttia aZt a bttlvttllyt, ott, a sarokball, azt
a nagy, fekete ick6t? Ki λz?D
《EIIllllllei― JizO" feleltellrl, 一― Jizo,aki a hosszi

61etet adia.Nagyon■

6gi lehet"・

Tudia,hOgy a tulttdonOSttt lecsuktak,a mi6rt

eladta,nekem》 ,mondta,s ttra megragadt&a

vallamat.

zzel

felfe16,a mttsikkal lere16 rauta,tott,az tttszu16tt
Buddhit ttbrttzolta.ル fグ ,oι ̀ι んθ,7
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θ17
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Ezt Fanjo― Shakttnak nevezik", mondtam.
̀ι

'ら

:θ

:ι

S aztttn elnevette magttt;vaion a vttSttrnttl tanu―

sitott ugyess6g6n

Egy llleztelen gyermeknek kicsiny,aranyozott
szobrttra pillallltotta)m; a gyerIIlek ttllt,f61kё

ёrult, vagy az elad6 szttnal‐

mas egytgシ u86gё n mulatott,aki a szobrot a
tOrv6ny ellen6re eladta, Ilerrl tudtaIIl eldOnteni.

"・

01yalll lllintha bronzb61 1enne."
な
Abb61 van", felelte, megkopogtatva n csellg6
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Maga

6rcet.

ぁ brOnz tё bbet 6■ ,Irlint

amennyit

De e7」 ek neIIl ёraOgol(D, er6sitetteIIl,

s a

kereszt is Csak az egyensily kedv66rt van a

6rte adtallll."

A n6gy D6vttra lllё ztem,akik feiukkel csak―

lttbuk alattD.

nem a mennyezetet ёrintett6k,s eszembe jutott
megielen6suknek a tё rt6nete,a hogy azt a Ma‐
havagga, kё zli.コ θν θSθ んごθS″ szα λ lo α Ne9ν

sttbα ,sυ 夕 θ
θ
s―
J● θ αSZ̀η ι
θ
νわ
ι
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ι
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zち S ,71σ ;ν
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csopoltra mutatva,
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1,ダ

1, anlil■ t
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De ide

■
lё zzen: ezek szenzttci6t fognak kel‐

teni!"

az, a ll

megsz通 letik,Fザ JJ

kat?" kё lldeztelIIl.
《Oh, httt felvontattuk 6kot!Kitalttltuk a II16d―

α Bθ rlallisaι

ki akkor fb
izttk ёS szob―
a kamak■ lral

劃[i6rt golrlclotta, hOgy ezek feltun6st kelthet‐

n6nek?"kё rdeztem mitsem seitVe.
b61 va16k.五 λθγθstι θη ι
ttο s6ブ リ

dtt δγασgσ んわ

.

Csak ltttta

Odanё ztelll, s kё t hicsi, httrollllllttb magas fa¨
3zobrot vettem 6szre.
Httt nem l嵐 句a,miCSOdttk?Az uldOz6s kor洗 ―

ι

̀υ
ην
♀紹 貿 [悧 鰍 i mol.dl%s megkoppantottλ
《A brolllz b軌 lvん nyok ritkulni kezdeneL‐ .R6gelllte
6cska f6mnek vettuk ёs adtuk e1 6ket.Bttr csak

Daibutsut."

Csak nem bool▽ asztani?" k61tlezterrl.

Pedig azok csak kis telrlp10m6rё k voltak; de
a labllk x alaki tttmaszt6kon nyugodott.
正ondta mag嵐 ‐
NIegkookttztattam a k61c16st: 】
nak valaki, hogy ezek az ёrdё gё k a kereszten
協

t胃 鉗

tё

r61og.

"脇

P l feltte n―
血 m価 樋n
N6zzen csak a keresztre labuk alatt!"

dllI]ζ

litettaI:盤 ]?盤 i品

ぉne?lli

m価

―
協
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品棚鴇l…

N&‐ ,nem dya‐

e%面 晟

01yalll",feleltem, csakhogy ez Kishibttin,
a gyermekok v6d6 istenntte".

az ember 16tez6sё nek llllilli611yi szttzadait szttmb8‐
マёVe, hogy a f01dnek nincs olyan pontia, ah01

6nk6nyt ne ttldoztak v01ua 61etet a szerotetё
a kё teless6g6rt?
A Ixlikeresked6 111egint a vttllamra utё tt:

Az emberek bilvttllyiIIlttdis161 besz61nek",
「olytatta tiin6dve.

A r6111ai katholikus templo―

mokban sOk ezekhez hasOIl16t talttltam. Azt
hiszelll, a vallis k6rulbelil egy ёs ugyanaz az
eg6sz vil￡ gOn》

.

Azt hiszerrl, igaza van", lnoncltalll.
αPё ldaul,Buddha tё rtё rlete,nenl olyan‐

e llrlilli

Krisztus6?"
Csathogy 6t nem feszitett6k lneg."

Nem feleltem.Eszembe jatOtt a zsoltir:
ι
gθ sz

llづ 7

θο,o

,0づ

Jり

'76s/1θ

五z

,θ 7ソ α
θνSθ
'1'lα
"3"ti,lι

1翼

メ
Iダ 悧胎脇,"W亀 メ
z鴛 鰍留
ん
hogy ez felt6tlentl igaz.Mert緞 ,z igazi buddhista
]csnek nem Gautama,se■ Jathagata az igazi
Buddlal,hanem egyszerien laz lsten az e■ nber―
be五 . A v6gtelennek kristalyai vagyurlk lrlind―
bё

a′

nnyian: Inindegyikunkben bent

▼an

Buddha

szelleme,s az elrlberek lrlilli6i csak egy egё szet k6‐
pezlllek. ■[ittden hullnallitis egyetlen, hatal■ nas
tOrekvё s Budtlhtthρ z, kir61 az llluzi6k korsz3‐

I盤 l総 琳 :ditL:。 l瞥

S盤

￨』T° 協

be161e. lllindeII Ilelrles ttldozat kё
6b■ ed6shez;

V6gre is", mOndta vidaman,

∬

1此 li

zelebb hoz az

s ki k6telkednё k jogosan abban,

a British‐ 1旺 u―

seumban csak m61tttnyolni fogjttk 6ket,nemdeわ
oRemё nylem.Legalttbb is igy kellene lennie.ゅ
Elk6pzelel■ l, mint fogJak elzttrni 6ket a meg‐
halt istenek vilttbovttrosttban, fist6s, kiidos 6g

alatt, valailovtt EgyiptOm vagy Baby10n elfele‐
dett isteneihez;f616sen reszketnek maid LolldOn
Z可 蕊ban,6s

