
A sokarcú Japán

Amikor a repülõgép elhagyja az
eurázsiai szárazföldet és a japán szi-
getvilág felé közeledünk, a négy
nagy sziget közül feltûnik a legna-
gyobb, Honsú, a fõsziget. Csakha-
mar egy nagyváros fölött repülünk,
melynek háztetõi ezüstösen szikráz-
nak a nap sugaraiban. Ez az ezüst-
város Niigata, Japán egyik ipari
metropolisza.

Lassan kanyart ír le a gépünk, s
tiszta idõben különös meglepetés ér
bennünket: a felhõk közt úszva, le-
begve, mint szeszélyes tünemény,
amely a következõ pillanatban már
el is tûnik, megjelenik elõttünk a ja-
pánok szent hegye, a Fudzsi. Aki
egyszer is átélte ezt a pillanatot, az
soha nem feledheti. 

Japán észak-déli kiterjedésû or-
szág, így földrajzilag is sokarcúnak
számít. Az északi Hokkaidó szigeten
a hosszú tél idején hószobrokat épí-
tenek, így örökítik meg néhány hétre
a világ nagy nevezetességeit, köztük
a mi Mátyás templomunkat is. A dé-
li Okinava szigetén viszont nem is-
merik a havat, mindig meleg van, de
sokszor a párás idõ, a monszunos
esõs évszak teszi próbára az emberi
szervezetet. A legkedveltebb és leg-
ismertebb két tájegység az õsi fõvá-
rost, Narát, és a késõbbit, Kiotót is
magában foglaló Kanszai-régió és a
mai fõvárossal, Tokióval (régi nevén
Edo) büszkélkedõ Kantó-régió. Ne-
vezetes útnak számított sok évszáza-
don keresztül a nyugati fekvésû Kio-

tót és a keleten elhelyezkedõ Edót
összekötõ útvonal, a Tókaidó, me-
lyet végigjárva ötvennégy postako-
csi állomáson lehetett megpihenni.
Ezt az útvonalat nemcsak Csika-
macu drámája örökítette meg, ha-
nem az ukijoe zsánerképek famet-
szeteinek nagy mesterei, köztük az
egyik legnagyobb, Hirosige is. 

Nyári hegytetõn
hívom hû fapapucsom1,
s útnak indulok.

Basó

Virág hajamban –
díszes õrállomásként
messze virít!

Szora

Japán ma a világ második leg-
gazdagabb országa, a hi-tech biro-
dalma, ahol az embertõl nehezen
megkülönböztethetõ robotok hosz-
teszkednek a szupermarketekben, s
ahol háziállatok helyett egyre in-
kább robotkutyákat dédelgetnek a
nagyvárosok gazdijai. Ahol ha fel-
épül egy óriási felhõkarcoló, máris
hozzálátnak a következõ építésé-
hez. Ugyanakkor megõrzik az érté-
kes egyszintes épületeket. Itt szá-
guldanak a világ leggyorsabb, leg-
szebb és legpontosabb vonatai. Ha
valamelyik csak egy percet késik,
azonnal lemond a közlekedési mi-
niszter. Emellett a szigetország gon-
dosan õrzi hagyományait: a termé-
szet tiszteletét és szeretetét, a több
évszázados ünnepeket és szertartá-
sokat. Metrón, utcákon és tereken
gyakran találkozunk kimonót vise-
lõ, magastalpú fapapucsot, azaz
getát hordó asszonyokkal és lá-
nyokkal, hiszen ma is ez ünnepi vi-
seletük. Ugyanakkor a fiatalok a

legutolsó divat szerint öltözködnek,
frizurájuk, ruházatuk, de még szóra-
kozásaik is megegyeznek a világ
más tájainak ifjúságáéval.

A sokarcúság a japán vallások-
ban is megmutatkozik. A nagyobb
ünnepeken, de sokan a mindennapi
munkába menet is elmondanak egy
imát a környékbeli templomban. A
szertartás igen rövid: elõször kezet
mosnak, kiöblítik a szájukat szen-
telt vízzel, majd hármat tapsolnak,
hogy elkergessék a rossz szelleme-
ket. Ezt követi a rövid imádság.

Világi vándor
nem látja a virágot
s a gesztenyét sem.

