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közeli,	tradicionális	és	a	régi	korok	Japánjára	em-
lékeztető	stílus	 jellemzi.	Vágyakozó,	szeretetteli,	
olykor	 bánatos,	 de	 alapvetően	 pozitív	 hangulat	
árad	a	versekből.		

	 Ishikawa	 ennek	 szöges	 ellentéte,	 szakít	 a	
tanka	tematikus	hagyományaival,	képei	sokkal	ur-
bánusabbak,	egy	fejlődő	Japán	árnyéka	vetül	rá-
juk.	 Kicsit	 az	 az	 érzésem	volt	 olvasáskor,	mintha	
csalódottsággal	csodálná	ezt.	A	költő	tragikus	éle-
te	 rányomja	bélyegét	a	versekre,	azok	 témájára,	
hangulatára.	 Komorak,	 szomorúak,	 vágyakozók.	
Alapvetően	 depresszív,	 negatív	 és	 sötét	 tónusú	

világkép	 jelenik	meg.	Olykor	 fel-
bukkan	ugyan	a	remény	és	némi	
optimizmus,	de	hamar	átveszi	he-
lyét	a	fájdalom	és	a	bánat.	
	 	 A	 kétféle	 stílusból	 na-
gyon	jól	átjön	a	két	művész	élete,	
annak	 színvonala.	Míg	Akiko	egy	
sikeres	 és	 hamar	 befutott,	 már	
életében	 is	 tisztelt	 költő,	 akinek	
leszármazottai	 is	 híresek	 lettek,	
addig	Takuboku	életének	nehéz-
ségei/viszontagságai,	 korai	 halá-
la	 okán,	 korának	 egyik	 oktalanul	
háttérbe	szorult	alakja.
	 	 A	 kötet	 elképesztően	
rövid	és	vékony.	Kényelmesen	ke-
vesebb	mint	egy	óra	alatt	el	lehet	
olvasni.	A	szerkezete	is	elég	szel-
lős.	

 Mielőtt a cikk konkrét tárgyára térnék, úgy 
vélem, érdemes szót ejteni arról, hogyan is talál-
koztam ezzel a könyvvel, aztán beszélhetünk a lé-
nyegről. 

	 Amikor	az	idei	tavaszi	szezonban	elkezdtem	
a Kitsutsuki Tanteidokoro	című	animét,	akkor	csak	
egy történelmi környezetbe helyezett, szokáso-
san	sablonos	detektívtörténetet	vártam,	és	vala-
milyen	 szinten	 azt	 is	 kaptam,	 ugyanakkor	mégis	
maradandóbb alkotás lett, amit a karaktereinek 
köszönhet.	 Ők	 ugyanis	 mind	 létező,	 egykor	 élt	
írók,	költők,	és	bár	a	történet	fiktív,	valódi	életük-
ből	át	lett	emelve	pár	dolog.	Az	animéről	itt	nem	
is	írnék	többet,	inkább	olvassátok	el	az	ismertetőt	
az 4.	oldalon. 
	 Az	anime	végén	szerepelt	egy	verseskötet	
Szomorú	 játékok	 címmel,	 melyet	 a	 főszereplő,	
Ishikawa	Takuboku	írt.	Fel	is	merült	bennem	a	gon-
dolat,	hogy	milyen	 jó	 lenne	 jobban	elmélyedni	a	
japán	irodalomban.	Igazi	klasszikus	japán	irodalmi	
művekkel	annyira	nem	vagyunk	eleresztve	itthon,	
de	cserébe	a	kortárs	darabokkal	 jól	állunk.	Ezért	
külön	öröm	volt	ráeszmélni,	hogy	a	General	Press	
Kiadó	egy	másik,	Ishikawával	kortárs	költőnő	ver-
seivel	egy	kötetben	jelentette	meg	a	Szomorú	já-
tékokat.	Sajnálatos	viszont,	hogy	mindkettő	csak	
egy	válogatás	az	eredeti	kötetekből.
	 Mindkét	 költő,	 Yosano	 Akiko	 és	 Ishikawa	
Takuboku	is	korának	jeles	tanka-költői,	akik	a	XX.	
század	elején	alkottak	maradandót	és	váltak	nép-
szerűvé.	

	 Tegye	fel	a	kezét,	aki	nem	tudja,	mi	az	a	tan-
ka.	Nos,	jelen	cikk	megírásáig	én	csak	annyit	tud-
tam	róla,	hogy	verselési	forma,	ami	régebbi,	mint	
a	haiku	és	hosszabb	is	kicsivel.	Kicsi	utánajárással	
ezt	 a	 tudást	 annyival	 bővítettem,	 hogy	 öt	 soros	
verseket	jelent,	aminél	a	szótagszám	a	következő-
képpen	alakul:	5-7-5-7-7.	Körülbelül	a	VIII.	század	
második felében keletkezhetett, és lényegében 
ezzel	a	névvel	illették	a	rövid	verseket.	Az	idő	fo-
lyamán	 azonban	 kopott	 népszerűségéből,	míg	 a	
XIX.	század	végén	ismét	előtérbe	került	az	olyan	
irodalmi	folyóiratoknak	köszönhetően,	mint	pl.	a	
Yosano	Tekkan	által	alapított	Myōjō.	Ez	az	új	felvi-

rágzó	szakasz	a	II.	világháborúig	tartott,	ami	körül	
elavultnak	bélyegezték,	nemcsak	a	tankát,	hanem	
minden	rövid	versformát.	A	80-as	években	viszont	
sikerült	újból	ráncba	szedni	a	műfajt.	

