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VIHAR JUDIT

Egyszer jóllakni
Akutagava Rjúnoszuke 

Édeskrumpli kása és Móricz Zsigmond 
A tragédia című novellájának összehasonlítása

Akutagava Rjúnoszuke (1892–1927) a modern japán próza egyik legkiemelkedőbb egyé-
nisége. Alkotóművészete egyesíti Keletet és Nyugatot, az ősi kínai és japán kultúrát és a 
modern civilizációt. Akutagava rendkívül bonyolult korban élt. Élete egy új kor kezdete volt, 
mert 1868-tól, a Meidzsi-restaurációtól kezdődően megszűnt Japánban a több évszázados 
bezártság, és Japán kaput nyitott az európai és az amerikai kultúrának. Emiatt a különböző 
irodalmi irányzatok nem egymás után jelentkeztek, mint ahogy Európában a romantika, a 
naturalizmus stb., hanem egyszerre. A korra az európai minta korlátlan majmolása volt jel-
lemző, ugyanakkor a hagyományos japán kultúrát mellőzték és meg akartak róla feledkezni. 
Akutagava mindegyik kultúrában felismerte az értékeket és nem dobott el magától semmit. 
Életének jelmondata ez volt: „Ha boldog életet akarsz, akkor tudni kell örülni a mindennapok 
apró boldogságainak.”

Akutagava egész életében borotvaélen táncolt: Kelet és Nyugat, ősi és modern, élet és 
halál, realitás és őrület, álom és valóság jellemezték életútját. Idős szülők gyermeke volt, 
akkori szokás szerint szülei képletesen elhagyták, nehogy ártsanak neki. Akkoriban a szülők 
nevelőszülőkhöz adták gyermeküket annak kiskorában, hogy megtapasztalva a rosszat, éle-
tük további folyásában már edzettek legyenek és sorsuk egyre jobbá váljék. Mások nevelték, 
így aztán nem ismerte az anyai szeretetet. Anyja súlyos idegbeteg volt, s Akutagava mind-
össze tizedik évét töltötte be, amikor elveszítette. Élete végéig kísértette ez az esemény, és 
állandóan attól rettegett, hogy ő is meg fog őrülni. Anyai nagynénje adott otthont neki, ahol 
rengeteg könyv volt, s már nagyon korán japán és kínai, modern és klasszikus, európai és 
amerikai irodalommal sikerült megismerkednie. Angol szakos tanári szakra jelentkezett az 
egyetemen, s már diákkorában irodalmi folyóiratot adott ki barátaival. Emellett rengeteget 
fordított angol, francia és orosz szerzők írásaiból, majd a kor írófejedelme, Nacume Szószeki 
biztatására saját novelláit is publikálta. Írásainak témáiul többnyire az emberi cselekedetek 
mozgatórugóinak, a kor etikai problémáinak vizsgálatát, a művész és az alkotás viszonyának 
elemzését választotta.

Hőseinek mélylélektani vizsgálatát adja izgalmas írásaiban. Prózáinak témáit nagyon 
gyakran valamilyen más irodalmi műből szerzi, legyen az klasszikus kínai vagy japán, de 
akár valamelyik európai író. 

Akutagavára főként az angol, a francia és az orosz irodalom alkotásai hatottak, különösen 
Dosztojevszkij, Gogol és Csehov. Egyik novellája, az 1916-ban íródott Édeskrumpli kása is 
olyan novella, melyben felfedezhetjük Gogol és Csehov írásainak nyomát. Az orosz iroda-
lomban ábrázolták először a kisembert, aki mindig ki volt szolgáltatva kora társadalmának. 
A kisember kisszerű vágyait is alig tudta teljesíteni. Feletteseitől félt, állandóan attól tartott, 
hogy elbocsátják állásából. Szinte alig volt valami öröme az életben. Akutagava ezt a kisem-
bert mintázta meg az említett novellában.