Basó

A japánok az õsi sintó vallást és
a VII. század elejétõl beáramló
buddhizmust többnyire egyszerre
gyakorolják, de sok köztük a ke-
resztény vallású is. Mindegyik val-
lásból a számukra legszebbet igye-
keznek megragadni. A sintó (ma-
gyarul: az istenek útja) animista
vallás, a világ minden darabjának
lelket tulajdonít, legyen az a termé-
szetben, vagy a házban és a ház kö-
rül. Az Indiából, majd Kínából ko-
reai közvetítéssel érkezõ buddhiz-
mus elterjedt egész Japánban. A
buddhizmus szerint minden lény,
minden lélek a megvilágosodás, a
megtisztulás felé törekszik. Újabb
és újabb újjászületéseken keresztül
igyekszik a lélek megtisztulni, s vé-
gül egy lótuszkehelyben újjáéledve
megvilágosodik, eljut a nyugati pa-
radicsomba, ahol Buddha lakik, és
elnyeri az öröklétet. Japánban fõ-
ként a zen buddhizmus terjedt el,
melynek kínai neve csan, de a japán
zennek is létrejöttek különbözõ is-
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1 A Sugen szekta alapítóját, En no gjodzsát
gyakran ábrázolják japán fapapucsban,
getában. Különösen a vándorútra kelõk
könyörögtek hozzá egészségért, hogy lá-
buk jól bírja az út fáradalmait.



kolái, attól függõen, hogy a tanítá-
sokból mit tartottak fontosabbnak.

A drága japán esküvõi szertartá-
sok többnyire a sintó szerint zajla-
nak, szûk családi körben, de az es-
küvõi lakoma már a nyilvánosságé,
rendszerint egy híres szálloda étter-
mében ülik meg. A vendégek pénz-
zel ajándékozzák meg az ifjú párt,
de az ünnepség végeztével minden
meghívott is kap ajándékot. A
menyasszony elsõ öltözéke értékes
kimonó, melynek tartozéka az eskü-
või kalap. A võlegény is hagyomá-
nyos kimonót vesz föl erre az alka-
lomra. A szertartás rövid és egysze-
rû: háromszor isznak rizspálinkát,
azaz szakét. A menyasszony késõbb
egyszer vagy kétszer díszes európai
ruhába öltözik. Este az ifjú pár
nászútra indul, többnyire Ausztrá-
liában, Európában vagy Ameriká-
ban töltik a mézesheteket. 

A temetések általában a buddhista
hamvasztási szertartást követik. A
buddhista temetõkben az évfordulók,
ünnepek alkalmával a hozzátartozók
kiviszik az elhunyt sírjára annak ked-
venc ételét, italát. A sírokon gyakran
látni sárgadinnyét, görögdinnyét, de
még szakés üveget is.

A legnagyobb ünnepnek Japán-
ban a több napon át megtartott újév
számít. 

Újévi reggel
újra csak emlékeznék
õsz-alkonyokra.

Basó

Már hónapokkal elõtte kicserélik
az ajtók és térelválasztók papíranya-
gát. Elkészítik a hagyományos újévi
süteményt, a fõtt rizsbõl készült,
szójakrémmel töltött mocsit. Az em-
berek újévi ajándékkel köszöntik
egymást. A karácsonyt egyre többen
ünneplik meg, de az korántsem
olyan nagyszabású, mint nálunk. 

A második legnagyobb ünnep, a
bon, a halottak napja, melyet a helyi

templom felavatásának évforduló-
ján tartanak júliusban vagy augusz-
tusban. Ilyenkor elõveszik az el-
hunytak ruháit, álarcokat készíte-
nek, s így felöltözködve végigvo-
nulnak a falvakon, városnegyede-
ken, mert hitük szerint évente egy-
szer a halottak egy napra visszatér-
nek a földi világba. Este a folyón
számtalan papírcsónakon égõ mé-
cseseket úsztatnak meghalt hozzá-
tartozóik emlékére.

Ülök magamban
bõ vízesés árnyékán
nyár eleji böjtben.

Basó

Talán a szigetországi lét, a gya-
kori természeti csapásoktól való fé-
lelem miatt a japánok kiszolgálta-
tottabbnak érzik magukat, ezért sok
babonás hiedelem terjedt el közöt-
tük. Ezt bizonyítja az is, hogy a ja-
pán népmesék és legendák különfé-
le manókkal, különös szellemekkel,
gonosz szörnyekkel és jóságos tün-
dérekkel vannak tele. 

Nemcsak a japán társadalom vál-
tozott sokat az évszázadok folyamán,
hanem a japán család is. Az Edo-
korszakban (1603–1868) még a csa-
ládfõ, a férfi rendelkezett a legtöbb
hatalommal, mindenben övé volt a
döntés joga, azt tehetett a feleségével,
amit akart. Az asszony szerepe csak
az otthoni munkára, a gyermekneve-
lésre szorítkozott. Ha férje szomorú
volt, maga küldte a gésákhoz viga-
dozni, s emiatt soha nem féltékeny-
kedhetett. Ma, amikor a fiatal lányok
is dolgoznak, egyre inkább megpró-
bálják kitolni a házasságkötés idejét.
Közben igyekeznek maguknak ideá-
lis társat találni, vagyis magas terme-
tû, sok mindenhez értõ, jómódú fia-
talembert. A férfiak is sokat változtak
az idõk folyamán. Ma már nem töltik
a hét minden napját kora reggeltõl
késõ estig a vállalatnál. A sza-
murájhûségbõl vállalat iránti hûség-

