
Rókadémonok





Japán már az őskorban kb. 

30000 évvel ezelőtt lakott 

terület volt.  6852 sziget 

tartozik az országhoz. Közülük 

is kiemelkedik a négy 

legnagyobb:

•Hokkaido

•Honshu

•Kyushu

•Shikotu



Az ország fővárosa Tokió Honshu szigetén fekszik. Négyszer 

nagyobb, mint Budapest és lakosainak száma eléri a 13 milliót.



A kis királyságokból idővel kialakult a 

császárság, és japán uralkodója ma is 

császár, bár a politikai döntéseket a nép 

által választott országgyűlés hozza.

Alkotmányos császárság?

A császári palota
Akihito császár és neje



A harcosokat szamurájoknak, a 

császár által kinevezett  hadvezért 

sógunnak hívták.

A XIX. Század végén ezt váltja fel 

a császári hadsereg, melynek 

egyenruhája is már a nyugati 

mintára készült.

Bár elméletileg a Császár volt a 

hadsereg főparancsnoka, 

gyakorlatilag bármivel egyetértett, 

amiben a kormány kikérte a 

véleményét.



Az arisztokrata szamurájok a X-XI. században jelentek meg. 

A szamuráj cím öröklődött, de el is lehetett veszíteni, ha valaki nem a 

bushido szellemének megfelelően élt és harcolt.



A szamurájtanonc 7 éves 

korában kapta meg a rövid 

kardot, a wakazashit.

14 éves korában lehetett hosszú 

kardja, azaz katanája.



Kezdetben íjat, később főleg kardokat használtak, de akár egy 

bambuszbottal is ölni tudtak. Elsődleges feladatuk hűbéruruk 

szolgálata volt, akár a saját életük árán is.



A shogun a barbárokat legyőző hadvezér, 

akit a a japán császár nevezett ki a barbár 

törzsek leigázására.

Bushido, “a harcos útja”. A szamurájok 

íratlan etikai kódexe, melynek tanításai 

évszázadokon át szálltak apáról fiúra.

A japán harcművészet ereklyéje, a 

szamurájok bibliája a 9-12. század között 

íródott. 

A szamurájok, a középkor japán lovagjai 

számára ez az élet kódja és útmutatása

volt.

Az európai lovagok szabályaihoz és 

erényeihez hasonlóan itt is a lojalitás, az 

önfeláldozás, az igazságosság, a jogérzet, a 

finom modor, a tisztaság, a szerénység, a 

mértékletesség, a harci szellem, a becsület 

és a szeretet állt középpontban.



A bushido: szó szerint a harcos-lovag-út elemekből 

tevődik össze, és azokat az íratlan szabályokat 

jelenti, melyeket a fegyveres nemeseknek be 

kellett tartaniuk a mindennapi életben és hivatásuk 

gyakorlása közben.

Ezek a ki nem mondott, le nem írt, legfeljebb 

szállóigékben és történetek tanulságaiban rejtező 

szabályok a tapasztalatból származtak, s gyűltek 

össze íratlan lovagi erkölcsi kódex formájában. 



A bushido hatásai

A szamuráj a mai napig az egész japán nép 

szépség- és erkölcsi ideálja. Mesék, 

történetek és újabban filmfeldolgozások 

hagyományozzák szájról szájra a legendás 

szamuráj-hősök dicsőségét. 

A bushido két vezéreszménye a hűség és 

kötelességtudat, és a belőlük eredeztethető 

hazafiság ma is a legfontosabb erények. A 

szolgálat, a közösségért való önfeláldozás a 

modern korok szamurájait is jellemzi, ld. 

például a második világháború kamikaze 

bombázóit, vagy a mai nagyvállalatok 

alkalmazottait.

A japán üzletemberek becsületessége is 

példaértékű, pedig semmi nem állt távolabb a 

szamurájtól, mint a kereskedelem, vagy 

iparűzés. Összességében a japán kultúrára 

jellemző alapértékek ma is visszavezethetők 

a dicső lovagi múltra.



Európaiak először 1542 táján léptek 

partra Japánban. Történelmi léptékkel 

mérve viszonylag rövid ideig 

élvezhették a hely (azóta elhíresült) 

vendégszeretetét, mert 1638-ban 

Tokugava sógun a katolikus felkelők 

leverésével véget vetett az ott-

tartózkodásnak, száműzve minden 

katolikust és magát a vallást is. 

Ezzel kezdődött Japán - XIX. század 

közepéig tartó - elzárkózása a nyugati 

világ elől, ám a bushido éppen a 

feudalizmus révén jön létre, s 

hanyatlása is annak megszűnéséhez 

köthető. 



Japán lakossága egyszerre két jelentős vallást 

gyakorol, a sintót és a buddhizmust. Ezek másfél 

ezer éve léteznek egymás mellett és hatnak 

egymásra. A sintó Japán őshonos hitvilága, a 

japán buddhizmus azonban olyan világvallás, 

amely Kelet- és Délkelet-Ázsiában, illetve 

Nyugaton több száz millió hívőt mondhat 

magáénak.

