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Néhány előzetes megjegyzés

Dolgozatomban két japán történetet hasonlítok össze. Ennek során magukból a szövegekből indu-

lok ki, ez képezi a dolgozat alapját. Az egyik írás a „Japán regék és mondák” című kötetben olvasható, 

a 89. történet, amely az Egy szörnyű esés címet kapta. A másik Akutagava Rjunoszuke írása, amely „A 

hottoko álarc” című kötetben olvasható A szent cím alatt.

A két történet

Az Egy szörnyű esés című népi elbeszélés, monda egy aszkétáról szól, aki egy szép napon elhatároz-

za, attól kezdve csak fenyőlevelet eszik, hogy ezáltal képessé váljon a repülésre, és beléphessen a hal-

hatatlanok sorába. Sikerében teljesen biztos volt. Mikor elérkezettnek látta az alkalmat, bejelentette 

mennybemenetelét, a vidék apraja, nagyja összegyűlt, az aszkéta pedig – hogy „mutatványa” látvá-

nyosabb legyen –, felmászott egy magas sziklára, mivel onnan először egy 30-40 méter mélyben élő fe-

nyő egy ágára akart szállni, majd arról egyenesen a mennyekbe. Ám ahogy levetette magát, egyenesen 

zuhant lefelé a mélyben lévő másik sziklára, vizeskorsója darabokra tört, hasonlóan saját csontjai is. A 

zuhanást túlélte ugyan, de a tömeg kinevette, ő pedig megnyomorított testtel, reménytelenül folytatta 

életét. Az írás a tanulságot az alábbi velős mondatba sűríti: „Nem mindenki válik halhatatlanná”.

Akutagava Rjunoszuke novellája egy olyan falusi emberről, nevén nevezve Gonszukéről szól, aki 

azért látogat Oszakába, és megy egy közvetítőirodába, hogy őt állítsák olyan szolgálatba, ahol kitanul-

hatja a szentek mesterségét. A hivatalnok végül a helyi orvos ravasz feleségének ajánlására hozzájuk 

küldi Gonszukét. Az asszony ki akarja használni őt, aki hiszékenysége folytán kész mindent megtenni, 

hogy szent legyen. Így vállalja zokszó nélkül azt, hogy 20 évig szolgál az asszonynak, minden paran-

csát teljesíti, miközben egy fillért sem kér szolgálataiért. Cserébe a nő elmondja majd neki a szentté vá-

lás módját a 20 év szolgálat letelte után. Az asszony nem veszi szívére Gonszuke sorsát, lelkiismeret-

furdalás nélkül kihasználja a falusi férfit, és nem ijed meg végül a szentté válás módszerének felfedé-

sétől sem, amelytől ő (minthogy ilyen módszert valójában nem is ismer) csak azt várja, hogy Gonszu-

ke lezuhanva a hatalmas fenyőfáról, szörnyethal. Nem így történik azonban, Gonszuke teljesíti az or-

vos feleségének minden parancsát, szolgál neki húsz évig, majd felmászik a hatalmas fenyőre, vakon 

bízik a nőben, így elengedi a jobb kezét a fa tetején, majd a bal kezét is, és csodák csodájára, valóban 

nem zuhan le. Az égbolton ellépkedve távozik el az orvostól és feleségétől, megköszönve nekik, hogy 

gondoskodásuk révén a szentek közé került.
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Egyezések és különbségek

