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Bevezető

	 1996.	december	29.,	mindössze	három	éj-
szakával	az	újév	előtt	az	emberek	többsége	sem-
mi	másra	nem	gondol,	csak	a	lazításra	vagy	éppen	
egy	hatalmas	bulira,	 hogy	 jól	 és	másnaposan	 in-
duljon	az	újév.	Ezzel	nincs	másképp	Frank	sem,	egy	
kissé	alacsony,	kissé	kövér	amerikai	turista	Tokió-
ban,	aki	úgy	döntött,	hogy	az	újév	előtt	még	egy	
hatalmas	ereszd	el	a	hajamban	vesz	részt.	A	prog-
ram	fő	kínálata	azonban	nem	alkohol	és	nem	is	a	
barátokkal	töltött	idő,	hanem	a	szex.	Minél	több	

és	minél	változatosabb	formában.	Szerencséjére	
Tokió	Kabukichou	negyede	híres	az	éppen	nem	le-
gális	szexiparáról.	Így	tehát	Frank	boldogságához	
mindössze	egy	dolog	hiányzik,	egy	idegenvezető,	
aki	 tolmácsként	szolgál	számára	az	éjszakai	élet-
ben.	Kenji,	egy	átlagos	20	éves	japán	férfi,	aki	ép-
pen	erre	a	nem	teljesen	legális	munkára	szakoso-
dott,	így	gondolkodás	nélkül	elvállalja	a	felkérést,	
mivel	látszólag	egy	átlagos	munkáról	van	szó.	

Fontosabb szereplők

Kenji: egy	 átlagos	 srác,	 aki	 elkerült	 otthonról	 a	
nagyvárosba.	Mivel	 nem	 akar	 a	 szüleire	 támasz-
kodni, ezért egyetem helyett dolgozni kezdett. 
Habár	a	 saját	bevallása	 szerint	az	angol	nyelvtu-
dása	nem	túl	 fényes,	mégis	az	elmúlt	két	évben	
meg	 tudott	élni	 éjszakai	 túravezetőként	Kabuki-
chou-ban.	

Frank:	külsőre	átlagos	amerikai	turistának	néz	ki,	
azonban	ahogy	Kenji	egyre	többet	beszélget	vele,	
az	 az	 érzése	 támad,	 hogy	 valami	nincs	 rendben.	
Eleinte	 csak	 ellentmondásokban	 beszél,	 később	
azonban	Kenji	úgy	véli,	 talán	Frank	nagyobb	tör-
vényszegésen	 töri	 a	 fejét	 prostituáltak	 bérlésé-
nél,	úgy	tűnik	vérre	vágyik.		

Jun: Kenji	16	éves	barátnője,	aki	ugyan	kevesebb	
alkalommal	jelenik	meg	a	történetben,	mégis	fon-
tos	szerepet	játszik	benne.	Kenji	stabil	pontja	lesz	
a	Frankkel	eltöltött	idő	alatt.	

	 Ahogy	a	Piercing	regénynél,	Murakami	itt	is	
kevés	szereplőt	használ	a	történetben.	Természe-
tesen	egyéb	karakterek	is	megjelennek,	ők	azon-
ban	csak	asszisztálnak	a	 történet	kibontakozásá-
nál.

Személyes tapasztalat

	 Az	első	ismerkedésem	Murakami	Ryuval	és	
az	általa	alkotott	világgal,	a	Piercing	 regény	volt	
(AniMagazin	55.), melyben domináns elem az ál-
landó	feszültség,	az	az	érzés,	hogy	valami	rossz	és	
visszafordíthatatlan	 bármelyik	 percben	 megtör-
ténhet.	Ez	fontos	szerepet	 játszik	ebben	a	regé-
nyében	is,	habár	most	domináns	jelleg	helyett	egy	
háttérsugallattá	válik.	A	történet	során	az	olvasó	
a	sorok	között	végig	tanúja	a	főszereplőben	tom-
boló	baljós	érzésnek,	ami	igazán	csak	ritkán	tör	a	
felszínre.	Én	személy	szerint	ezt	pozitív	dolognak	
tartom.	Természetesen	 felmerül	 a	 kérdés,	 akkor	
milyen	gondolatok,	 szimbólumok	és	érzések	do-
minálják	a	regényt?	

