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Szá munk szer zõi
Abe Kóbó (1924–1993) író, fotóművész és drámaíró, aki 
Tokióban született és Mukdenben, Mandzsúriában ne-
velkedett. Orvosi egyetemet végzett, de hivatásában csak 
rövid ideig tevékenykedett. Írói munkásságára erősen ha-
tott Kafka, Dosztojevszkij, Csehov és Rilke. 1945 után 
Japánba visszatérve az après-guerre csoport tagja lesz. 
A japán avantgárd képviselője. Elbeszéléseiben gyakran 
jelenik meg metamorfózis, írásaiban a humor és az irónia 
dominál. Több drámáját játszották és kiadták külföldön, 
magyarul például az Itt vannak a szellemek (Szellemi 
Rt.) című elbeszélésének rádióváltozatát mutatták be. 
A homok asszonya című regénye nálunk is nagy sikert 
aratott. A 60-as, 70-es években elfordul a szürrealizmus-
tól és több sci-fit ír. Magyarul megjelent művei közül 
kiemelkedik A bot, A piros selyemgubó című novellája, 
A dobozember, A negyedik jégkorszak című regénye. 
Többször jelölték Nobel-díjra, elnyerte az Akutagava-, a 
Jomiuri- és a Tanizaki-díjakat. 

Ajukava Nobuo (1920–1986), eredeti nevén Uemura 
Rjúicsi, költő, kritikus és műfordító, a II. világháború 
utáni japán költészet kiemelkedő alakja. Tanulmánya-
it a Vaszeda Egyetem irodalom szakán végezte, itt is-
merkedett meg T. S. Eliot munkásságával. A brit költő 
főműve ihlette az Ajukava vezetésével létrejött Arecsi, 
vagyis Átokföldje költőcsoport elnevezését. A II. világ-
háborút követően, Tamura Rjúicsivel együtt elindították 
az Arecsi folyóiratot is, amellyel a háború utáni évtized 
egyik legfontosabb modern japán költészeti irányzatává 
nőtték ki magukat. A versek mellett Ajukava s az Arecsi 
költői számos, mai napig jelentős tanulmányt és kritikai 
munkát is közzétettek. 

Akutagava Rjúnoszuke (1892–1927) a modern japán no-
vellisztika egyik legkiemelkedőbb alakja. Anyjától örökölt 
gyenge idegzete miatt egész életét szorongások kísérték. 
Megalapította a Sinsicsó („Új gondolat”) című folyóiratot. 
A japán irodalomban novellistaként és fordítóként tevé-
kenykedett, írásaiban filozófiai, mélylélektani és erkölcsi 
problémákat dolgozott fel. Gyakran merített klasszikus 
japán és kínai elbeszélésekből. Több novellájából is híres 
filmadaptáció készült, így Kuroszava 1951-ben megfilme-
sítette két novelláját, és A vihar kapujában világsiker lett. 
1927-ben egyik barátja öngyilkosságának évfordulóján a 
kelleténél nagyobb adag veronált vett be, előre megterve-
zett öngyilkossággal vetett véget életének.

Cusima Júko (1947–2016) japán írónő, Dazai Oszamu 
író lánya. Személyes hangvételű, bensőséges hangú írásait 
számos rangos díjjal jutalmazták. Főszereplői jellemzően 
hányatott sorsú, de erős és független nők, akiket Cusima 
saját tragikus élete ihletett. Kedvelt témái közé tartozik az 
elhagyás, és műveit gyakran misztikus elemek színesítik.

Csikamacu Monzaemon (1653–1724) a japán drámaírás 
legkiemelkedőbb alakja, magas rangú szamurájcsaládból 
származott. Több mint száz darabbal, 90 társadalmi és 
24 történelmi drámával ajándékozta meg a japán szinmű-
irodalmat. Eleinte ningjó-dzsórurikat, bábjátékokat írt, 
melyeket később a kabuki színpadok is átvettek. Külön 
drámai műfajt is teremtett, a kettős szerelmi öngyilkossá-
got, amely korában rendkívüli népszerűségnek örvendett. 
Stílusát a kamigata stílus, a realista törekvések jellemezték. 
Művei közül kiemelkedik a Kettős szerelmi öngyilkosság 
Amidzsima szigetén, melyet a Magyar Rádió is bemutatott, 
és a Kettős szerelmi öngyilkosság Szonezakiban. Itt közölt 
darabja, melynek hőse Tambai Jószaku, az általa alkotott 
egyetlen vígjáték 1708-ból. 