A legszembeötlőbb eltérés magában a történetben, illetve a történetek befejezésében van. Az első 

esetben az aszkéta lezuhan, nem vált halhatatlanná, így repülni sem tudott, hiába rágcsálta évekig a 

fenyőleveleket, míg Gonszuke elérte célját, szentté vált, és repülve eltávozott az orvoséktól. Könnyű 

megmagyarázni, az egyik esetben miért volt sikertelen a halhatatlanná válás, a másikban pedig miért 

sikeres. Ennek okát a két főszereplő jellemében látom. A mondában az aszkéta teljesen biztos önmagá-

ban, mondhatni pökhendi és beképzelt módon hiszi magáról azt, hogy neki minden sikerülhet, egy 

pillanatig sem merül fel benne a kétség, hogy a finom ételekről való lemondás nem elég a szentté vá-

láshoz. Önhittségét az is bizonyítja, hogy ünnepélyesen bejelenti mennybemenetelét, összecsődíti a vi-

dék lakóit, sőt még produkálja is magát előttük (legalábbis ezt szándékozik tenni), mondván, ő legszí-

vesebben egyenesen felrepülne az égbe, de a nép kedvéért hajlandó egy kis mutatványra, ezért tervezi 

a fenyő ágára történő landolást. Mindezek fényében az olvasó valahogy úgy érzi, valóban jogos, hogy 

nem sikerült ennek az aszkétának a repülés, mintegy az önhittség, beképzeltség megkapta méltó bün-

tetését. Bár valóban hozott áldozatot ő is a cél elérése érdekében, mindemellett jelleme nem változott 

meg, az alázatosság, tisztelettudás hiányzott belőle. Hogyan válhatna halhatatlanná az, aki önnön cso-

dálatosságán túl sem az élők, sem a halottak világát nem becsüli, nem tiszteli eléggé?

A novellában viszont Gonszuke keményen megdolgozik azért, hogy szent lehessen. Bár a sikerben 

való biztos hitet nála is megtalálhatjuk, ő nem magában, önmaga erejében és „hatalmasságában” hisz 

kétség nélkül, hanem mások (egész pontosan az orvosék) tudásában. Egy pillanatig sem merül fel ben-

ne a kétség, mi van, ha csak be akarják őt csapni, és kihasználni szolgálatait. Zokszó nélkül szolgálja le 

azt a húsz évet, valóban kész minden áldozatot meghozni, hogy szentté válhasson, nem csupán a fi-

nom ételről kész lemondani, de szabadságáról, az anyagiakról, akár méltóságáról is, hisz mindenféle 

munkát kész teljesíteni. És ennek az alázatnak, tiszteletnek, önfeláldozásnak és kitartásnak lesz végül 

a jutalma, hogy valóban szentté válik, és megtanul repülni. 

Ennek a történetnek a vége hasonlít az európai mesék „a jó elnyeri méltó jutalmát” befejezéséhez, 

ha Gonszuke leesne a fáról, úgy éreznénk, a rossz, a „ravasz róka” feleség győzne, akinek csak egy cél-

ja van, hogy kihasználja ezt a hiszékeny embert. Azzal, hogy Gonszuke valóban szentté vált, sikerült 

felülkerekednie ezen az ármányon. 

Érdekes egyébként, hogy a történet annyival intézi el az orvos és felesége további sorsát, hogy nem 

tudni, mi történt velük azután. Semmi sem derül ki arról, hogy viselkedtek például akkor, amikor ki-

derült, Gonszuke valóban szentté vált. Az olvasó valahogy úgy képzeli, hogy szájtátva, földbe gyöke-

rezett lábbal állnak ott a csodálkozástól. Ebből azonban semmit nem árul el a novella. Az biztos, hogy 

ők nem lettek halhatatlanok, eltűntek az idő homályában. Egyedül a fa az, aki tovább élt, és még soká-

ig gyönyörködöt benne egy bizonyos Tacugoro Jodoja.

Számomra Gonszuke tiszteletét, alázatát fejezi ki az is, hogy az ő mennybemenetele teljesen ma-

gánjellegű, számára nem kell nézőközönség, ő csak magának akarja elérni ezt a tisztséget, nem kívánja 
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arra használni ezt az eredményt, hogy másokban tiszteletet, csodálatot keltsen saját maga iránt. A 89. 

történet aszkétájának lételeme az ámuló-bámuló tömeg, ő szinte mindent azért tesz, hogy kivívja má-

sok csodálatát. Ezt erősíti, hogy tanítványai is vannak, bár az a történetből nem derül ki, mire tanítja 

őket, de könnyen lehet, saját mennybemenetelének módjára okítja tanítványait. Ez pedig tovább erősí-

ti önhittségét, még meg sem bizonyosodott róla, hogy sikerülni fog a repülés, már tanítja, hogyan le-

het mindezt elérni.