	 Szimbólumokban	 nincs	 hiány,	 mivel	 Frank	
amerikai	 turistaként	aligha	 tud	bármit	 is	a	 japán	
kultúráról	 és	 hagyományokról,	 így	Kenji	 gyakran	
kénytelen	elmagyarázni,	hogy	éppen	mi	miért	van	
úgy	Japánban,	ahogy.	
	 Kenji	 megjegyzésein	 keresztül	 az	 olvasó	
megismerkedhet	nem	csupán	a	jellegzetes	kultu-
rális	jegyekkel,	hanem	számtalan	általános	tévhi-
tettel is. 

„A történet során az olvasó 
a sorok között végig tanúja a 
főszereplőben tomboló baljós 

érzésnek, ami igazán csak
ritkán tör a felszínre.” 

https://animagazin.hu/magazin/55/
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Gondolatok?	 Igen,	biztos	vagyok	benne,	hogy	ez	
volt	 az,	 ami	 leginkább	 megfogott	 a	 könyvben:	
Kenji,	Frank	és	Jun	karakterein	keresztül	Muraka-
mi	 könyörtelen	 társadalomkritikát	 írt	 a	 japánok-
ról.	Mindezen	karakterek	mellett	a	tiltott	szexipar	
témája	 is	széles	hátteret	biztosított	ahhoz,	hogy	
egy	 csontig	 hatoló	 és	 bocsánatot	 nem	 ismerő	
elemzést	nyújtson	szülőhazájáról	az	író.	Így	tehát	
a	 regény	 le	 se	 tagadhatná,	 hogy	magán	 viseli	 a	
noir	stílus	jegyeit.	

Kinek ajánlom?

	 Túl	 a	 sushin,	mangákon,	 animéken	 és	 sza-
murájokon,	 Japán	 számtalan	 dolgot	 tud	 kínálni.	
Mint	minden	 ország,	 Japán	 is	 gazdag	 kultúrával	
és	 közel	 sem	 fekete-fehér	 múlttal	 rendelkezik.	
Murakami	Ryu	ebben	a	könyvében	kifejezetten	a	

jelenkorra	koncentrált,	ennek	köszönhetően,	akik	
szeretnének	 betekintést	 látni	 társadalmuk	 azon	
részeibe,	amelyekre	a	japánok	se	túl	büszkék,	sze-
retnék	tudni,	miért	nem	nézik	jó	szemmel	a	külföl-
dieket	a	 felkelő	nap	gyermekei,	 vagy	éppen	egy	
jól	megírt	társadalomkritikát	szeretnének	olvasni,	
azok	számára	bátran	merem	ajánlani	a	regényt.	

	 A	 noir	 stílusra	 jellemzően	 a	 regényben	
számtalan	 filozófiai	 gondolat	 is	 megtalálható,	
ezek	általában	velős	bejegyzések,	melyek	elsőre	
úgy	tűnhetnek,	hogy	 idegen	testként	ékelődnek	
be	 a	 történet	 fő	 cselekményszálába,	 azonban	
Murakami	 Ryu	 mesterien	 összefonta	 az	 eszme-
futtatásokat	a	brutális	valósággal.	Hopp,	brutális	
valóság,	a	történetben	számos	véres	jelenet	van,	
ami	végül	egy	konkrét	gyilkossággal	tetőzik,	tehát	
a	gore	kedvelői	sem	fognak	unatkozni.	

	 Murakami	 Ryu	 főtémái	 közé	 nem	 tartoz-
nak	 a	 könnyed	 és	 édes	 történetek,	 sőt	 az	 író	
szánt	 szándékkal	 a	 csupasz	 valóságról	és	az	em-
beri	 elme	 sötét	 rekeszeiről	 ír.	 Ez	 a	mondat	még	
inkább	elmondható	A	miso	levesben	regényéről.	
Így	tehát	a	könyv	inkább	egy,	ha	nem	is	görbe,	de	
mindenképp	sötétített	tükre	a	valóságnak.	Ennek	
ellenére,	vagy	talán	helyesebb	lenne	azt	írni,	hogy	
pont	emiatt	 ajánlom	bárkinek,	 aki	 kedveli	 a	noir	
stílust,	érdeklődik	a	 japán	kultúra	 iránt	és	szeret	
időközönként	farkasszemet	nézni	a	nem	kellemes	
valósággal.	

 Sajnálatos módon a regényt magyar fordí-
tásban nem találtam meg annak ellenére, hogy 
magyarországi könyvesboltok árulják.
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„Murakami Ryu főtémái 
közé nem tartoznak
a könnyed és édes

történetek, sőt az író 
szánt szándékkal

a csupasz valóságról
és az emberi elme sötét 

rekeszeiről ír.”