Dazai Oszamu (1909–1948) író, egy földbirtokos csa-
lád fia. Már diákkorában részt vett a proletár íróknak 
szervezett mozgalmakban, valamint a japán kommu-
nista párt munkájában, emiatt elítélték. Börtönből sza-
badulva, 1935-ben jelentkezett első, A bohóc virága 
című elbeszélésével. Ezt követte a Kései évek című 
novelláskötet, amelyben az értelmiség és a későbbi ge-
nerációk figyelmét szeretné felhívni korának aggasztó 
politikai eseményeire. A megjelent néhány kisregényén 
kívül számos epigrammát, prózai költeményt, rövid 
elbeszélést és ciklusszerű mesesorozatot írt. A háború 
után egyre inkább meghasonlott önmagával, és öngyil-
kos lett. Több művét külföldön is jól ismerik. Hanyatló 
nap, valamint Villon felesége című művei 1947-ben je-
lentek meg.

Dénes Mirjam művészettörténész (ELTE BTK), japa-
nológus (KRE BTK), a Hopp Ferenc Ázsiai Művésze-
ti Múzeum japán gyűjteményének kurátora. Az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Művészettörténeti Doktori 
Programjának doktorandusza. Főbb kutatási területei a 
japonizmus a magyar képző- és iparművészetben, vala-
mint a japán műtárgyak gyűjtéstörténete Magyarorszá-
gon. Fontosabb munkái: Dénes M.–Fajcsák Gy. (szerk.): 
Gendzsi herceg nyomában – Japán képen és írásban, 
Budapest, Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, 2015 
(az azonos című kiállítás kurátora), valamint Dénes M.–
Gellér K.: Japonizmus a magyar művészetben, Budapest, 
Kogart, 2017. A kötethez kapcsolódó Gésák a Duna-par-
ton – A japán kultúra hatása a magyar művészetre című 
kiállítás kurátora (2016–17, Várkert Bazár).

Farkas Katalin (1987–) alkalmazott- és képgrafikus, 
az anime és manga kutatója, a Magyar Anime Társaság 
rendszeres előadója, a manga rajzworkshop sorozat gra-
fikus szakértője.

Higasino Keigo 1958-ban született Oszakában. Író. Mér-
nökként diplomázott és dolgozott. Fő profilja a detektív-
regények, több rangos irodalmi díjat is nyert velük, töb-
bek között az Edogava Rampo-díjat (1985), valamint a 
Naoki-díjat (2006). X – A gyilkos ismeretlen c. regénye 
magyarul is olvasható. Ez a novellája egy tudományos-
fantasztikus antológiában (SF Hószeki)  jelent meg elő-
ször 2013-ban. 

Hosi Sinicsi (1926–1997) jelentős novellaíró. Anyai 
nagyanyja a híres modern romantikus író, Mori Ógai 
testvére volt. Hosi rövid elbeszélései Örkény egyperce-
seit juttatják eszünkbe. Több mint 1000 ilyen rövid elbe-
szélés írója. Hosi Sinicsi a sci-fi mestere, emellett min-
den írását áthatja a humor és a fantasztikum. Írásaiban 
szelíd mosollyal mutat rá az emberi gyarlóságokra.  A 
japán ifjúság kedvenc írója, művei keresettek Japánban. 
Magyarul eddig még alig jelent meg írása, így ezt a szer-
zőt több novellájával szeretnénk bemutatni. 