Sok tekiIItetben", bagytana helyben。

rt

vぁ gy

mi v6gre?Talttn hOgy egy tt Alma

Tadema segits686re legyonek, egy mtts kihalt
civilizttci6 szё ps6gё nek a lefest6s6ben, talム n
hogy a buddhizmusr61 sz616 arlgol tanulllliny
illusztr嵐 listtra szolg洗

ljanak; vagy hogy egy jё ‐

vend6 11agysigot Tennysoll k6p6hez:

oiled a■ ld

curled Assyrian bullか , hasol116 hires metafora

megalkotisttra ihlesserlek?――Bizonyos,hogy nem
hiん ba

6rzik meg 6ket. Egy kev6sbb6 coIIventio―

Ilttlis 6s kev6sbb6 ёlllz6 kor bё lcsel uJra meg―
tanitarlttllak tisztelni 6ket h[inden balvttny,alllit
az emberi hit emel llrlagalllak,egy ёrOkё s,lsteni

igazsttg kagyl衝 a・ rl a)rad;s maga ez a kagy16
teties er6vel birhat,E Bucldhttk nyugodt,
clerilt arca, szenvtelen, gyё ng6d arckifejez6se

is kis6■

tahn mё gis megszerzi mttd a Nyugat kuls6‑

離

ktty::Httt,Ⅷ

Tat鮪 ∬
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￨

￨
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冊
t∬ 紺 ti「 嶽 鐵 テ¶ ittL雹 鰍
megl洗 tszik; kё zvetleILiil▽ alboy kOzvetve csaknem
minden tettet befolyttsol. Szilnb61u五 ai lrlinden―
fe16 1洗 that6k,

m6g dekorativ rё szletekben is, s

176

177

aZ荀 6S a nappal FrLinden 6r巧 洗
ban hivatlan■ ll

zё

llyilatkozata,besz61get6suk,kozmOndttsaik,vall洗 ‐
30S Vagy prOfAn felkittltasaik, binatuk, Telr16‐
Ilyiik, ёrё muk 6s kё ts6gbees6stik, Irlind ismeri

vessenek el serrllrli ■osszalt, allrlillek a kё vetkez̲
mё nyeit jё v6 61etukben ё
rezhetn6k.A zarttll‐

cseng szavttnak visszhangj3. A I16p nlinden

az七 .

Jollemzi igy a gytlё let, Illint a szeretet

s mag嵐

洗llak altal嵐 ̲

胤轟肝

ぶTT:k計

megnyilatkOzttsttt; s az ingWa Vagy inlllen el̲
llevez6s, ha karma elkerilhetetlen megtorlttst
jelent, 6nkё nt t6dul llllinden ttakra,mint ma‐
gyarttzat, vigasztaltts v
Taszt, IrLikOr ■
rll.ldeII
talig旬 嵐
t

tOgJa:

valami mered

劃[ivel hOgy ez az ingwin■ , ol kell tur―

l10m".JL cse16dek sz6v6,ltん s kozben azt k6rdezik

egymttst61: llely ingwa kё nyszerit egy ilyen
ssel lakni?" A ron1lott ▽agy bin68 enl‐

tereIIIItё

bernek ingwaJat vetik a szem6Fe; S a b01os
vagy az er6nyes kuclarcait ugyancsak o77el a
buddhista sz6val llrlagyarttzzttk. A gol■ osztev6 e

szavakkal valtta be tett6t:《 Tucltalrl,hogy bin6s

a cselekedetem; de illg、 vttIIl gy6zё tt a szive‐
men". Egymttst61 elszakitOtt szerelmesek kero‐
sik a halttlt, mert azt hiszik,hOgy e16z6 61etik―

:::e∫ 孵 Ⅷ

er帆 ■ 。1∬藍

薔

柵

i;:躙

igazsttgtalansttgot kё nytelert eltirlli,azzal akaria

felhiborodttsttt csillapitalli, hogy valalIIli

hib16rt
l161eTiё

;

k

6si

ёrё kё s
星 e』 ::g」 ]
」2

178

179

lekvindorlis nyugati folfo。/嵐 sit61. 1旺 ert Nyu―
gat 6si felfogttsa a lё lek161, pl. Plato vagy

lё

Pythagoras felfogttsa 6s a buddhista felfogis
.t
hasonlatossig nincs,s6perl ezё 〕
bizonyult aiapttn felfogtts 6szszeruneko Nyugat 6s
Kelet erre vonatkoz6 nё zet6ook kii10mbs6ge ab―
ban 洗11, hogy a bucldhista felfogis llelIL iSmeri
el a coIIventiollalis lolket,az ёnttl16, 6rz6keny,

l【

6zё tt seⅡllrli

ItttlWSttr電

∫6謂 密

teF鷺

tttrozott szttILlli ёsszet6tcl,Inint

嘲

:蹴

a gnostikus 16‐

lek. Felfoghatatlan bOnyo16disok 6sszege vagy
tbmege, az em16kezetet meghalad6 o1661etek te―
relllt6 3ondolatainak concentrilt 5sszege

z6dttsnak vagy ellenszenvnek,Inelyet intelligens

gyermekek oly kё tsё gbeejt6 nyiltsttggal k6szek

killrlutatni,dacara,hogy・ rlegmondtttk nekik,bogy

az embereket nem szabad a kilseiuk uttn
megit61111i": oly talll ez, Irlelyet egy gyermek
sziv seIIl fogad el igazttn. Ha ezel1 6rz6seket
ёsztOnszerieknek vagy sugallatszerueknek ne̲

vezziik, az 6sztiin vagy sugallat sz6 theologiai
6rteln16ben, ezzel senlIIlit sem mabOyarttztunk
meg, tisztttn csak el▼ 洗gtuk a kutattts itittt az
61et IIllysteriullllaival, mint a hogy a teremt6s
t6nye megselllllIIliSiti a feltev6seket. Azt hinni,
hogy valamely szem61yes ёsztё lll vagy 6rz6s
esetleg tё bb lehet, IIlint egy6ni, kiv6ve valalrli
Ordё gi sugallatot, a r6gi orthodox felfogtts e16tt
6rittsi eretneksё g.Pedig lrlost IIlttr bizonyos,hogy

II.

A buddhismus magyaraz6 ereje 6s theoritti‐
llak a moderII tutlomttnyos t6nyekkel▽ a16 ritka
megegyez6se a psychologittnak kiilё nё sen azon
a ter611 szem beszё k6, melフ nek legkiv洗 16bb ve―
zё re Herbert Spencer vOlt.L01ki 61etunknek nem
kis r6szo oly 6rz6sekb61 洗11,lnolyeket a nyugati
theologia sohasellt tuclott lnegmagya■ ttzni. 1旺 i
az oka, hogy a csecsem6, aki rllLё g sz61ni sem
tud, bizollyos arcok l洗 ttttra sirva fakad, Ⅱlig

misok mosOlyra cleritik? Mi az oka annak az
els6 1atttsra f。 lvillan6 sytrlpathittnak vagy aIIti―

pathittnak,az《 els6 benyomis"‐ nak nevezett von―

m61y 6■ z6seink nagyobb r6sze, 一―igy azok,
melyeket a szenved61yek kё z6 so■ ozunk, Inint

azok,ameり eket magasztosaknak nevezunk,̲
superilldividualisak.A szerelenl illdiviclualitttsttt