	 A	Zilált hajam / Szomorú játékok	című	válo-
gatás	érdekessége,	hogy	a	két	korábban	említett	
költő	Akiko	és	Takuboku	stílusa	 teljesen	ellenté-
tes.	Yosano	a	hagyományos	tanka	költészetet	ré-
szesítette	 előnyben,	 témája	 főként	 a	 szerelem,	
verseiben	 gyakran	 jelenik	 meg	 a	 hosszú	 fekete	
haj	 és	 a	 különféle	 virágok,	 tényleges	 valójukban	
és	 szimbólumként	 egyaránt.	 Inkább	 természet-
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Egy	 oldalpáron	 1-6	 vers	 található,	 sokszor	 egyik	
oldalon	 japán	 kézírások	 szolgálnak	 illusztráció-
ként,	amikről	nincs	feltüntetve	a	kötetben,	hogy	
tényleg	az	írók	kézírásának	másolatai-e,	de	mi	má-
sok	lehetnének.	Nem	tudok	japánul,	de	a	kanákat	
és	néhány	kanjit	felismerek,	ami	alapján	úgy	gon-
dolom,	ezek	az	illusztrációk	a	szomszédos	oldalon	
szereplő	versek	kéziratai.	Ezek	jelenléte	maximá-
lisan	növeli	 a	 kis	 kiadvány	hangulatát.	 Egy	prob-
lémám	 volt	 csak	 ezzel,	 hogy	 a	 vége	 felé,	 főleg	
Takuboku	részében	az	ilyen	írásképekből	nagyon	
keveset	kapunk,	és	zsúfolódnak	a	versek.	Míg	Aki-
ko	esetében	nagyon	szellősen	lett	megoldva,	ad-
dig	a	könyv	végén	már	teljesen	eltűntek	az	illuszt-
rációk,	és	csak	jönnek	egymás	utána	a	versek	több	
oldalon	át.	Szerencsésebb	lett	volna	egységesen	
elosztani	 a	 képeket.	 De	 ez	 persze	 semmit	 nem	
von	 le	 az	 élményből.	 A	 papír	 is	 érdekes,	 alapve-
tően	 barnás/kopottas	megjelenésű,	 kifejezetten	
a	kiadvány	szépségét	szolgálja.	Nagyon	hangula-
tos	kis	kötet,	kicsit	régiesnek	hat	így,	ami	növeli	az	
irodalmi	faktort,	elvégre	mégiscsak	100-120	éves	
verseket	olvasunk.

	 A	kötetet	mindössze	1500	 forintért	be	 le-
het	 szerezni	 a	 Líra	 könyvesboltokban.	 Rendeld	
online,	mert	a	boltban	jó	eséllyel	nincs,	így	is	lega-
lább	egy	hét	mire	megérkezik.	De	lehet,	máshol	is	
megtalálható,	antikváriumokban,	miegymás.	Akit	
kicsit	 is	érdekel	a	 japán	 irodalom	annak	minden-
képp	érdemes	rámásznia	a	dologra,	remek	éke	le-
het	a	gyűjteménynek.

Yosano Akiko
1878. december 7.- 1942. május 29.

	 Hou	 Sou	 néven	 született	Osaka	 prefektú-
rában	gazdag	család	gyermekeként.	A	gimnázium	
után	Tokióba	költözött,	ahol	a	Yosano	Tekkan	ál-
tal	alapított	Myōjō	(„Fényes	csillag”)	című	irodal-
mi	 folyóirat	 szerzője	 lett.	 Találkozásuk	 után	 egy	
évvel,	1901-ben	Yosanóval	összeházasodtak.	Szin-
tén	ebben	az	évben	jelent	meg	a	legnépszerűbb	
verseskötete,	a	Midaregami	(Zilált	hajam),	amiben	
400	tanka	kapott	helyet.	Ebből	66-ot	tartalmaz	ez	
a	könyv.
	 Ezenkívül	nagyon	sok	cikket	írt,	régi	klasszi-
kusokat	fordított	modern	japánra,	tagja	volt	a	női	
jogi	mozgalomnak,	és	ellenezte	a	militarizációt.
1921-ben	 férjével	 iskolát	 is	nyitott,	 aminek	 igaz-
gatója	lett.	Fiúk	az	1964-es	tokiói	olimpia	szerve-
zőbizottságának	 elnöke	 volt,	 unokájuk	 pedig	 az	
Abe	kormány	korábbi	kabinetfőnöke.
 

Ishikawa Takuboku  
 1886. február 20. - 1912. április 13.

	 Iwate	prefektúrában	született,	és	hamar	rá-
érzett	az	írói	pályára.	Már	középiskolában	alkotott	
tankákat,	amikből	jónéhány	1902-ben	a	Myōjōban	
is	 megjelent.	 Az	 iskolát	 félbehagyva,	 16	 évesen	
utazott	 a	 fővárosba,	 és	 csatlakozott	 a	 folyóirat-
hoz.	Sokáig	azonban	nem	élvezhette	ezt	az	életet,	
betegsége	 és	 a	 szegénység	 miatt	 hazautazott,	
ahol	1905-ben	nősült	meg,	majd	segédtanítóként	
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dolgozott.	 Két	 évvel	 később	 Hokkaidón	 próbált	
pénzt	keresni.
	 1910-ben	 egy	 szocialista	 csoport	 sikerte-
len	 merényletet	 követett	 el	 Meiji	 császár	 ellen,	
ezért	 sokakat	 letartóztattak	 vagy	 kivégeztek.	 Ez	
Ishikawát	 felháborította,	 és	 a	 szocializmus	 felé	
fordult,	ám	ekkoriban	tuberkulózisa	elért	a	végső	
stádiumba.	Mindössze	26	évet	élt.	A	Szomorú	játé-
kok	eredetileg	192	tankát	tartalmaz,	amiből	76-ot	
olvashatunk	ebben	a	válogatás	kötetben.