gé változott érzés egyre inkább elhal-
ványul bennük. Munka után talán ke-
vesebbszer járják végig kollégáikkal
a környezõ sörözõket. Az utóbbi idõ-
ben fontossá vált számukra a családi
kötõdés. Bár a japán férj soha nem
segít a házimunkában, napjainkban
azonban szombatonként, vasárna-
ponként – míg a feleség az ebédet ké-
szíti – elviszi a gyerekeket az állat-
kertbe, akváriumba, cirkuszba, a ja-
pán Disneylandbe. Odahaza a legna-
gyobb tekintélynek a férj anyja szá-
mít, szeszélyeivel sokszor megkese-
ríti menye életét. A család pénzére,
ahogy régebben is, az asszonyok vi-
gyáznak. Az a férj, aki nem adja haza
a fizetését, nem állhat meg a családja
elõtt. Sok családapa kénytelen még
egy félállást is vállalni, hogy gyerme-
ke tanulmányait fedezni tudja. Japán-
ban 2004-ben a születési arányszám
1,2 százalék volt, tehát a leggyako-
ribb az egy gyermeket nevelõ család. 

A mai Japán sokarcúságához
hozzátartozik az irodalom tarkasága
is. A japánok nagyon szeretnek ol-
vasni. A metrón, vonaton utazók ál-
talában vagy olvasnak, vagy szom-
szédjuk vállán bóbiskolnak. Szere-
tik a különbözõ folyóiratokat, kép-
regényeket (japánul: manga), de a
regényeket is. A hagyományos és a
modern az irodalomban is jól meg-
fér egymás mellett. A költészet na-
gyon fontos a számukra. 

A legtisztábban
észak rizsültetõi
dalolták a dalt.

Basó

Az iskolában a gyerekek sokszor
kapják feladatul a versírást. A japán
nyelvben nincs olyan szó, hogy köl-
tõ, helyette három különbözõ kife-
jezést használnak. Azok a költõk,
akik az európai vagy amerikai
szabadvers mûvelõi, vagyis japánul
siket írnak, azokat sidzsinnek, si-
költõknek nevezik. Akik a legré-
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gibb múltra visszatekintõ rövid da-
lokat, tankákat írják, azok a
tankaköltõk. Akik viszont a 17
morás gyöngyszemnyi költemé-
nyek írásával, a haikuval foglalkoz-
nak, azok neve haikuköltõ. Persze
sok olyan költõ van, aki mind a há-
rom mûfajt kedveli és mûveli. A
legismertebb költõk Óoka Makoto
és Ibaraki Noriko, írásukból már
közöltünk e lap hasábjain. Mostani
számunkban a fiatal haikuköltõket
igyekeztünk bemutatni. 

A japán dráma is õrzi a múlt ha-
gyományait, az õsi nó-drámát, me-
lyet fõként Misima Jukio igyekezett
megújítani, és a színpompás, deko-
ratív kabukit, amelynek legnagyobb
mestere máig Csikamacu Mon-
zaemon. Persze a modern drámai
törekvéseknek is nagy sikerük van a
szigetországban, elég, ha csak az
1993-ban elhunyt Abe Kóbó darab-
jaira gondolunk. 

Amodern japán irodalom elbeszélõi
közül ketten is kiérdemelték a Nobel-

díjat. 1968-ban Kavabata Jaszunari,
akinek mûveiben a hagyományos
japán szépség született újjá. 1994-ben
pedig a Magyarországon is megfordult
Óe Kenzaburót jutalmazták a díjjal,
aki mûveiben a japán néphagyományt
ábrázolja megkapó erõvel. A japán iro-
dalomban egyre nagyobb szerepet kap-
nak az írónõk, akik az asszonyok mai
helyzetét, a japán család belsõ problé-
máit igyekeznek feltárni mély õszin-
teséggel, árnyalt lélekrajzzal. 

Vihar Judit
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IIDA RJÓTA

Élettõl duzzad
most a március szülte
felhõ benseje.

Égi hideg van,
virágok bolondoznak
az éjszakában.

Augusztus jött
a ló nyakán gyöngycseppek,
elszundít a Nap.

TAKAJANAGI DZSÚDZSIN

Nyugalom nyugta
égõ fülcimpa-színû
méregvirágok.

Égõ hajóból
hipp-hopp vízbe kidobják,
kapitány úszik.

TAKAHASI MUCUO

Feszülten várom
elteljen hó mélyén,
el az egész nap.

Buta golyókat,
messzire elgurítlak
– mint hinababát.2

JASZUI KÓDZSI

Tûz-délutánban
meghajlik fûkunyhónkban
pampaszfû szála!

Te s én, mi ketten
láthatatlan – a fûrészt
húzzuk hiába.

2 hinababák – március 5-én, a lányok ünnepén minden lányos háznál
elõveszik és kiállítják a császári udvart megszemélyesítõ hinababákat.


