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hogy ha úgy érezzük, hogy valamelyik megszólít 
minket, akkor annak részletesen utánaolvassunk. 
Olvashatunk a már általánosan ismert ikebaná-
ról, bonsairól, a japánok étkezési szokásairól (ta-
bemono), illetve egyre elterjedtebb az „ikigai” 
gondolkodás is. De szó van még a wabi sabiról is, 
a kintsugiról, onsenről, shinrin yokuról is. Emel-
lett különböző gyakorlati példák is szerepelnek a 
könyvben, az étkezési szokásoknál például meg-
található néhány japán étel receptje. Az egyes 
szokások között japán közmondások olvashatók. 
A könyv tele van képekkel, amelyek nagyon jó ér-
zékkel lettek kiválasztva. Minden egyes kép csak 
emeli a mű szakrális mivoltát.

 Vagyis ha úgy vesszük, egy spirituális köny-
vet veszünk a kezünkbe, amit bátran lehet ajánlani 
szkeptikusoknak is. A mű olyan érzetet ad, hogy ha 
elsajátítunk néhány japán szertartást, azzal jobbá 
tesszük az életünket és a környezetünket. Ezért jó 
szívvel ajánlom, nagyon jó alapokat ad, emellett 
könyvgyűjteményben, könyvespolcon is nagyon 
szépen mutat. Ritka az ennyire ízléses, szép könyv, 
amit gyermeki lélekkel, örömmel lehet lapozgatni.

gatásnak. Mindenből szemezget egy kicsit, bemu-
tatja a lényeget, aztán rajtunk, olvasókon áll, hogy 
mennyire tudjuk azt befogadni. Az biztos, hogy az 
írója minden tőle telhetőt megtett, ugyanis egy 
kiváló könyvről van szó. Leginkább a stílusban rej-
lik a nagyszerűségének a kulcsa, ugyanis az egyes 
szokások bár begyűrűztek a nyugati kultúrába is, a 
megfogalmazás mégis ad egyfajta szakralitást az 
egésznek. Megerősíti, hogy a japánok tudatosan 
állnak az élethez, hiszen mindent úgy alakítanak ki 
maguk körül, hogy a saját és embertársaik életét 
egy kicsivel jobbá tegyék. Ezáltal van némi spiritu-
ális hatása a könyvnek. És hogy ez tetszik, az azért 
nagy szó, mert miután a spiritualitás jelentősé-
gét a sok internetes kókler teljesen elinflálta, így 
minden ilyen írást szkepticizmussal szemlélek, ol-
vasok. Szerencsére erről nincs szó ebben a könyv-
ben. Itt lehet érzékelni, hogy az író tényleg így 
gondolkodik, és azt írja le, amit igaznak gondol.
Ahogy írtam, ez a könyv sokkal inkább bevezető 
jellegű, mivel nagyon részletesen nem fejti ki az 
egyes japán szokásokat, szertartásokat, de arra jó, 

 A japán kultúrának egyre több követője van. 
Manapság a döntő többségük az anime iránti ra-
jongásából lép szintet, és kezd el komolyabban 
érdeklődni egész Japán iránt. Ilyenkor hamar kide-
rül, hogy Japán kultúrája is, mint annyi más orszá-
gé, több sebből vérzik. De legalább ennyi, ha nem 
még több követendő példa van, amit mi is elsajá-
títhatunk. Ebből nyújt ízelítőt Jo Peters: A japán 
életmód művészete című könyve.

 Ötletes borító fogad minket, a japán zász-
ló vörös köre felkelő napként ábrázolva, mellette 
pedig apró felhő, plusz egy kis bonsai, mely épp 
fává készül cseperedni. A Lingea kiadásában jelent 
meg a könyv, akiktől nem állnak távol a különböző 
nyelvek és kultúrák, hiszen többféle nyelvkönyv, 
szótár és útikönyv is szerepel a repertoárjukban. 
Olykor egy-egy adott ország kultúráját bemutató 
könyvet is kiadnak, így jelent meg A japán élet-
mód művészete című könyv is.
 Nem feltétlen merül bele nagyon a japán 
kultúrába, sokkal inkább tekinthető ez egy válo-

könyvtár ajánló