Érdekes, hogy a fenyőfa, mindkét történetben igen fontos szerepet kap, egyfajta jelkép, mely az 

eget és a földet összeköti. A tűlevelek rágcsálása az egyik út (legalábbis az Egy szörnyű esés aszkétája 

szerint) a halhatatlanság felé, illetve Gonszuke is egy ilyen óriási fenyőre mászik fel, egy ilyen fa leg-

magasabb ágáról indul el felhők közé.

Sajátos különbség adódik abból is, hogy az Egy szörnyű esés címet viselő történet valóban egy japán 

mese vagy rege, szájról-szájra terjedő tanító jellegű történet, nincs konkrét szerzője és nincs is nevesít-

ve a főszereplő. Annyi konkrétumot tudunk meg, hogy az aszkéta Jamato tartományban lakott. Ezzel 

szemben Akutagava írása konkrét személyhez kötött, van szerzője a műnek, szerző és befogadó kö-

zötti  viszony határozottabban megragadható, erre utal az is,  hogy Akutagava „Kedves olvasóim!” 

megszólítással kezdi írását. Ezzel egyrészt utal szerző, mű és befogadó kapcsolatára, másrészt hangsú-

lyozza a történetmesélés pozícióját, azaz felkészíti az olvasót, hogy most egy általa hallott történetet 

fog elmesélni. Ezt erősíti a második mondat is, ahol azt tudjuk meg, hogy mivel most Oszakában van, 

azért egy oszakai történetet mesél el. A nevesítés magára a történetre is kiterjed, itt már van neve a fő-

szereplőnek, ezzel sokkal konkrétabbá válik az egész mese, kevésbé általános, mint a másik írás. A fe-

nyőnek is konkrét helye van, saját története, nem akármelyik fenyőről van szó, hanem egy bizonyos-

ról, amelyet csak négy ember ér át, és amelyiket állítólag Tacugoro Jodoja átültetett a saját kertjébe. A 

szent című történetben mind a helyszín, mind a szereplők sokkal konkrétabbak, az írás ezáltal talán 

kevésbé példázatszerű, mint az Egy szörnyű esés története.

Mindkét történetben egy mindentudó elbeszélő mutatja be az események sorát, ugyanakkor Aku-

tagava írásában a szereplők határozottabb körvonalakkal jelennek meg, az olvasó sokkal többet tud 

meg róluk, mint az esésről szóló történetben. Ezt az életszerű, részletesebb ábrázolást segíti a párbe-

szédes forma, amely a másik történetből teljesen hiányzik. Bár az elbeszélő mindvégig tájékoztatja ol-

vasóit a szereplők belső szándékairól, indítékairól, mindent tud arról, hogy a résztvevők mit miért 

tesznek, emellett maguk a szereplők is nagyobb teret kapnak a történetben, jellemükről sokkal többet 

tudunk meg, mint a másik rege esetében.

Összességében Akutagava művében hangsúlyosabb a szerzői lelemény, maga az irodalom. Az ő 

története nem csupán tanítani akar, hanem a művészi megalkotottság igényét is tükrözi. Az ő írása 

nem csupán a nép kollektív tudatából kiforrott történet, hanem annak tudatos, alkotói formában való 

ábrázolása is egyben.

Források

4



Akutagava Rjunoszuke, A hottoko álarc, Magvető Kiadó, Budapest, 1979. 221–227.

Bazsó Dénes (ford.), Japán regék és mondák, Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 2005. 228–229.

5


	Két japán történet összehasonlító bemutatása
	Babós Emese
	Néhány előzetes megjegyzés
	A két történet
	Egyezések és különbségek