Irizava Jaszuo (1931–) költő, a Japán Művészeti Tár-
saság (Nihon Geidzsucu Iinkai) tagja. 1955-ben, egye-
temi tanulmányai alatt jelent meg első verseskötete, a 
Boldogság vagy Boldogtalanság (Siavasze szoretomo 
fusiavasze). Akadémiai körökben nagy elismerés öve-
zi Mijazava Kendzsi és Gérard de Nerval munkássága 
kapcsán készült publikációit. 1998-ban Sidzsuhósó-díjjal 
jutalmazták.

Meidzsi császár (uralk. 1867–1912) a történelmi korok 
császárai közül feltűnően kiemelkedő lelki tulajdonsá-
gokkal rendelkezett. Körülbelül százezer vakát írt.
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Minato Kanae (1973) Hirosima prefektúrában, Innosima 
városában született. Írónő. Elsősorban krimi és thriller 
témában alkot. Tagja a Japán Krimiírók Szövetségének 
és a Honkaku Krimiírók Klubjának. 2008-ban jelent meg 
„Vallomások” (Kokuhaku) című munkája, amelyet a kö-
vetkező évben Japán Bestseller Nagydíjjal (Honja Taisó) 
jutalmaztak, 2010-ben pedig nagysikerű filmadaptáció 
készült belőle. Az írónőt az „ijamiszu műfaj királynője-
ként” tartják számon Japánban. Az ijamiszu elnevezés 
Aoi Simocuki könyvkritikus nevével fémjelezhető, s a 
közelmúltban terjedt el a krimi- és detektívregények 
egyik alfajaként olyan művekre utal, amelyek az emberi 
természet hátborzongató, visszataszító oldalát hivatottak 
bemutatni.

Nisimoto Keiszuke (1934) Nara megyében született. A 
Sóva női egyetemen folklórt, gyermekirodalmat tanít, 
emellett gyermekek számára ír könyveket. Jelentősebb 
munkái: Hogy lehet jó gyermekkönyveket írni?, Közmon-
dások képeskönyve gyermekek számára, Haiku képes-
könyv és Az ördög és a pólyás. 

Nacume Szószeki (1867–1916) a Meidzsi-korszak egyik 
legnépszerűbb írója, nemcsak a regények világában alko-
tott maradandót. Nagy hatással volt rá barátja, Maszaoka 
Siki (1867–1902) modern haikuköltő, akivel egyetemi 
évei alatt ismerkedett meg, és tőle tanulva sajátította 
el a haikuírás technikáját. Verseire jellemző a humor, a 
szatíra és az eredetiség. Élete során mintegy 2600 haikut 
alkotott. 

Óe Kenzaburó (1935) író. Egy Sikoku szigeti faluban 
született harmadikként egy héttagú családban. Édesanyja 
sokat mesélt neki, így ismerte meg a magyar Erős Já-
nos történetét, akinek bátorságára példaként tekintett. A 
császár iránti kötelező tiszteletét 1945-ben a csalódottság 
váltotta fel, amely azóta is kihat a munkásságára. Fran-
cia szakon végzett az egyetemen és az aprés-guerre írói 
csoport hatására kezdett írni. Mint egy állatot című elbe-
szélésével elnyerte az első nagy műért járó, 1958-as Aku-
tagava-díjat, és azóta az egyik legolvasottabb japán író. 
Kezdeti írásait líraiság és groteszk szexualitás jellemzi, 
műveivel lázad a militarizmus és a terror ellen. 1963-ban 
fogyatékos gyermeke született, aki nagy hatással volt a 
karrierjére. Itt közölt visszaemlékezése, A gyógyító csa-
lád is ezt a témát dolgozza fel. Főbb művei magyarul: 
Birkaemberek (1968); Futball-lázadás (1997). 1994-ben 
Irodalmi Nobel-díjat kapott és elnyerte a Japán Kultúra 
Érdemrendet, utóbbit nem kívánta átvenni a császártól, 
mivel nem ismer el a demokráciánál hatalmasabb erőt. 
1997-ben egy kongresszuson Magyarországon is járt.