Ugyanakkor Japántól távol, Európa közepén élt egy másik író, aki Akutagaváról semmit 
sem tudott, s mégis egy novellájának hőséül ugyanúgy a kisembert választotta. Móricz Zsig-
mond A tragédia című novellája 1909-ben íródott. Móricz a Nyugat folyóirat első nemzedé-
kének jelentős prózaírója volt, akinek 1908-ban a Hét krajcár című elbeszélése hozta meg a 
sikert. Életének egyik fontos gondolata ez volt: „Minden ember valami nagy-nagy titok. És a 
legszimplább is megfejthetetlen.” 

Akutagava és Móricz nem ismerte egymást, mégis mind a két elbeszélés, melyeknek meg-
írása között mindössze hét év van, ugyanazt a problémát veti fel: a kisembert állítja a mű 
középpontjába, akinek egyetlen vágya van csupán, hogy egyszer jóllakhasson. Akutagava 
hőse édeskrumpli kásából, Móriczé töltött káposztából szeretne egyszer az életben jóllakni. 
Mind a két hős szánalmas figura, egyszerre sajnáljuk, de ugyanakkor jót mosolygunk is raj-
tuk. Ezt a típust először a nagy orosz realista, Gogol rajzolta meg A köpönyeg című elbeszé-
lésében, amely 1842-ben jelent meg. Gogol a lélek bensejének világmindenségét térképezi 
fel. Dosztojevszkij szavai: „Mindannyian Gogol köpönyegéből bújtunk elő”, Csehovra is 
igazak, aki A csinovnyik halála című írásában a szolgalelkű kishivatalnokot ábrázolta. Ez a 
kishivatalnok az önbizalom hiánya és a félelem miatt érzi bűnösnek magát. Tisztában van 
kisszerűségével, mint Akutagava és Móricz hőse is.

Akutagava novellája a régmúltban játszódik, 880 körül említi a történetet egy régi ja-
pán krónika. Ekkor költöztette a japán császár a fővárost Narából Kiotóba, ahol Fudzsivara 
Motocune helytartó ebből az alkalomból nagy fogadást rendezett és díszebéden látta vendé-
gül a magasrangú és a kevésbé rangos nemeseket.

Móricz elbeszélése saját korában zajlik, vagyis a 20. század elején, egy forró nyár közepén, 
az aratás idején. Akutagava hőse jelentéktelen ember, ötödik rangú nemes, még csak néven sem 
nevezi a szerző; a Móricz-novella szereplője Kis János névre hallgat, amely az egyik leggya-
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koribb magyar vezeték- és keresztnév. Kis János külseje teljesen jelentéktelen. Ahogy Móricz 
írja róla: „Kis János amolyan láthatatlan ember volt, akit senki sem lát meg… Se nem erős, se 
nem gyenge, nem kicsi, nem nagy… Olyan volt, mint egy ember; két szeme volt meg egy orra. 
Bajusza is volt. És sohasem jutott eszébe semmi. Ha reggel volt, felkelt, este lefeküdt; mikor 
eljött az ideje, megházasodott.” Akutagava hőséről így ír: „Külseje nem volt túlságosan biztató: 
alacsony termetű, vörös orrú emberke, szeme mandulavágású… Kollégái olybá vették, mint 
egy legyet. Húsz főre rúgott beosztottjainak száma, s ezek egytől egyig levegőnek tekintették 
a főnöküket. Még csak locsogásuk sem hagyott alább, ha netán bement közéjük, hogy egyikre, 
másikra valami feladatot szabjon ki. Nem vesszük észre a levegőt, ugyanígy nem vették észre 
őt sem.” Kis Jánosról tudjuk, hogy van felesége, van fia, mint egy átlagembernek. Akutagava 
ötödik rangú nemeséről még ennyit sem tudunk, szinte mintha nem is volna magánélete. Mind 
a két szereplőt a kisszerű vágy élteti, az ad értelmet az életüknek. Tulajdon erejükből azonban 
nem képesek e cél elérésére, csak álmodoznak róla. 