a tudomttny hatttrozottan tagadia;S ami洗 1l az
els6 pillantisra fellobban6 szerelemre lllё zve,alz
洗ll a gyi161etre is: Irlind a kett6 superindivi―
dualis.
Ilye■ l

az a hatttrozatlan irlllpulsus, mely ta‐

vasszal tilllad 6s az utazttsra ёsztё nё z, 6s az‐
橘n elmilik,siけ en aZ a batttrozatlan lehan‐
301tSig, melyet 6sszel tapasztalhatullk; talttn
abb61 a korb61 maradt rttnk, mikor a nё pek az
ёvszakok nyOmttn vttltoztattttk lak6helyも

ket,vagy
12☆

180
181

6rib61 8Zir‐
hatottsttg is,

laktta

l

ё
rez,

b6rcek lttIL‐

bttmulatot, Irlolyet a

sztossiga teremt, in―

ohasem magyarizhat‐
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kabb t6ved, mint az ismeretek dolgttban. Az al
tan, hogy minden vAgy,Irlindel1 6rz6s az egyё n
tapasztalataib61 szttrmazik, oly szembeszOk6en
ellenkezik a tё nyekkel, hogy legfeliebb CSak
csodttlkozhatom azoII,mik6pen timogathatta azt
valaki l》 Ugyancsak Spencer 701t aZ, aki bebi‐
zonyitotta, hogy az ilyen szavaknak,IIIlint《 ёsz‐
seite10m",a r6gi 6rtelllrlikben tulaidOn̲
kё pen nincs jelent6s6gik; ezentil egё sz mtts
6rtelemben kel1 6ket hし Lsznttlnunk. Osztё n a

Irlek lk6s6bbi
erOsitl■

let6ben
ё

kifttleszthet,esetleg meg―

。
mplikllhatta,一 ―Sa
eti vagy tovabb 。

t6nり ,

mOdern lDSych01ogia nyolv611 szervezett elrl16‑
kezcletlegos ёsz―
kozetD, s maga 8z em16kezet
ёsszege, melyet az 61et
tё n", a benyomisok
lttncolatiballl valamely utttnunk kё

vetkez6 egy6111

fog orё kё ln].

A tuclomttny az Orё k16d6 ern16kez6st ilyen
6rtelenabelll isttelli 01; nem a sz6 kis6rteties 6r―

0■ Ok10t「

emttOket, me=yOkneK o a leszarmazolIJa.

De eztla tudOmttnyos t6nyt,hogy az egy6n mttr
61t aゴu]tban,nem matel.ialistikus 6rtelemben
kell ve#ni.A tudomttny a materialismus me3‐

0翼
訛
ュ
l蠍
静
翌
ma雪
棚
W:P昔
蹴
1latatla4, dacira annak, hogy k6nytelen beval‐
lani azい rz6Sek v6gleges egys6gё t.Kё ts6gtelen,

hogy azl emberek minden 6rzё se 6s tehetsё

ge,

kezhetn6nk, cle nlint a psychologiai 61et par洗 ‐

regebb egy―
nllunknキ ll・ lilli6 meg milli6 ё
vvel ё
szeri 6r16sek ёSSzess6g6b61 ёpttlt.A tudominy

nyi acla16kait,az ёrё klё tt idegllendszerben v6gbe‐
Irtent parttnyi vlltozttsok kis6retё belll.《 Az elll‐

]Ln

telln6ben, hogy e16z6 61eteink rё szleteire eⅡ

beri

szellolrl

v6gtelell

szttmi

l16‐

tapasztalatok

sorozata, melyeket az ёlet evoluti6i alatt szer‐

れbuddhi卜 muSSal egyhangian elismeri,hogy az

ё
sszeお tt,6s

mint a buddhismus,a psycho―

nyeket a mult psychologiai tapasz―
logiai■ eiャ ё
talataivalい agyarttZZa.

zett, vagyis inkabb a szervezetek sorozatttnak
evoluti6i alatt, ami ttltal az elrlberi szervezetet

e16rt6k. E tapasztalatok legOszhangz6bb s log‐
gyakoribb r6sz6nek eredm6nye fokr61‑foklla 6rOk¨
16dё tt, a t6ke kamatOst61l s lassallkё nt e16rt6k

Az a
olat, hogy a lё lek Osszct6tel, 80‐
kaknak leh tlerln6 teszi a nyu3ati 6rteleulben

az intelligentittllak azt a fokit,mely ott szunnya‐
dozik a gyerllrlek lelk6ben, 一― s melyet a gyer―

vett vallas

nak me

het6sё gё t;

s azok, akik nem tlld―

ulni a r6gi theologiai felfogist61,

184
k6tsё

185

gtelenil azt hiszik, hOgy dacttra a budd‐

hista talloknak, a bulldhista vic16keken is a kё

z―

szakat, mert a legf6bb boldOgsigot, a nirwinttt

csak igy ё
rLeti el,ha a leJobb jut gy6zelemre
beDne. S igy az 6 hite, mely a lё lek evoluti6‐
jinak term6szetes felfOgttsin alapszik, sokkal

i鷺

鮒tt∬ :nar懺 輩ylij∬ ::咄 亀謂増

161ekl161. Term6szetesen,ezen fogaln、 akr61 alko‐
tott l16zetei bizollytalanok
ёs nelrl renllszere‐
zettek; de ttltalinOs jellemuk ёs irttnyzatuk
f61llemagyarttzllatatlan; s a hit kOmolysttgtthoz

vagy az eFkё lcsi 61etre gyako■ olt hatisttboz sz6
sem fё rho七
llirldenitt, ah01 61 a hit a mivelt osztalyok̲
.

ban,
astro10giaphantastikusan kidolgOzott 6rtelmё ben。

ugyanozen gondolatOkat

deinittlJttk 6s

ёsszegezilI. Pё ldakё lDell k6t llllib61 10gok r6szle―
teket id6zni;ir6ik huszOnh嵐 ■0■ 2,illetve huszon‐
hat 6vesek. Kё llltyon tё bbet is id6zhettem

volna; de a kё vetkez6k kё nnyen megmagyarttz―
zik, hogy lIIlire gollldoltam:
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θ 6L ι
θ
ttν Jθ θ σ
γσλλびυαι
σ た, αθ α7ι Jθ λ̀σι
θγ
4σ ―
l・

,・

jσ
ttbjη α
ι
λ′
θθ
ttι
ι
αα
zο ηλ
θ
たbθ θ
zθ tt θ
γ
授θ
λ."
α御lθ ″θ
働

szθ

7ι

ttα

ι
グ

,'ο

zgα l12̀θ

,

Ezeket a gollldolatokat
̀の a nyugati olvas6 e16‑

szё rre

k6ts6bOtelenil atheistikusOknak fOgja tar‐
talli. Pedig 6sszeegyeztethet6ek a leg6szintё bb
s a legmё lyebb hittel is. A hanlis il■ lpressi6t

az kelti, hogy 6k az aDg01

lё lek, sz6t eg6‐
szen misk6pen 6rtelIIlezik, IIlint mi.
L61ek",
oly 6rtelemben, anlilllt azt a ■atal ir6k hasz‐
niltik,a j6 ё
s losz httlamOknak csaknem v6g‐
telon sorozatttt jelenti, oly Osszet6telt,melyet

pusztulttsra

itё

l lllell■

csak aZ a tё ny, hogy

ёsszetett, cle a szelleIEli haladtts
七
Orv6nye is.