Japán őshonos vallás hagyományának neve az 

istenek útja, ezt jelenti a Kami no Micsi japán 

kifejezés, illetve a sintó szó is, amely a kínai sen 

(szellem) és tao (út) japán kiejtés szerinti 

összevont alakja. Mindkét elnevezést a sen és a 

tao kínai írásjegyével jelölik. A XVII -- XIX. sz., a 

vallás újjáéledésének időszaka óta a sintó az 

elterjedtebb megnevezés -- bár a felélesztését 

szorgalmazók éppenséggel Kína-ellenes 

érzelműek voltak.



Európaiak először 1542-43 táján léptek partra Japánban. Történelmi 

léptékkel mérve viszonylag rövid ideig élvezhették a hely (azóta elhíresült) 

vendégszeretetét, mert 1638-ban Tokugawa sógun a katolikus felkelők 

leverésével véget vet itt-tartózkodásuknak, száműzve minden katolikust és 

magát a vallást is betiltva. Ezzel kezdődik Japán XIX. század közepéig tartó 

elzárkózása a nyugati világ elől. 1853-54 táján egy amerikai tengerész, Perry 

lesz az, aki expedíciójával elérve Japánt újra kopogtat a zárt ajtókon és végül 

el is éri, hogy a szigetország kereskedelmi és diplomáciai kapcsolatba lépjen 

a világ nyugati felével. 



Néhány jó tanács!

A japánoknál az illemek igen 

furcsák ,de logikusak.

• Ha belépsz egy japán házba, 

egyből rakd le a cipőidet az ajtó 

elé, és figyelj arra ,hogy a cipők 

orra mindig az ajtó felé 

mutasson. Utána a házigazda 

adni fog egy pár papucsot.

• Ha egy olyan szobába lépsz, 

ahol tatami padló van, vedd le a 

papucsot! Arra csak mezítláb 

vagy zokniban léphetsz.

• Ha az illemhelységbe akarsz 

menni, akkor tedd le a papucsot 

az ajtó elé!

• Sose fújd ki nyilvánosan az 

orrod, mindig keress egy helyet 

,ahol nem látnak!

• Ha belépsz a szobába , ne ülj 

le akárhová, várd meg míg 

megmutatják , hogy hová ülj.

• Mindig vigyél ajándékot!





A japánrajzfilm: Az Anime



A metrón való hosszú utazások alkalmával munkába menet, vagy 

éppen munkából jövet nemcsak az esernyőiken támaszkodó 

japánokkal találkozhatunk, hanem olyanokkal is, akik mangát 

olvasva múlatják az időt.



Faludy György (1910-2006)

egyik japán haiku fordítása

Csinoku (18. század)

A szitakötő arcát figyelem.

Arc? Ábrázat? Profil? Pofa?

Úgy találom, többnyire szem.

A haiku hagyományos japán versforma. Három sorból 

áll, melyek rendre 5, 7 és 5 morásak (a fordításokban 

szótagosak).



A cseresznye virága nemzeti virág, 

sok zenei, képzőművészeti és 

irodalmi mű témája. A japánok a 

virágnéző ünnepségeket -hanami -

országszerte mindenütt megtartják, a 

cseresznyevirágzás idejétől függően 

időbeli eltéréssel.

A cseresznyevirágokat alig néhány 

napig lehet megtekinteni, ezért a 

Japán Meteorológiai Intézet ebben az 

időszakban előrejelzéseket készít, 

hogy délről északra haladva melyik 

zónában hány százalékban virult már 

ki a cseresznyevirág.

Japán legnagyobb cseresznyevirág 

néző helye a Myogisan Sakura-no-

Sato, ahol több mint 15 ezer 

cseresznyefa található.

A virágnéző ünnepségeket (japánul 

hanami) az egész országban 

mindenütt megtartják, a virágzás 

idejétől függően néhány hét 

eltéréssel. 



A kilencfarkú rókadémon, más néven Kyuubi (kyūbi no kitsune, 九
尾の狐), egy kilencfarkú rókaszellem a japán mitológiából. Ennek a 

lénynek a mondák szerint akkora a mágikus ereje, hogy egyetlen 

farkának suhintásával hegyeket tud eltüntetni, vagy szökőárt 

előidézni.



A japán florklórban rengetegszer szerepelnek róka szellemek, úgynevezett 

"kitsune"-k, akik mágikus erővel rendelkeznek, erősek és bölcsek. Minnél több 

farokkal ábrázolják őket, annál idősebbek és annál nagyobb erőt tulajdonítanak 

nekik, bár a maximum a legendákban kilenc farok. Úgy tartják egy róka 1000 

évente növeszt egy farkat, és amikor eléri a kilencediket, akkor a bundája 

fehérré, vagy arannyá változik. Ezek a démonok képesek hallani és látni 

mindent, ami a világban történik.

Az alakok a mondák szerint sokszor tudnak emberi formát felvenni, de a mai 

történetekben általában a kyuubi erre nem képes. Az egyetlen módja a 

mesékben, hogy hatalmas pusztító erejét megfékezzék, hogy különleges 

technikák segítségével egy emberi lény testébe zárják. Egy az egyben erre a 

motívumra épül a Naruto című történet is.



Sajnos ezt az idilli képet beárnyékolja a 

2011. márciusi katasztrófa.



Bízunk benne, hogy mint már 

annyiszor, ebből a katasztrófából is 

talpra áll Japán. 