De egyszer elérkezik a várva várt ünnep. Az ötödik rangú nemest meghívja Tosihito nagy-
úr a birtokára, hogy egyszer jól lakhasson édeskrumpli kásából. Kis János pedig elmegy a 
földesúr lányának lakodalmába. Mindketten már előre élvezik az evés örömét, készülnek 
életük nagy pillanatára. 

Az evést másképp ábrázolja Akutagava, és másképp Móricz. Kis János rögtön nekiesik a 
töltött káposztának, Akutagava viszont késlelteti az eseményeket. A nagyúr és az ötödrangú 
nemes még hosszú utat tesznek meg, míg elérkeznek a birtokra. Akutagava az út során sok 
misztikus képet és leírást alkalmaz. Megjelenik egy róka, amely a japán hitvilágban va-
rázserővel bír, képes közvetíteni emberek és istenek között. Így aztán különös csodáknak is 
szemtanúi lehetünk. Többek között annak, hogy a nagyúr üzenetet küld a rókával a kastélyá-
ba, hogy a személyzettel tudassa, mikor érkeznek meg. De egyszer elkezdődik a várva várt 
lakoma. Mindkét hős megfeledkezik arról, hogy környezetük vagy kineveti, vagy semmibe 
veszi őket. Kétségbeesetten kapaszkodnak egyetlen vágyukba, a beteljesülés azonban mind-
kettejükben csalódást okoz. Amikor belefognak az evésbe, az ötödik rangú nemes is, Kis 
János is, egy-két falat után úgy érzi, hogy nem bír többet enni. De azért egyikük sem törődik 
a hányingerrel, magukba kényszerítik mindketten az ételt, egyikük a kását, másikuk a töltött 
káposztát. Mindkét író pontos leírást ad az evésről. Akutagavánál ez így hangzik: „Nemesünk 
kétségbeesése a végsőkig fokozódott, már hányinger környékezte. De nem volt menekvése: 
behunyt szemmel még fél csésze kását kényszerített magába. A hideg tél ellenére bajuszára, 
piros orrára óriási verejtékcseppek ültek ki.” Móricz Kis Jánosa így próbálkozik az evéssel: 
„A tizedik kanálnál rettenetes megdöbbenés érte. Úgy érezte, jól van lakva. Sápadtság futotta 
el az arcát. Megérezte, hogy roppant feladatot vállalt magára. Megérezte emberi kicsinysé-
gét. Mint valami szél suhant át az agyán a gondolat, hogy nem fogja megbírni, amit vállalt. 
Összerántotta a szemöldökét; alacsony homlokán függőleges ráncok gyűrődtek, széles vas-
állkapcája összekattant s nekidűlt újra a csatának. Gépiesen, ahogy a kaszát emelgeti ívben 
jobbról-balra, most a kanalat emelte taktusra a szájához, míg csak a tányér ki nem ürült. 
Akkor szédülést érzett és utálatos csömört. Az étel túl zsíros volt, gyenge löttyökhöz szokott 
gyomrának… Nem érezte az étel ízét. Nyomást érzett odabent és szeretett volna levegőre 
menni. Vagy legalább káromkodni egy nagyot… Szemébe könnyek gyűltek és állkapcsát 
olyan keményen vágta össze, hogy éket se lehetett volna közé verni.” Az ötödik rangú nemes 
utazása végtelen hosszúnak tűnik, mintha ezzel is csúfolni akarnák hősünket. Amikor mégis 
megérkeznek a birtokra, az ötödik rangú nemes állandóan a kásán gondolkodik, szinte már 
sajnálja, hogy ilyen gyorsan hozzájuthat az ennivalóhoz. „Ha nagyon gyorsan válna valóra 
kívánsága, s jóllakhatna a kásával, teljesen hiába morzsolta le a kása utáni epekedésben leélt 
éveket. Ezeknek az éveknek éppen ez az epekedés adta meg értelmüket. Milyen jó volna, ha 
kívánsága csak fokozatosan teljesülne, vagy csak egy más, távoli alkalommal érné el álmai 
vágyát.” Az ötödik rangú nemes most már inkább arra vágyik, hogy újból kicsúfolják és 
Kiotó utcáin kikacagják a gyerekek. A lakomán többé már nem is kínálják az ételből, mire 
ő csalódottan az orrához kap és nagyot tüsszent az ezüsttálba. Akutagava novellája ezzel a 
groteszk képpel zárul. Móricznál egészen más a megoldás: a történet tragédiába torkollik. A 
harmadik fogás után jön a töltött káposzta, amelyből Kis János ötvenet akar megenni. De egy 
darab hús a torkán akad és a halálát okozza. Ezt azonban senki se veszi észre, minthogy azt 
sem, hogy a világon volt. Móricz novellájának egyértelműen tragikus, naturalista színezeté-
hez képest Akutagavánál gyakran jelennek meg groteszk elemek. Ilyen csattanó a novellát 
záró tüsszentés is. Ahogy Egucsi Kijosi írja: „Akutagava együttérez a jóval és a rosszal is, de 
együttérzése időnként átcsap könnyed iróniába, máskor viszont éles szarkazmusba.” Akuta-
gava írását át- meg átszövik a misztikus, a fantasztikus elemek, amelyekkel Gogolnál is talál-
kozunk. Gondoljunk csak a hírvivő rókára. Móricz Kis Jánosa egyértelműen szánandó figura, 
Akutagava hőse nevetséges és szánandó is egyben. Móricz hőse annyira jelentéktelen, hogy 
még tulajdon fia sem veszi észre. Egész életében mindenről le kellett mondania. A kisszerű 
figura kisszerűen hal meg. 