ёrё kt61 va16

IV.

A nyugati theologia ke116 magyariza,tttt aぬ a
nlllllak, hogy az a gondolat,

■
rlely

c‐ vezrecleken

仇t oly fontos tё nyez6je volt Kelet gondOlat=
viligttnak,NyugatoII miё rt neIIIl feJ16dhetett ki

:蜆
a

『httf
∬i:略 z瀾 塩1禦魁i塩 。
Ma∬ 畔
鮒

megnyilatkOzttsai,

■lirlt ヽ
lrordswOrth

em―

napjainkigo Mё g sem lehet azt ttllitani,hogy a
the01ogia az ttltal gy6zё tt, hogy a lё lekvttndor‐
1ls fogalIIlat visszataszit6vi tette a nyugati szel‐

lemnck.Ambttr a kereszt6ny tan,rrlely azt taltta,
hogy lninden test fenllltartttsttra szilks6ges ktlё n a
senllllllib61 teremtetett 161ek, 五ellll turi a 161ek̲

。
群
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190
6s colllCentrム 16 vё geredmё nyё nek leglln61yebb
titka kifurk6szhetetlon; de kijelenti, hogy az
eredllrlё llyek

6sszefiigg6s6t a

az 61etё sztё n,

penhauer

ι
α,lllα hozza 16tre,

mely megfelel annak,alrlit Scho―

《akarat"― nak,61ni akarttsnak nevezett
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ttinemё

A tl■ clomttny
tettsё ge,

methoclusaillak roppant ёs8Ze―

melyekkel az 6si keleti gondo]kozttssal

oly meglep6en egyez6 eredln6nyekre jutOtt,fel―
kelti ttzt a k6telyt, vajon a nyugati elmё k ttt―
laga megfogja‐ e valaha 6rteni ezen eredm6uye―
ket. Pel.sze, igy ltttszik, hOgy aEli■ lt a budd―
hismus igazi tanait hiv6i llagy r6szё vel tisztttn
a formak ttltal tanulta)tta IIleg, igy a tudom嵐 ―
nyos philosophia is IIIlegismertetllet6 8七

ёllLloggel

csak oly suggesti6 洗ltal, hogy rimlltaturlk oly

192

193

VI.
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19う

m6dosulttsttt jelenten6,az eszmё

k lltal.《 A vi‐

got― ―mOntta Spencer Herbert ―
一 nem a
gondolatok, de az ёrz6sek kormttnyOzzttk s a
gondolatok csak vezet6i az ёrz6seknOk" Ⅳ[ilyen
1ん

lesz az a vttltoztts, melyr61 feltё

telezzik, hOgy

Osszeegyeztethet6 a vallisos 6rzё

s nyugati fel¨
fogj,sttval s a vallttsos buzlg6sigga1 7
Ⅱa a 161ekvttndorlis s az osszetett 161ek fo‐
gallrla tё nyleg

ellenkezn6k a nyugati vall嵐 sos
▽嵐las7」 t. De

ёrzё ssel, nem adhatnttnk kie16git6

httt t6nyleg annyira ellentё tesek? A 161ekvttII‐
dOrlas gO・ ldolata biztosall ■
lem; a nyugati sz01‐
lenl′ mAr e16k6sziilt a befogadisttrcrL. IgaZ, hOgy
れz Ent feloszl洗 sra szttnt 6sszet6telnek k6pzelni,
alig l九 七
szik jobbnak aコ negserLlmisu16s materia―
lisztikus felfogisttn嵐 1,一 ― legalibb azokllak, akik

a megszokott, r6gi boonclolatokt61 mё g lrlind6g

nem tudnak lrlegszabadulni. Dacttra ennek, a
nem r6szreh可 16,komoly gondOlkOztts lrleg foja
mut,tni, hOgy tul[り dOnkё pen nincs Okunk f61ni
az En sz6tesё s6t61. Pedig, ha
keresztё nyek
feloszl蕊 sё rt

6s buddhistttk

ёntudatlanul is,
洗1land6alt ezё rt a

imttdkoznako Melyikunk nelllll kiVanta

mttr sokszor,ho野 megszabadutton■

OSSZ httla―

mait61, OstObasigat61 vagy billleit61, azon Osz‐
tё

nt61, hogy■ Osszat lIIondjunk vagy tegyunk,̲̲

謝￡
laTL亀 麗
譜ぷ]W竃蹴trlltl鵡 智Tξ
szebb tё rekv6seit. S az, artlit61 nem kev6sbbё

komo]yan szeretn6nk lrlegszabadulrli, alrlit ki¨

°

VI■

Nyugaton a vallttsos meggy6z6d6s m6dosu・

1響 Itt「 iぷ 協出
』
驚胤F竜:蹴:

listtnak persze ILem a tudomany lesz az egyet‐
len oka, a keleti ■loz6■ a szolgttltat egy mん 80‐
clikat. A szaIIszkrit, a khinai s a palii isk01嵐 k,
elet lrlindell r6szё n ё
16■ lo16gusok f6radhatat―

It‐

lan munktta gyOrsan megismertette Eur6p t 6s
AIIlerikttt a keleti gondolatok f6bb 7011ttsaival;

a buddhizmust

ёrclek16d6ssel tanulIIlttlllyozzttk az

eg6sz Nyugatolll;S ezen tanullrlttnyok eredm6nyei

‐
ё、
■61‑6vre hatttrOzottabban 6szrevehet6ek a ma‐

'お
盟塩認]iF[諸 猶
瑠
見
∬∬學 %ナ
nem
, nem juth・ atunk
t∫

Egot

3asabb kultura szellellli term6kein. A filoz6■ ai
isI(ol洗 kra kev6sbb6 hatott, IKli■lt a kor irodal―

mttra Ez aztt bizonyitia, hOgy az Ego‐ prob16‐
Illlinak a megfttt6Se nyugaton 6jra mindenね lё
rier6szakolta lllagttt a szellemekre s nemcsak
凡 kor gondolattettes pr6z旬 嵐ban, de kblt6szetё ―
l)elll ё
s regё nyirodalmiban is ez nyil∇ 洗Ilul.Egy

generici6val eze16tt m6g lehetetleII boOlld01atOk
vlltozta句 洗
k meg az altalinOs gondolkOzist,le―

洗
k a rё gi iz16st s ILagaSabb 6rz6seket
fejlesztenek ki.A teremt6 m̀v6szet,sz61esebb

rol■ lbo巧

in spirttci6val dOlgozva, olmOndia, mennyi fe]‐
tう

tlenil可 6S gyё nyё rkOdtet6 6rzё st, mennyi

edclig elkё pzelhetetlen ptttoszt,IIlily csodilatOsan

mё ly 6rz6seket llyerhetink az irodalom szttmara,
ha elisltrlelitk a 161ekvindorlist.M6g a reg6nyi■ o‐

clolollrlb61 is azt tarluljuk, hOgy eddig csak he―
nliszferttba,n 61tiink; gondolれ taink csak fё

l goll‐

k,

一―

magttnak a

tetin
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mulni, Inert ezek a vё gtelenbe lllyulllak; de ki
嵐1lithatia, hOgy sOha seIIIl foglllak megva16sulni?