Stéger Ákos 1987-ben született Pécsett. Egyetemi tanul-
mányait az ELTE BTK és a Károli Gáspár Református 
Egyetem Keleti Nyelvek és Kultúrák szakirányain vé-
gezte. Két évet töltött Japánban ösztöndíjjal, s hazatéré-
se óta a Keleti Nyelvek Iskolájában japán nyelvet tanít, 
utóbb menedzseri pozícióban dolgozik. Jelenleg az ELTE 

Nyelvtudományi doktori iskolájába jár, ahol a kelet-ázsi-
ai írásjegy-sztenderdizációkat kutatja.

Tanikava Suntaró 1931-ben született Tokióban. A kor-
társ japán irodalom egyik leghíresebb, nemzetközileg 
elismert alakja, a versek mellett a kezdetektől foglalko-
zik dalszövegek, drámák és esszék írásával is. Több mint 
hatvan verseskötete jelent meg, az első 1952-ben Kétmil-
liárd fényévnyi magány címmel.

Tanizaki Dzsúnicsiró (1886–1965) a naturalizmus 
irányzata ellen lépett fel, a 20. század legférfiasabb író-
jának tartották. 1910-ben jelennek meg első novellái, 
köztük a híres Tetoválás című. Túlfűtött atmoszférájú 
novelláinak, regényeinek hősei általában gyönyörű nők, 
akik szépségükkel férfiakat ejtenek rabul és démoni erő-
vel uralkodnak rajtuk. Az 1923-as nagy tokiói földrengés 
után ráébred, hogy a japán értékeket meg kell menteni. 
Ezért lefordítja mai japán nyelvre a Gendzsi regényét. 
Nobel-díjra is jelölték. Több műve is megjelent magyar 
nyelven, köztük az Egy hibbant vénember naplója, Aki 
a keserűfüvet szereti és a Japánban egy ideig betiltott A 
kulcs című pornográfiával vádolt regénye. A Sunkin tör-
ténete 1933-ban íródott.

Vihar Judit (1944) irodalomtörténész, műfordító, haiku-
költő. Az ELTE BTK nyugalmazott tanszékvezető főis-
kolai tanára, 1996 óta a Károli Gáspár Egyetem Japán 
Tanszékének docense. A Japán Stúdiumok Alapítvány és 
2001 óta a Magyar–Japán Baráti Társaság elnöke, a Ma-
gyar Műfordítók Egyesületének elnökhelyettese, a Hani 
Alapítvány kuratóriumi tagja, 2006 óta a World Haiku 
Association Magyar szekció vezetője. A World Haiku 
Festival angol nyelvű haikuversenyén Japánban I. helye-
zést ért el 2002-ben. 2009-ben elnyerte a japán császár 
kitüntetését, a Felkelő Nap Rendjét az Arany Sugarakkal 
és a Nyakszalaggal. 2015-ben kiadásában megjelent a Ja-
pán–Magyar nagyszótár, amelyet a Japán Külügyminisz-
térium kitüntető oklevélben részesített. Jelentősebb mun-
kái: A japán irodalom rövid története, 1994.; The Spirit 
of haiku, 1996; Ezer magyar haiku, 2010.Többek között 
lefordította Óe Kenzaburó Nobel-díjas regényét, a Fut-
ball-lázadást, Macuo Basó verses útinaplóját, az Észak 
ösvényein című művet.

Villányi G. András író, költő, műfordító. Az ELTE an-
gol szakán végzett 1984-ben. Japánban Szaigjó, egy 12. 
századi buddhista szerzetes-költő életművét tanulmá-
nyozta a Kóbe és Taisó Egyetemeken, előbbiben MA-t 
szerzett középkori japán irodalomból. Fordít japánból, 
angolból is. Saját válogatású és fordítású kötetét, „Zilált 
hajam és szomorú játékok – két századfordulós japán köl-
tő tankái”, 2003-ban adta ki a General Press. A papagáj 
meséi c. „felnőtt mesekönyve” 2011-ben a Fapadoskönyv 
gondozásában (2011) jelent meg, majd a „Tükröződé-
sek” c. verseskötete a Scolar Kiadónál (2011), amelyben 
Szaigjó 75 vakájából és saját költeményeiből, prózáiból 
alkotott kollázst.
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