Az ötödik rangú nemest viszont mindenki csúfolja, felnőttek, gyerekek egyaránt. Hajába 
titokban papírdarabkát ragasztanak, kardjára papucsot akasztanak. Ilyenkor az ötödik ran-
gú nemes nem lázad, nem kiabál, csak csendesen jegyzi meg: „Milyen vidámak vagytok!” 
Ahogy Akutagava írja róla: „Csupán azért jött a világra, hogy elszenvedje az emberek meg-
vetését.” Mind Akutagava, mind Móricz stílusa rendkívül tömör és szűkszavú. Írásukkal 
mindketten asszociációkat kívánnak ébreszteni az olvasókban, hogy aztán érzelmi síkon el-
indulva vonják le a maguk számára a következtetést. A történet befejezése azonban más és 
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más. Móricznál a történet egyértelműen lezárul. Akutagavánál nyitott marad, valódi csattanó 
a tüsszentés, ami reminiszcencia is egyben. Csehov novellájában találkoztunk vele, amikor a 
csinovnyik a színházban az előtte ülő főnöke nyakába tüsszent. Csehovnál itt kezdődik a tör-
ténet, Akutagava viszont épp ezzel fejezi be. Az olvasóra bízza, hogy magában továbbszője 
az eseményeket.

Hogy lehet az, hogy két ilyen távol élő, egymást és egymás műveit nem ismerő író hasonló 
gondolatokat fogalmaz meg? Ebben az időben a nagy orosz realisták hatása erőteljes volt. 
Ekkoriban fordították le műveiket magyarra is, japánra is. Nem tudjuk, de valószínű, hogy 
Akutagava is, Móricz is olvasta Gogol és Csehov novelláit, amelyek hatással lehettek rájuk.

Akutagava és Móricz novellája egymástól teljesen függetlenül íródott, általános emberi 
tulajdonságok megragadását tűzték ki célul. A két novella hasonlósága is azt bizonyítja, hogy 
mi, emberek hasonló problémákkal küszködünk, hasonló vágyak sarkallnak minket. Azért 
küzdünk, hogy vágyainkat elérjük, de a vágyak beteljesülése legtöbbször egyet jelent a csa-
lódással. 
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