Jcgyzet.
Azok kedvё ёrt, al・・ik szivesek voltak az e16b‐
bieket e101vasni, IIleg kell enllitene■ rl, hogy az
嵐ltalarlll is szabadon haszlllttlt
lё lek",
egy611",
ego), 161ek▽ 嵐ndorltts", 0■ 6k16d6s" szavak tel―
jesen ismeretlenek a buddhista f■ 10z61ittban.

L6‐

lok" az angol sz6 61tellII10ben llem 16tezik a

buddhistinak. Az

egy6n" egy illuzi6 vagy il■ ‐

kttbb az illllzi6k szOved6ke.

」
生 《161ekvindol・ lttst",

mint a lё lek‐ nek egyik testb61 a mttsikba va16
kё ltё z6sё

t, Ogyenes9n tagattik a megbizhat6

buddhista kOnyvek.Epen az6rt nyilvttnva16,hogy
a karIIla tana s az O■ 6k16d6s tudomillyos t611yei
fennttl16 t611yloges ana]6gia ti,vol■ 61 sel■
tOk61etesi A krrtr■ rla nem egy ёs ugyanazon 6sz‐
szetett egyё nis6g fOnnlrlaradisttt jelenti,hanem

kё zё tt

l

a hailar130k6t,melyek 6jl.a kOmbinilva,egy可
ёsszetett egy6nisё get alkotnak. Nem szuks6ges.

hogy az蒟

,

16ny enlberi alakot 01tsOn,a karlrla

nem szi16■ 61 gyermekre sz洗 11;az

ё
rOk16d6s

vo‐

nalttt61 figgetlen, habttr litsz61ag az 61et izikai

kondici6i nigg.lek a karm洗 七61. Lehet, hogy egy
離

aZ

16

備

塾ポ

郡

轟

visszaeII116kezё

A bucldhizlrlust ttllIIlaiban llehezen lehet felil‐

s.

kOldus karm乳 16nye ett kirttly test6ben fog ttFa
sziiletlli; s a kirttlyё egy k01dus6ban; de bム r―
mely megtestesu16s kё rilIIIё nyoit a kalma be‐
folyttsa hatttrOzza meg.

o16tinik a

v6gtelen LitO■ Ois".

L61ek" lliII‐

21J2

1em 6s megjelonhet,mint sok szellellll.Tattait
sz6tvttlaszthatia s ezek lrlindegyike kёpes egy spe‐
ёnii116 cselekedotre.Do azё rt, igy litszik,
az az elvttltts csak id6szeri,s az ёsszetё tel kll‐
cittlis

lё

ttbOz6 1enei vonz6dnak a haLl uttn s IIIliII―

den

ё■
lkё llyes vttltts utin egyesulneli. A japal■

I16p zё me

vagy buddhista, vagy shintoista; de

az 6nre vonatkoz6 primitiv felfogtts terll16sze―
teseIL hatallrlasabb s tisztttn felisnlerhet6 a k̀t
valltts kevel'6kё ll. ヽra16szint,

hogy az egyszeri

embereknek a k・ a,rma‐ tan lleh6zs6geit ter■

r16sze―

tes 6s kё nnyell felfoghat6 magyal.読 zatokkal he―

lyettesitett6k, de hogy monnyire mentek, azt
nem tudnillll megmondani.Mcg kell m6g jegyez‐
■
lem, hogy igy a prilrlitiv, Irlint a budclhista
hitben az ёnt nem a szi16r61 magzatra sztt116‐
llak tar可 洗k,一 ¨nem IIlindig a ttzi016giai leszir‐
mazttst61 figg6 ёrё ks6gnek.
Ezen tё nyek megmuta句 仇k,miけ nagy kulomb̲

86g van a keleti ideak s a mi fogallrlaink ko‐
zё tt

a fent tirgyalt tlologban.

Azt is jelentik, hOgy a messze Kelet ezel■
kil10nё

s kOmbinaci6i s a XIX. szttzad tuclom洗 ―

Ilyos felfogttsa kё zOtt t6nyleg 16tez6 ana16gittk
嵐ltalttnos tttrgyalttsttnttl ぁligha ёrten611k meg
egymttst,htt szigoruan filoz6■ ai rOvidsё ggel hasz…
n洗 ljuk

az egy6n bgalmtthoz kapcsolt kifeiez6‐

seket, S tё llyleg nincs eur6pai sz6, Inely pollL―

tosan visszaadntt a buddhista eszmё ny budd―
hista kiftteZ6Seinek 6rtelmё

t.
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marad, mely

ёsszhangban

lll az emberi nem

vttgyaival s az etikai haladissal. Akttr hisziink
annak a 16tez6s6ben,anlit IIlaterittlis univerzuIIIL‐

nak noveznek, akttr nem hiszink, a karma― tan
igazol嵐 sara nlindig
rad az
magyarizbatatlall

s6ge,一 ―a faji 6s e
a nerrt rё

eillek

ttlam0

szletezhet6 reprodukl16 cell洗 kba.BirⅡ li

n az, anll
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eg6sz86gugyi szabalyZat tilり a a kOlera keze―
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videll bilnnak a betegekkel s eg6szen elzar‐

ittk 6ket szeretteikt61.De a rend6r86get nem
igen szedhetiヒ ra: csakhamar felfedezik a be
6rtuk jolllnek hOrd̲
tinik; de az eg6sz‐
neknek ke11 lenllibk。
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aS可 嵐t gyermeke fekszik.Nё ha lttttam,amint

kikukucsk嵐 lva a dObOz sz616n・

・

ttlll°

SolygOtt a

eburkOl va aludt a dObOz
alrlint

kal jttt̲

hOgy sO
tё

kapOtt

kszer

hasOn̲

z, ibaihOz; s ezt
lllind6g a dObO
CSktth°
mek,akttr 6brcZban
littam,aJkhr aludt a gyer―
)n volt.
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pipttnk tt sZttrakra szo■

ul,一 ami igaz is vOlt.

A kocsi meg洗 1lt kerit6slink mellett, oda men‐
ton、 hOgy szelrligyre vehessom.A gyermek,一 一

:la‰

「盤跳lttyn::愚 L::夢
品腔
De az

ellr61 az lltOls6 k6r680mr61.D

csinos ki3■ i,一 nem ttedt meg az idegen arc‐
t61.Gagyogott valamit 6s nevetve nytttOtta fe̲
16m kaljait; mialatt vele jtttszottam, kё zelr61
megte卜 intettem a tttblttt.Shinshu ihai volt,

・ 晰ta egy asszolly kaimyoia vagy mis宙

lagi

neve; s Malrlyemon leforditotta nekeIEL a khilllai
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egy cse16d lehozta tt javitttsra szol'u16 pipttkat,
mig d° 16° °
Z° tt, szelltugyre vettel■ az ipa■ Os ar」
cttt.」 avakO■ 嵐
ll til lev6 f6ri arc vOlt,sztta kё ‐
ril azOkkal a fttradt, sympathikus von洗 80kkal,
'ι

a httdani mOsolyok szttraz medrё vel, mely
annyi japttn arcznak a megadtts 6s a j6sttg leir―
hatatlan kifaezё sё t attao ManyemOn k6rdez6s‐
kё dni

kezdetti s az 6 k6rd6seire csak a meg¨

嵐talkOdOttsttg kё pes llem felelni. Nё ha azt hi―
szem, hogy kedves, 嵐
rtatlan ё
reg fttё t duS f6ny
ёvezi, 一― Bosatsu dicsf6nye.
Vttlaszul a pipattrus ellrlondta 61ettO■ t6net6t.
K6t h6nappal kis 且血k szulet6se utttn meghalt

a felesege. Utols6 6rttaban lgy sz61t hozz洗

:

ぐ
Kё rlek,hOgy halilom na面 航61 szttmitva,h嵐 ‐
‐
■
om tettes 6Vig ne vttlaszd el a gyermeketム ■
ny6kollllt61: ogy percre sem hagyd elvalni az
ihaillllt61, hogy tovttbbra is gondOzhassarr1 6s
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A halil konyv6b61.
I.

謂 til踊 a蹄 毬器塊gm吼 嗣艦 [
ban is, ma is feIIn ttll, sokkal szikebb kё
rben

Azok, akik ilyeneket l【 6rcleznek, igylatszik
elfelcaitik, hOgy ugyan ezt k6rdezhettiik bttr‐
mely llyugati vallttsra vonatkoz61ag s ёpen igy
kё telkedlletink

k6s6bbi fenllmcrLradiSAban. Iga―

ziban a shintO tanok csё ppet sem kev6sbb6
6sszeegyoztethet6ek a mOdern tudomttllynyal,
Irlint az 6s― kereszt6ny tanok. S6t ha eg6szen
r6szrehttlatlanul n6zzuk,azt mOndhatnim,hogy
mё g sokka1 6sszeegyeztethet6bbek.Kev6sbb6 el‐

lenkeznek emberi igazsig6rzetinkkel; s nlint a
buddhista karma‐

ta■ l,6k

is nehilly IIleglep6 allalo‐

ёlё k]6d6s tudOminyos t6nyeivel,
s ezel( az alla16gittk bizonyitittk, hOgy a Shillto―

gittt lllllutatllak az

ban is rllik annyi m̀]y igazsig,mint ameny―
nyi tiszttt igazsag a vilig bttrmely va・ 1lAsttban
bennfoglaltatik. A legegyszorttbb fOrlrliban ki―

tik ezt az elhamarkOdOtt it61etet; s azlltin nem

lttsri6脚

電ξk蠍
孔s∫ I盤 竜 淵
概
sikereit ёssze egyeztess6k az 6sё k kultuszttnak

folytat6dttsttval.

Hogy

ёlhetne egyiitt a shiIIto vall嵐 s a mo‐

dern tudominy ismereteivel? HOgy tu両 由k a

ftteZVe, a sllinto vallls alapigaz3洗
hogy a′ z̀16k

ga az a hit,

viligit kё zvetlenil a h01tak kor‐

ma)nyozzak

A kultusz alap80nclo]atai: hogy az ember
nlinder ёsztOllle vagy tette egy‐ egy isten muve,
s hogy tt halotta,k nlind istenek lesznek.

MegiegyZend6,]hOgy ez a lifejez6s KaIIli,
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koc16 ezen cselekedeteit nem kell pusztttn for‐
ILaalitisnak tartani, Irlellyel a derё k haza■
el■ 116k6t

aka)巧

筑
k・ rlegtisztelni vagy az elhunytnak

csalttdjit kitiIItetni。

Ez a t611y tisztム n Shillto jellegu,s a lttthaも 6
6s l洗 thatatlan vililgok kё zё tti Osszefugg6S bells6

voltttt jelk6pezi,a mi a mivelt洗 1lamok kё zё tt
specialisan Japin vallisttt iellomZi・

A japttll a

holtakat 6p oly roalisoknalk tartta, mint az
616ket.

R6szt vesznok a n6p 61et6ben, lakomttikban,

柵認
:L∬温 棚・
変lt雅 淵
ξ
棚
n s apr6 5rё moikben r6szt vesznek,megie‐
bλ

lennek a ltttvttnyossigokn乱 1, a shintok vallttsi
innepein,a katonai jttt6kokn嵐 l s a tiszteletikre
■enchlezett sok tllnep61yen. S ttltlllttnos az a

hit, hogy ёrё mik telik az ttltlozatokban 6s a
tiszteletben, Inellyel llekik ad6znak.
F」

kis essayl161 e16g, ha azt vesszik igye―

孟
盤臨情:』 atti盤臨F輩 翼1篤識も
6ket azoll els6ranbOt istenS6gekt61, akik a f01‑
det te]・

emtett6k.A Kami kif● ez6s ezen altal嵐
rhetink arra a nagy
̲

ll10S Inagyarttzata utttn rtttё

shiIIto gondolatra, hogy a halottak tovム

bb]・ a

is

a fbldё n lal【 rlak s szabム lyoz71ttk a,zti befolyi,sol―

jttk nemcsak az emberek gondolatail ё
s csele̲
kecleteit, de a termё szeti er6kot is.

Ok irinyit―

jttk az 6▽ szakokat, az es6t 6s a szelet, az egyё

‐
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Ez a tanittts megegyozik az Orbk16d6s egyes
t6nyeivel. Legjobb tehets6geink term6szetesen

ethika

盤

legiObb 6Seillkt61 szttrmaznak,rossz tulttdOn̲
sttgailllkat oly term6szetekt61

rё kё ltuk,
ё

akikben

st tesz

淵 :;

砲
‰

llralkod6 volt a rossz, vagy az, amit rrli most
洗ltal kifeilesz̲
■OSSZnak llevezink. A civilisati6
tett etbikai ёrz6s bennlink azt kivAni3, hOgy a

halottaink legjobb cselekedeteib61五

tvett IIIlaga‐

sabb er6ket fttlessZuk 6s hOgy gyengitsuk ma̲
gullkban az ё
rOklё tt rossz httlamok erej6t.
Kё teless6gilllk tisztelni j6 Kamiinkat,s engedel‐
meskedni nekik, ёs kё teless6gunk kizdeni a

gonosz istenek ellen.Mi6ta az eszulllket tudiuk,

ismerjuk mindkett匈 tket・ Az a tan,hogy a j6
vagy lossz sZellemek jelen vannak minden 16‐
lekben, egy vagy mtts alakban csaknerrl milldon
llagy vallう sfelekezetben meg van. Allli kё z6p―
kOri hitink oly m6rt6kbell kifeiloSZtette ezt a
gondolatot, hogy kell′ hogy hatisa ёrё kid6kig
t・ ]・

島
響

ezhet6 1egyen nyolvezetinkё n; de az 6ralll―

gyalba s a kis6rt6be vetett llit,egy httdal1 01y
egyszeri valltts kifei16dё 86t jelenti,mint amilyen
a Kallrli vallasa. S ezt a kё z6pkori vall洗 st is

iё

[鮪

犠s罫

嵐
thatia az igazsag.
A feh6r szttrnyas angyal,aki j6 tanicsot sigott

a jobb filbe,s a fekete szelle■ rl,aki rossz ta‐

nttcsot ad a balba, nem jttr a XIX.szttzad
sugallatれ ikat, Illint kOzё

pkori 6seink.

鮒 ∫ ｉ ｒ ξ ｌ Ｊ 私

embero lrlellett, 1lanem a szelloll■ 6ben lll16g ёl;
s mi 6pen igy isme巧 uk h8nttukat 6S ёrezzuk
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A rossz Kallrlik nem ordё gё k, Egyszeri szello´
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szttmtalan tttrsadallllli bOtrttnyra vezetnek. Az
洗1lati szenved61yek, a bika‑ 6s tigris‑6szt6nё k

lllillclen vallis kё ziil a shintO a leg―
termё szetesebb, s ez6rt sok tekiIItetben a

r6gebbiek, IrliIIt az emberi tirsadalolrl, s csak‐
■Ollll IIlindell ellene elkOvetett binllek rё szesei.

晶載 k]電

謬 呪

dё lyekllek.

gukban, nem tartta SZiksё gk6pen ■
Osszaknak,

legratiOllalisabb is. A szenvedё lyeket, ёnma‐

De ki61ni nem lehet 6ket;s nem lellet tettc―
sen mcgfё kezni. Bttrmely kiirtAsukra i]:沈 nyu16

141anem ■osszasigukat azOkt61 a kё rillllё nyekt61
ёs att61 teszi ftlgg6v6, l■ lennyire vagyunk eln6‐

kis6rlet a t61ik elvttlaszthatatlan legkiva16bb
6rz6stehetsё gek egyik6nek lerOmbol洗 sttval jttrna.

z6ok irttntuk.

A pril■ itiv ilnpulzusokat m6g ■
rlegf6kezni is
csak a szelloIIIli 6S 6rzё shatalIIIlak ttrttn lehet,

Kis6rtotek

lё v6n, az

e説

istenek
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nik. Tё bbs6gik j6, s hatttstlk inkttbb a j6ra,
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lint a rosszra vollatkozik. IIOgy ezen ll16zet
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melyeknek az emberi

ёlet

llli■ lden

szё psё gё t 6s

gyё ngё dsё g6t k6sz5nlleti, de amelyok aizё rt lnё ‐

lyen l)enntgyё kereznek a szenved61y 6si tal崎 嵐―

ban. Bennink a legmagasabb is a legalacso―
■yabb61 ered. Az aszketizmus, mert 6va intett
a terII16szetes 6rz6sekt61, szё rnyeket teremtett.

Az emberi gyOnges6gek ellen hOzott Oktalan
egyhttzi tё rv6ny csak sulyosbitotta a tttrsadalnli

rendetlens6get; s a vigsttg einyolx16i csak ki¨
hiv七 誂
k

a kicsapongttst. Erkolcseink tё rt6nete
va16ban igen tisztttn arral tanit, hogy rossz

Kalrliink kivttIInak nё nli ttldOzatot. A Bzenve―

d61yek az 6sznё l lIIlindig er6sebbek lesz■ lek az

emberben,mert hasonlithatatlanul ■ёgebbiek,一 一

mert egykor szuks6gesek voltak

ёnfenntart嵐 ‐

sunkra, 一― mert 6k alkottttk az ёntudatrlak azol■

乳 ha1110密 ,vё tekt61, hogy az emberi term68zet
bizOnyOs httlamait kipusztitsuk vagy megbё ‐

alapr6tegё t, melyb61 1assankilllt nemes
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valaha uralko街 anak, de jtt annak,aki 6si jo‐
gaikat tagadni akatta.

seink f可

6rz6‑

16dtek. Azt nem fOjuk turni, hogy
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A halottakr61 alkotOtt ezen priltrlitiv, de
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taLn bost mar elism可 通k,一 nem irratiOnalis
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telessё

g61'zet 6rittsi, habir m6g 6rthetetlen ki̲

teゴ ed6s6vel,

mely az ev01uci6 1rlegё

rtё s6b61

szttrmazott. Nem tudolrl, valll‐ e Okunk ёrulni
azon, hOboy a lllli 61etinkb61 hiinyOznak a sz6‐
ball fOr36 6rzё sek, ̲̲ cn.lhttla:111』
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csak ■6szbell, s nenl eg6szen v01tak helytele‐

11ek, Van okunls‐ azt hinni, hOgy a lithatatlall
vilagr61 lh■ odOtt egy tthnulllk, 一― hogy a llerll
ltttottr61 valaha elkё pzelt egy feltev6siink sem

volt olyan, melyr61 3 jё v6 tudomttn3・ a be ne
bizollyitotta vollla, hogy ∇an benne a va16sttg―

nak valami csirtta.
A shintO Ir10rttlis 6rz6sei kOzё tt els6 helyelll
嵐1l a mult illttrlti szeret6 httla, 一― Olyan 6rz6s

ez,melynek tetteSen lrlegfele16 nincs a mi
ё
rzё svihgunkban.Mi jObban isme巧 通
k multun―
kat,mint a japttni a mag洗 6t, ̲― kё nyvmiri‐

idok gytttё tt6k 6ssze s vitatttk meg minden
incidensё t, ■lindell mOzzanatttt:de llem mond‐
hattuk, hOgy bttrlmil【 6pen is szere可 uk aZt Vagy
hogy h洗 1嵐 sak lennё nk irttnta. lIIIegkritiz■ ljuk

ёrdemeit 6s hibttit;― ― szё psё gei nё

ha― nё ha fel―

keltik lelkesedё slinket;hibttit gyakrarl szigoriall
elitё ljuk:mindё

ssze ennyi az,amit irttnta 6re‐

zllnk, r61a gondolunk.Tanん ri karunk tё bbnyire
hidegen ellll116kezik IIleg r61a;mivё szetink gyak‐
ran tё bb IElint nagylelkt vele Bzemben, vall洗 ―

sunk legnagyobbr6szt elitё li. BiIIrlily szem―
pontb61 tantlllrlinyozzuk is, ■gyelllrlink f6]eg a
halottak munk旬 嵐ra irilllyul, 一― vagy l仇 that0
miveikre, melyek lattara.Ilegdobban a s7」 iVunkァ
vagy bOondolataik 6s tetteik eredm611yeire, vo‐
natkozttssal kOruk tarsadallllira.Az elIIIlult enl‐

柵誌
識,肝計6ギ モ
li嶽 譜
野'v亀 ∫
輩
亀織
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hez;

mert Odaadttsttllak magva

az

kegyoletbe■ l vall.D S a japttn jellem
ёs ёrzё s6nek a titkat Obben az 6rzё s‐

:

bon kell kereslli. Annttl a nagyszeru bitorsttg―
n蕊 1. IIlellyel szemben6znek a hal洗 1lal, s anll洗

1

templom e16tt hirtelen kё nny szokik a szem6be̲
IlyellkOr ёbred tllclatara annak, alllit a lrli 6r̀
oha fel nem fOgnak, 一― hOgy IIlily

6sa a jelen a mulinak,s hOgy kё te‐
szeretni a h01takat.
IV.

Ha egy kiss6 nleggondottuk,hOgy mint ad6‐

30knak m

irttnti kё te10ss6giilllket,

A keleti ember 6vezre¨

fOttuk fel
ki10nbs6g
erk01csi 6■

zё

hOgy llli hogyan

sen egy meglep6
Nyugat 6s Kelet

sei kё zё tt.

Semmi sem borzaszt6bb, Irlint a■ rtikor az
ember e16szё r ё
bred teljes tudatttra annak,hogy
az 61et myszterium. Ismeretlen sё t6ts6gb61 egy
percre a lllapfё nyre bukkanulllk, kё riln6ziink,
ёrililllk 6s szonvedink,16nyllnk vibrttci6i ёrint‐

keznek mtts 16nyek vibric16iva,1,s aZtttn megint
visszaesulllk a hOmttlyba. Igy keletkezik a hulⅢ
l嵐
is; napf6nyre szё kken, kozvetiti a mozg洗 ‐
lll■

15'
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halottak nem hallanak, hanett az6rt is,mert
lrlinket nenl tanitottal arra, hOgy k6pze16tehet‐
k,一 ―
sё giinket szeretteink felidlzё s6re haszn洗 巧■
kiv6ve a nagyoIL SZik Csalttdi kё rt. Tё ny, hogy

a nyugati csalidi kёr paranyi a keleti csalidi
kё rhё z

k6pest. A XIXo szazadban nyugaton a

一alig jelellt tё bbet
csalad osz16f61bei van; ―

a

ri,felesё

g s a kiskori gyermekekn61.Ke‐

leten a csalttd nemcsak a szi]6ket s magzataiⅢ

kat jelenti,hanem oda6rjk m6g a nagyszu16‑
ket s gyermekeikot, a d6dszi16ket, s mOgё ttuk
az 6sszes holtakat.A csaladlllak ez a felfogasa
a rokonё rz6st er6seII fe.1lo8Zti, igy, hogy ez a

k6pze16tehets6g oly fokttra k6pes emelkedni,
hogy, Irlint Japanball, az 616 csalttdok nagy
csopor句 嵐
ra S ezeknek alc80pOrtiaira kitettedhet,
86t httbori esetё n az eg6sz nemzetet egy nagy

csalttdnak veszi: s ez sokkal m61yebb ёrz6s,
Irlint az, aIIlit lllli hazanassignak neveziink.
Mint vallloos 6rz6s v6gteleniil kitetted aZ egё s7
]aultra;s a szeretet,a lojalitas ё
s a httla ezen
ёsszetett 6rz6se llellrl kev6sbb6 rettlis,habttr sztik―
s6gk6pen hatttrozatlanabb, IIlillt az, allElit lllli az

616k irttnt 6rezink.

A i6gi tarsadalrrli rend megd61te utttn Nyu―
gaton llellrl maradt fenn hason16 6■ z6s. A hit,

mely 6seinket a p9kOlra k̀rhoztatta s meg―
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alrlit keloten az 6sё k

tisztelete tereIIltett. Mert lrlallap IIlindenki,aki

ё
rti az ij■ 10z6na alttt6teleit, az emberi

k6z

■
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selo tekillthet anё lkil,
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b61 valanlit 6szre ne verlne. A legegyszeribb

SZer8Zam lS Ilem csupttll az illet6 aszta10s,
vagy fazekas, kOvttcs, tagy k6ses egyё ni tgyes‐
d6g6nek az eredII16nye lesz az 6 szemё ben, ha‐
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161ni, hOgy mennyi id6 6s mullka ttlttn 6rt6k
el ogyes g6pek mostani tё kё letesed6si fOkukat.

A jov6 nemzed6keknek meg kell gOnd01niok,
hogy, a meghalt humanizmussal kapcs01atbah,
mennyi alllyagot ёrOkё ltek a multt61.
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Mert inmateri,lis viligulllkat is, 一一 ben86 viliご
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csal【 igy magyariz‐
hatiuk mOg azOn szavak vё gtelen ёdess6gё t.
melyeket a csecgem6 hall, 一一 azOn tekintet
v6gtolen gyelllgё dsё g6t, mellyel pillantttsa tal嵐 1‐

kozik. B01clogtalan haland6, aki nenl ismerte
ezoket; de ki ttlcllla m61t6alll sz61ni ■61uk! Az
allyai szeretet tё nyleg isteoi, mert lllillldell,
alllllit az errlberi megismerё

s isteninek nevezett,

bellllllfoglaltatik abba■ l a szeretetben, s lrlindelll
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lDeCStiletes 6s kellemes, mint amilyen akkor
volt. Az isk01ム ba egy cse16d kisё rte Ait, aki
6rte is ment,s k6nyveit,ftizeteit,pirn旬 嵐t6s
ir6asztalttt vitte.
Kё s6bb nyilvttnos eleIIlibe jttrt.Akkoriban je¨

lentek meg az e186 moderlll olvas6k6ny▽ ok,Ine̲
lyekboll a becsuletess6gr61, h6sios86gr61 s a kё ‐
telessё bor61
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muk

sz616 1L6met, francia 6s angol elbe‐
sz616sek japttn forditisai voltak,kitin6en ёssze‐

v洗 logatva

6s apr6,artatlall k6pekkel illusztr乙

lva,

melyeken a llyugatiak 80ha Sellr1 16tezett costu‐
meё kben szerepeltek。

Ezek a kedves kis szttllallllas kё nyvek

ma

llrlttr curiOsumok,■ 6gen tilszttrnyaltttk 6ket lntts,

pompttsabb mivek, melyeket kevesebb gonddal,
kevesebb szeretettel rendeztek a sttt6 alio Ai
j61 ta■ lult. 1〔 illlden 6vben o巧
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laik mellett 6s
tanitottak. lllanapsttg a tallit洗 8f61ig sem 01yan

ё
tt a viz8gttkra egy

洗1lamhivatal■ lok, aki tgy sz61t al
gyermekekhez, mintha s可 洗t gyermekoi lettek
llllagasralllgi

volna, s aki dttkiOSZtis kё zbeIL llrlindell egyes

Settmes tteCSk6t megsimogatotto Ma mttr nyu‐
galomba vOnult s Ait k6ts6gtelentl ■
6g elfel可 ̲
tette s lrlanapsttg az iskol洗 kballl senki sem siIIlo‐

gatta meg tt kis lettnyokat 6s nem osztanak sz6t
dttakat kё

zё

ttiik.
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S aZutttn eliё ttek azOk a nagy vttltozttsok,
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